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Mera om Wahlar, 
violiner och kusiner 
Redaktionen för WN gläder 

sig lika mycket över att läsa
re påtalar tryckfel - roliga, blaskiga, 
men aldrig avsiktliga - som över att 
de kommer med tilläggsinformation 
eller, ännu bättre, med frågor. Det 
visar att WN lusläses: wiborgstemat 
intresserar! 

Vår musikreporter P. Forte be
rättade i vårt senaste nummer om de 
wahlska violinerna. En läsare, och 
det var inte vem som helst, blev in
tresserad av att höra mera om mu
siklivet i Wiborg. Därav inspirerad 
förfogade sig WN:s reporter presto 
prestissimo till Brunnsparken i hu
vudstaden fQ[ ett sammanträffande, 
som utmynnade i detta uppföljande 
reportage. 

Hr P. Forte gjorde sålunda en 
· mycket angenäm bekant kap med 

doktor Rita i h 
Ii' 

n an lut r •g till 'Johntemat 
musik. Dr Sibelius är dotter till 

amJidne professorn Christian Si
belius, som var en framstående, 
mu icerande läkare och bror till J e an 

i liu . 
l Rn 
m d t fta h m\ · t m iceran

h h n ·om därig nom att ti
digt bli bekant med fadern kam
marmu ikkolleger. Hon började e
dan själv studera violinspel; det var 
förresten en Jacobus Steiner hon 
spelade på. Hon har mänga minnes
bilder av ensembler och musikupp
levelser. 

U n der vår diskussion dök det ock
så upp en och annan gemensam näm
nare, t.ex. att Rita Sibelius i tiden 
spelat i Ylioppilaskunnan Soittajat 

WN:s fiolartikel i fjol 

ger feedback! 

under ledning av Erik Cronwall, som 
även var min dirigent i den svenska 
studentorkestern NNO. Likaså fram
gick det att vi kände var sin musiker
bror Selin - dr Sibelius var bekant 
med cellistprofessorn Yrjö och min 
violonlärare 1925-1936 var Eero, 
konsertmä tare i Viipurin Mu iikin 
Y täväin Orke teri. c mbal b\ ga-

d 
. � 

ten. 
Rt h rd Falun ' ar nämligen Har

n \\ ahl u in h d ut m d n
ri förtrogn och r dgi\ar när d t 
gällde Wahl violinanskaffningar. Dr 
Sibelius erinrar sig att hon efter in 
fars död 1922 av Richard Faltio fick 
till sitt förfogande en Jacobus Stei
nerviolin. Den spelade hon också på 
såsom violinist i Ylioppilaskunnan 
Soittajat, och 1929 bad Faltio att fä 
titta på instrumentet. Därvid erbjöd 
han Rita Sibelius en äkta Guarneri
us. Men hon tackade nej och bad att 
få fortsätta med Steinerviolinen, som 

hon för övrigt efter Richard Faltios 
död fick ärva. Dr Sibelius berättade 
också att en av de wahlska Stradiva
rierna ägts av violinisten, prof. An ja  
Ignatius, efter vars frånfälle den tor
de ha hamnat hos den finska kultur
fonden. Faltio hade själv, som nedan 
framgår. köpt åtminstone en av 
Wahl tradivarier. 

r 1 
ull mm m m tut r B n ar
po, di ponerade över en \\a hl k vio
lin, med vilken han framgängsrikt 
konserterade. Dr Sibelius drar sig 
till minnes att Faltio var mån om att 
violinen skulle fäs tillbaka till Fin
land och att det lyckades, men var 
in trumentet sedan hamnat det vi -
t h n int . 

En a' frukterna av var prat tund 
ar att : reporter fick låna Faltios 

postumt utgivna memoarbok "Min 
värld". Den boken innehäller en hel 
del stoff med anknytning dels till 
Wiborg, dels till Harry Wahl och 
hans violinsamling. Dessutom skym
tar där upplysningar om fiolbygga
ren Georg Schlieps. Eftersom re
portern råkar inneha och bespeJa en 

Forts. sida 3 ,__ _____ _ 

Det femte Wiborg upptäckt 

W iborgs Nyheter har under 
de senaste åren - förutom 

vårt eget och Tyrgils Knutssons W i
borg förstås - presenterat det dans
ka Viborg på Jylland, det svenska 
hemmanet Viborg i Roslagen samt 
byn Viborg i Dalarna, summa fyra 
orter med det kära namnet. De två 
sistnämnda presentationerna upp
kom för övrigt som spontana inlägg 
från våra läsare. 

Karta över området 
mellan Finby och 
Bjärnå med byn 
Viborg i mitten. 
Lantmäteri
styrelsens 
kartcentral. 

Nu har då nummer 5 upphittats! 
Vår prenumerant, vän och bildleve
rantör, ek onornierådet Heikki Pou
tanen från Kuopion Wiipuri-Seura 
r.y. har vänligen tillställt redaktio
nen följande intressanta rapport: 

"l hjärtat av Egentliga Finlands 
kulturlandskap, mitt bland lummiga 
skogar och vilda sädesfält, finns i 
denna dag en halvmil söder om 
Bjärnå kyrkby en by, som heter Vii-

Dialog 

med läsarna 

bär frukt 

puri - Viborg. 
Hur kommer det sig att det här 

dyker upp en by med det namnet, 
när det egentliga, gamla finska Vi
borg ligger långt borta i öster i det 
Karelen, som hört till Finland? Har 
de två orterna något gemensamt, 
händelser eller personer, eller gäller 
det bara namnet Viipuri-Vi borg? 

De som satt sig in i Bjärnås histo
ria antar att gården Borgaby, som 
omtalas på 1300-talet, även skulle ha 
kallatsjust Vi borg i Bjärnå (Viipurin
kartano ), vilken var belägen i när h e-

TORSDAGEN DEN 7 JANUARI 1999 

"Markt in Wiborg. Nach einer Zeichnung von Prof Max Robes. " (Sekelskiftet, eftersom 
"Nordbanken " ,  byggstart 1898 syns  uppe till vänster. ) 

Ur innehållet: 
• WN har utkommit i 100 år! Jubileet till ära omfattar vår tidning i 

år hela 20 sidor, bl.a. ett register över innehållet åren 1953-1999. 
På uppslaget berättar Per Erik Floman om hur WN kom sig och 
vad som hände sedan. 

• Om den odling intre erade stationsinspektorn Niklander och 
hans planer för Myllysaari som folkpark skriver Max Hagman 

-(sida 4). - -

• En utomståendes syn på Wiborgs historia och språkrelationernas 
d n a mik är alltid in tre an t. Finn den p ida , författad av Jurgen 

alay fr n rige . 

• På Sven ka elevhemmet vid Torkelsgatan 2 förde Tant Erna en 
sträng men rättvis disciplin. Bo Sanberg minns med värme sin tid 
på Elevis (sida 12).  
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Vår rapportör vid vägskylten, fotograferad av A. Puotanen. 

ten av Kungsvägen och kungsgår
den i Bjärnå i ett urgammalt bosätt
ningsområde. 

När man nu ur historiens dunkel 
grävt fram Viborg i Bjärnå (Viborg 
= helig borg) och dess rötter jämte 
ortens färgstarka förflutna, så får 
man nog konstatera att Viborg i 
Bjärnå och de fyra andra "Viborgar
na" har endast namnet gemensamt: 

det svenska namnet Viborg i bety
delse helig borg, vilket kanske också 
kan tolkas som "en värdig, hedrad 
och helig plats"." 

Så här uppfattar Heikki Pouta
nen, som vi hjärtligt tackar, det han 
inhämtat ur Bjärnå sockens historia 
och ur kommunens presentations
broschyr. 

Ska vi upptäcka ett sjätte W i borg? 



� W I BO R G S  N Y HETER fD_ 
'ff!J}! 1s99 100 år 1999 J; N:o 1- 1999 - 2 

Gränser 
W iborgsbilderna härinvid 

hänger på den vägg som 
jag varje dag betraktar ifrån mitt 
arbetsbord. Allt som de föreställer 
ligger i verkligheten bortom Finlands 
gränser. 

Ibland finner jag mig mediteran
de över gränsbegreppet i rum, i tid 
och i den abstrakta sfären. 

I somliga framtidsscenarier förut
spår man att gränserna länderna 
emellan som en logisk följd av inter
nationalisering och globalisering 
kommer att bli lägre och transpa
rentare. ArkebiskopJohn Wikström 
fäste nyligen uppmärksamheten vid 
Samuel Hurrtingtons ideer om att 
framtidens världskarta kommer att 
påverkas mera av kulturella och re
ligiösa faktorer än av ekonomiska. 

Vi som faktiskt ser gränserna ut
tunnas inom den europeiska unio
nen bävar ändå inför tanken på det 
som pågår bortom vår östgräns. En
ligt lagen om kommunicerande kärl 
borde vattnet rinna över; de enorma 
skillnaderna i levnadsvillkor kunde 
driva fram någon form av utjäm
ning, i värsta fall en eruption. Ar
mod och samhällsröta vill vi inte 
importera. Kanske hoppet står till 
kunskapsexport, hjälp till självhjälp? 
Men det är en långsamt verkande 
och värkande medicin. Hur elastiskt 
är det historiskt omvittnade tålamo
det hos folket i Ryssland - det alltför 
vidsträckta landet med all världens 
rikedomar, vilkas utnyttjande man 
inte lyckats strukturera? 

Hans Andersin 

Därför gör vi klokt i att betrakta 
gränsernas bevakning och vår all
männa beredskap som viktiga och 
värda uppoffringar. I detta samman
hang har man stött på en överras
kande biflod, i resonemangen om 
Nato. Om utvecklingen skulle visa 
att Finland behöver Nato så finns 
det åtminstone en grupp som sätter 
sig på bakhasorna, karelarna, ty grän
sens drömda förskjutning österut till
talar knappast vår granne vid en så
dan konstellation. Om vi kommer 
fram till det vägskälet blir landets 
totalintresse avgörande för vägva
let. 

återvä 
"Helkama återvänder till sin 

hemstad ! "  var ett ofta åter
kommande tema i den mångfald av 
tal som hölls både på ryska och fin
ska vid öppningen av Helkama 
Fors te Oy:s nya fabrik i W i borg den 
14 maj 1998. Ett femtiotal gäster 
hade anlänt med tåget "Sibelius" 
från Helsingfors, ätit lunch på Run
da tornet med lokala digniteter och 
sedan körts ut till den nya fabriken 
några kilometer från centrum längs 
vägen mot S:t Petersburg. Närva
rande var bl.a. Wiborgs stadsdirek
tör Vladimir V. Kirillov och guver
nören för det så kallade Leningrad
distriktet Vadim A. Gustov samt 
Helkamabolagens högsta ledning. 
Finska staten representerade:� av 
statssekreterare Rauno Saari. Aven 
den äldre Helkamagenerationen var 
representerad när det blå bandet 
klipptes och produktionslinjen star
tades. I enlighet med lokal sed väl
signades den nya fabriken av en präst, 
denna gång en protestantisk präst 
från Finland. Rikligt med mat, dryck, 
körsång och hornmusik avrundade 
den historiska invigningsceremonin. 

Helkama Forste Oy tillverkar i 
Wiborg kallskåp för kommersiella 
ändamål för den ryska marknaden. 
Projektet började i september 1 997 
då man funnit en lämplig fabriks
byggnad i stadsdelen Lazarevka, in-
köpte fastigheten och arrenderade Interiörbildfrån den nyafabriken i Wiborg. 
tomten, 1,8 ha. En tredjedel av den 
planerade investeringen, 30 milj . 
FIM har nu slutförts och produktio
nen påbörjats. Resten görs inom 
1-2 år. Fabriken har nu 30 anställda, 
av vilka endast fabrikschefen Esa 
Saastamoinen är finländare. 

Både Esa Saastamoinen och Hel
kama Forste Oy:s verkställande di
rektör Kari Pitkärren är mycket nöj
da med att de placerat fabriken just 
i Wiborg: inkörsporten till de stora 
marknaderna i Ryssland, tillgången 
på tomtmark och god arbetskraft, 
lugnare förhållanden och närheten 
till Finland är faktorer som de gärna 
nämner. Wiborgs stads ledning har 
också varit mycket hjälpsam när det 
gäller etableringen av en ny skatte-
betalare i deras stad. Arbetare vid den n yafabriken i Wiborg. 

Vi närmar oss även en tidsgräns, 
millennieskiftet. Vid sådana siffer
kombinationer brukar man invente
ra tillstånd och utvecklingstenden
ser. Då bjuder gränsbegreppet på 
många associationer. Den teknolo
giska utvecklingen och informations
översvämningen, spränger de grän
serna för förmågan att bilda sig en 
sammanfattande livshållning? Kom
mer vi att kunna hålla reda på grän
sen mellan den virtuella och den 
reella världen? Hur flytta gränserna 
i hemmen och skolan för att gt< de 
uppväxande tydligare samlevnads
normer med mera ansvar vid sidan 

Helkam a startades av Heikki J .  
Hellman (senare Helkama) som ef
ter 1 1  år i Tammerfors började verk
samheten i Wiborg år 1 9 1 6. Bolaget 
sålde och delvis tillverkade möbler, 
cyklar, symaskiner och radioappara
ter. Heikki J. Helkama dog 1942, 
men hans fyra söner förde Helkama
bolagen vidare till nuläget då sex 
bolag omsätter över 1,5 miljarder 
FIM. 

Heikki J. Helkama vid dörren 
till sin affär i Wiborg på 1930-talet. 

av friheten? Vilken är den optimala 
placeringen av gränslinjen mellan 
samhällets, familjens och det egna 
ansvarstagandet? Var går gränsen 
emellan humanitär solidaritet och 
s. k. konstgjord andning till exempel 
åt samhällen, som trots materiella 
resurser inte klarat av att sköta om 
ens sina egna medborgare? Självs
krivet exempel för denna tidning: 
småfolket i det från den finska stats
kroppen amputerade Karelen. 

I vår lilla värld, wiborgarenas, kli
ver man som bäst över en gränslinje .  
Vårt språkrör Wiborgs Nyheter kan 
blicka tillbaka på 100 år sedan det 

Vi firar 
7-· 
lördagen den 9 januari kl. 18.30 

på Riddarhuset, 
Riddaregatan 

Frack el. mörk kostym 

Torsdagen den 7 Januari 

första provnumret kom ut, följt av 
journalism i med- och motvind intill 
denna dag. Men har tidningen efter 
krigen gränsat av sina vyer så, att 
man bara ser det positiva, det ge
mytliga, det magnifika och de stora 
historiska händelserna invid gräns
fästet Wiborg? Vart tog bevakning
en av de perifera stadsdelarna vä
gen, de som låg utanför Altstadts 
och Vallens murar och gränser? Har 
vi talat för mycket om det förflutna 
och för litet om livet efter detta i 
Wiborg och Karelen? 

Dem sei wie ihm wolle, vi står 
inför nya utmaningar. Därtill hör 
också att Wiborgs Nyheters chefre
daktör nu gör sitt sista nummer. A v 
ålders- och hälsoskäl ritar jag för 
min del den 7 januari 1 999 en grän -
linje emellan tretton lyckliga år som 
aktiv skribent samt ansvarig för drif
ten, och återgången till fotfolket, 
förhoppningsvis med pennan i be
håll. Förhandlingar pågår, när detta 
skrives, om tidningens framtid un
der devisen att kvaliteten bör upp
rätthållas även om det skulle ske till 
priset av glesare utgivning. 

J ag vill gärna framföra ett varmt 
känt tack till våra läsare för 

intresse och uppmuntran, till våra 
gynnare, till medförfattarna och till 
det team, alldeles särskilt till min 
förträffliga medarbetare redaktör 
Ann Holm, vilka i gott samarbete 
förverkligat W i borgs Nyheters åter
uppståndelse och kulturella mission. 

För mig har det varit gränslöst 
givande! 

Per Erik Floman 

' � ;.. 

Balen med anor 
1835-1999 

Ett hjärtligt tack till alla, 
som bidragit med annonser 

och penninggåcor 
Föreningen 7-januari 

PRENUMERATION 

Ni som önskar prenumerera på wiborgs Nyheter nästa 

år ring redaktör Ann Holm, tfn (09) 241 1969 eller 
skriv under adress: Mannerheimv. 136, 00270 
Helsingfors. 

Rättelse 

Nedanstående text sändes re
daktionen av vår värderade 

läsare i Ekenäs, Carl Gustaf Wolff: 
"IWiborgsNyheternrl/1998 finns 

nederst på sida 15 en bild med texten 
'Vy från Karjaportsgatan, inne på 
Handelsgillets gård'. Texten är del
vis fel. Det är nog en vy från Karja
portsgatan, men inte Handelsgillets 
gård. Gården är Karjaportsgatan 5, 
som tillhörde min far, DI och konsul 

Carl Gustaf Wilhelm Wolff. Han
delsgillets gård var Karjaportsgatan 
7, alltså ett stycke 'till vänster' om 
bilden." 

WN tackar för feedbacken! 

På samma bildsida finns ett annat 
tryckfel. Villan ägdes inte av famil
jen Liukkonen utan Sinkkonen. 

Anteeksi! 



Torsdagen den 7 Januari 

era om Wahlar. • . Forts. 

av G.S. byggd violin, lockas jag att 
låta Faltin berätta litet om honom 
också för våra läsare, av vilka de 
äldsta kanske minns att Schlieps 
bodde invid Munktorget, som i dag 
är så fruktansvärt vandaliserat. 

Då vi nu beger oss på en upp
täcktsfärd genom de faltioska me
moarerna vill jag påpeka att Ric
hard Faltin främst var känd som en 
internationellt omtalad kirurg, spe
ciellt som banbrytare på krigskirur
gins område, med erfarenhet från 
sju krig, börjande med Grekland 
1897, rysk-japanska kriget, Abessi
nien etc. t.o.m. våra krig. Men trots 
denna omfattande livsgärning hann 
han engagera sig för kammarmusi
ken, både som violinist och som sam
lare av noter. Han sägs ha haft Nor
dens största privata notbibliotek av 
kammarmusik. I sin bok berättar han 
om sina många ensembler, icke minst 
med bröderna Sibelius. 

Kusin Richard 

Faltinamas rötter lär ha spårats 
till Skottland, där de hette Valentin. 
Sedan dyker de upp i Nordtyskland, 
där V blev F och namnet småningom 
förkortades til l  Faltin.  Richard 
Faltins närmaste förfäder bodde i 
Danzig, och det var hans far Richard 
Faltin d.ä. som kom att överföra 
Faltinarna till Finland. Namnet fö
rekommer också i Sverige. 

Pappa Richard flyttade faktiskt 
år 1856 till W i borg! Hans maka Olga 
var dotter till botanik- och medici
nedoktorn Nils Holstius aus Kristi
ne tad i Österbotten. Holstius var i 
sin tur gift med Johanna Starck, som 
hade östfinska rötter. Hennes far 

ar överste i Wiborgs Regemente. 
Richard d.ä. hade den ur WN:s 

ynpunkt intressanta smaken att fö
das (i Leipzig) år l r. allt samma 
år om dam ma i d  lfi n\\1 
komp d 

n 
omposit r, kapellmästare, 

rgeJnist, flöjtist och violinist. I Wi
borg tog han tjänst som lärare vid 
Be hm ka skolan. Han tannade i sta
d n i l r Il n r. 'arun r han Il 
prättp m u  1·h' l en m att grun

da h l da n r · 1 r h n l n
dad kör. Han an rdn n n r 
och ledde den första yrnfonikon
serten genom tiderna i W i borg. Kör
sångare ur min generation känner 
väl till hans mäktiga komposition 
"Vi äro andens fria folk". 

Gamle Richard hade tre söner 
och fem döttrar. A v dem gifte sig 
Fanny med den wiborgske rådman
nen Carl Wiik, för övrigt en av grun
darna till Wiborgs FBK. Syster Alma 
blev bankdirektörskan Georg Ro
senius. Han var direktör vid Nordis
ka Aktiebanken, stadsfullmäktig och 
lantdagsman. NAB grundades 1873 
och dess huvudkontor var i Wiborg 
ända till fusionen med Förenings
banken 1919. 

Ur denna artikels perspektiv var 
systern Berthas val av livskumpan 
intressantast: det blev direktören 
Carl Wahl, med villa i Pikiruukki, 
där sonen Richard skulle tillbringa 
fina somrar med jämnårige kamra
ten och kusinen Harry, vilken jag 
återkommer till. 

Richard Faltin tyckte om W i borg. 
Så här skriver han i "Min värld", och 
vi tackar för komplimangerna: 

"J ag tror att alla som på något sätt 
har haft förbindelser med Vi borg, är 
med om att det var Finlands intres
santaste stad. Där fanns represen
tanter för många gamla kultursläk
ter, där träffade man en mängd ut
länningar, i synnerhet petersburg
are som tillbragte somrarna i Vi
borgs omgivningar. Där talades alla 
språk, mest tyska och svenska, men 
också engelska, franska, ryska och 
till och med spanska, såsom hos mina 
kusiner Wahl, där en spanjor Fr. 
Prieto, som efter bröderna Wahls av 
den äldre generationen död under 
större delen av 1880-talet förestod 
wahlska firman, var en ofta sedd 
gäst i det wahlska hemmet." 

Familjen Wahl 

Harry Wahls farfar var en wi
borgsk märkesperson, Paul Wahl, 
född 1797 och död 1872. Han var 
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industriman och kommerseråd, 
1829-1 849 delägar� i det hackman
ska handelshuset. Ar 1850 grundade 
han ett eget trävaruföretag, som tack 
vare Krimkriget och Saima-kanal
bygget gjorde honom mycket för
mögen. Han innehade även Varkaus 
bruk och en såg på Hietanen i Kot
ka. Efter Pauls död sköttes firman 
av sönerna Friedrich August (hu
vudkontoret) ,  Paul August (Var
kaus) och Harrys pappa Carl Au
gust (Kotka). 

Vid sekelskiftet gick det knalt för 
firman och 1909 ombildades den till 
aktiebolag och övertogs av Ahl
ströms ochEnso-Gutzeit. Harry,som 
varit direktör sedan 1902, inköpte 
då aktiemajoriteten i J.A. Collin & 
Co, som ombildades till firma Wahl 
& Co, säger Svenska Lyceets i Wi
borg matrikel. 

Av Harrys bröder må nämnas att 
Charlie lär ha varit en excentrisk 
herre, chefför Wahls elektriska verk
stad och Wiborgs gas- och el.verk, 
men också storseglare och kommo
dor i Viborgs Läns Segelförening. 
Brodern Wivi (William) blev ingen
jör i Hannover, disponent för Var
kaus bruk och senare affärsman, och 
han dog f.ö. i Japan. Systern Daisy 
gifte sig med skulptören Viktor 
Malmberg. 

Harry själv, medchef i familjefö
retaget och sedan självständig före
tagare, hade med hustru Agnes två 
barn. Den bildsköna Susanne gifte 
sig med en stilig sjöofficer vid namn 
Woionmaa, känd för sina litet dyra 
vanor. De flyttade över till Ameri
ka, men Susanne dök som änka upp 
i WN:s prenumerantregister i Tysk
land. Brodern Rufus var en legenda
risk festprisse, men också Wiborgs 
tennismästare och B-landslagscen
ter i bandy, representerande VIPS. 
Bägge y konen torde ha avlidit. 

Och Ö\crl ni t t u-
f 

Violin-Wahls violinval 
och -urval 

Den Wahlska villan i Pikiruukki. 

Violinerna beställde eller köpte 
han hos kända instrumenthandlare 
såsom Hill i London, Ramma i Stutt
gart, Rammich i Berlin, Herman i 
New York, Caressa et Maucotel i 
Paris. Han fick småningom kontakt 
med världens förnämsta kännare av 
gamla italienska mästarvioliner. Då 
Wahl bodde i Vi borg kom de flesta 
instrumenten först till mig i Helsing
fors. 

Så hade jag under långa tider i 
mina händer violiner byggda av så 
gott som alla berömda italienska 
mästare från olika tider och av olika 
skolor. Jag såg Bresciainstrument, 
flere utmärkta exemplar av Maggi
ni-violiner och till och med en Cas
paro da Salo. Intressantast var na
turligtvis Cremona-mästarna. J ag såg 
under årens lopp violiner av alla ge
nerationerna Amati, likaså av alla 
guarnerier och många stradivarier, 
minst ett tiotal, och bland dem såda-

na, som hade tillhört berömda konst
närer såsom Paganini, Ernst Vescey, 
Irish Strad., Il Rubino. Den unika, 
alldeles hela och oförändrade kyr
kobasen, den så kallade Ailsford 
Strad., lyckades min kusin även för
värva. Det var ett härligt instrument, 
vackert att se på och ljuvligt att höra. 
Storleken imponerade - kyrkaba
sen var tidigare än violoncellen, som 
skapades av Stradivarius. Vid pro
cessioner bars instrumentet av en 
munk på en i dess botten fästad tapp, 
vilken stacks in i en rem, som gick 
snett över bärarens bröst och buk. 

När anspråken på violoncellmu
siken växte och en längre driven tek
nisk färdighet fordrades, förkorta
des de flesta gam la kyrkabaserna till 
en cellos storlek. Av Stradivarius' 
kyrkabaser torde denna, av Wahl 
förvärvade, ha varit den sista, som 
bibehållits i sitt ursprungliga skick. 
Den hade en utomordentlig, stor och 
ädel ton. Många år fickj ag höra dess 
klang vid kvartetter i mitt hem eller 
hos min kusin i Viborg. 

A v venezianska mästare hade min 
kusin Harry lyckats få två härliga 

ontagnanavioliner. Den ena. ett 

hade aldrig hört någonting liknan
de, inte ens hos de många utmärkta 
italienska mästarvioliner, som jag 
under årens lopp har haft i mina 
händer och spelat på. 

En norsk violinist, som jag kän
ner, sade mig att också han efter att 
ha ägt utmärkta stradivarier och gu
arnerier till slut fick tag i en Sanctus 
Seraphin, som överglänste alla, som 
han tidigare hade ägt e41er hört. I 
min samling violiner har Jag dessut
om en stradivarius från den första 
perioden, när han alltjämt var A ma
tus elev, en så kallad Amatse. Den är 
ett unikt exemplar, mera italiensk 
än Stradivarius' senare instrument 
men med annan timbre än min Se
raphin. Dessa två violiner är det dyr
baraste och käraste jag någonsin har 
ägt, och deras toner har mången natt 
renat mitt inre från minnet av ar
betsdagens kanske vidrigaste upple
velser. En Storioni altfiol, en Guar-

nerius, filius Andreae, och en Bal
lestrieri violoncell kompletterar min 
samling. Att med goda vänner spela 
kammarmusik på dessa instrument 
har utgjort högtidsstunder i mitt liv. 

Jag har sett och spelat på Gagli
anovioliner, utmärkta och även min
dre goda. Också franska instrument 
har jag prövat, sådana som Vuillau
me och Lupot. Själv ägde jag en tid 
en utmärkt Lupot men sålde den 
senare, eller rättare bytte ut den mot 
ett italienskt instrument, vars tim
bre tilltalade mig mera." 

Fiolbyggaren och juristen 
Georg Schlieps 

"Under det första världskriget 
kom en rysk jurist från Ryssland till 
Viborg. Han hette Georg Schlieps 
och hade som hobby sysslat med att 
bygga violiner. När han fick se Wahl s 
utmärkta, eller i varje fall mycket 
intressanta instrument blev han eld 
och lågor. Harry Wahl och jag lät 
honom öppna och reparera dem, han 

1 1 a 
T� and. h" 12.. Fran ·n · . Eng
land. Danm ark och verig vidgade 
vi båda tv .. vår kännedom om gamla 
violiner. Aven Schlieps reste om
kring, han besökte bland annat Cre
mona under den stora utställningen 
vid Stradivarius-minnet år 1936. I 
sin egenskap av trävarurnan och såg
ägare var min kusin Wahl i tillfälle 
att för violinbygget välja ut lämpligt 
virke, och inte bara för locket, som 
bör vara av gran, utan även lönn för 
bottnen. Det lyckade honom även 
att experimentera fram ett utmärkt 

Schlieps hem 
efter Vinterkriget. 

fint material för den så kallade bas
balken och för ljudpinnen. Han lät 
inte bara Schlieps utan också tyska 
(Ramma, Möckel) och franska 
(Maucotel) violinbyggare av det 
materialet, som han sände dem, och 
enligt ritningar bygga ett stort antal 
-jag tror cirka trettio-violiner, och 
detta gjorde han för att utröna mate
rialets och formens inverkan på ton
kvaliteten. 

Schlieps utvecklade sig småning
om till en utmärkt violinbyggare. 
Egentligen hade han stor tur i det att 
Wahl hade gett honom order att 
öppna de gamla instrumenten och 
experimentera med dem, genom att 
anbringa kanske en ny bas balk, kan
ske ett nytt stall eller en ny ljudpin
ne. Dessa förändringar gillade her
rarna Schlieps och Wahl först efter 
det otaliga försök gjorts med olika 
material. Genom detta arbete och 
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genom att utföra andra smärre repa
rationer fick Schlieps en enastående 
kännedom om de gamla italienska 
stråkinstrumentens byggnad, och 
han lärde sig dessutom vilken ton
kvalitet, som man borde eftersträva 
och huru den kunde ernås. 

Jag såg de flesta av hans egna 
violiner och spelade länge på några 
av dem, och jag kan försäkra att de 
var utmärkt byggda och att de med 
tiden blev allt bättre till sin ton. Bara 
lacket var inte alltid tillfredsställan
de, men han arbetade oavbrutet med 
den detaljen och han kommer väl att 
nå bra resultat även med den." 

Finale funebre 

I fjolårets Wiborgs Nyheter in
gick som nämnts en beskrivning av 
de wahlska samlingarnas tragiska 
krigstida öden. Jag vill emellertid 
gärna komplettera bilden med 
Faltins personliga anteckningar som 
tangerar dessa händelser i memoar
boken. 

"Men Suhonen var tvungen att 
lämna kvar alla de violiner, som Wahl 
låtit bygga i utlandet och i Finland av 
finskt trä, samt alla de certifikat över 
instrumentens äkthet, utfärdade av 
ansedda violinkännare sådana som 
Hill, Ramma, Hermann med flere, 
utan vilka en gammal violins mark
nadsvärde ofta sjunker avsevärt, ja, 
det kan till och med vara svårt att 
sälja ett fint instrument utan dylika 
intyg. 

Vid Viborgs återerövring 1941 
befann jag mig i närheten, så att jag 
omedelbart kunde söka upp min 
kusins våning, där den ryske kom
mendanten hade haft sitt kvarter. 
Han hade tydligen gett sig av i sista 
minuten. Naturligtvis sökte jag ge
nast igenom alla rummen på jakt 
efter violiner, men resultatet blev 
ty ärr negati t. Därefter begav jag 
MI l Il d t 1 lidret p· 2ard n. 

t 
först u 

virk t värde och använt det till 
bränsle, eller också hade de insett 
det och fört allt till Ryssland tillsa..!)1-
mans med de dyrbara certifikaten. I 
vissa av dem fanns uppgifter om vil
ka pe ner-ofta berömda violini -

m t d1l!.a 
nt um nt n h 

h tt ulturhi t ·t \ard .-
D tta r ponage kan gärna a lu

ta med att för de lä are, om inte är 
förtrogna med manskörssamfundets 
klassiker, berätta en sannsaga om 
vår store tonsättare Jean Sibelius. 

Det hände sig i Finlands själv
ständighets gryningstimma, då det 
rådde stor brist på livsmedel, att det 
uppenbarade sig ett långsmalt paket 
i det sibeliuska hemmet. Det var 
avsänt ifrån Björneborg av ingenjör 
Torkel Nordman och adresserat till 
Jean Sibelius. Paketet innehöll en 
fiollåda, men innehållet var inte nå-

go n wahlsk Stradivarius utan en läck
er fårfiol. Stor fröjd i hemmet! 

Sibelius tackade för vänligheten 
på sitt eget sätt. Han komponerade 
en visa för manskör med titeln 
" Fridolins dårskap", där librettot är 
skrivet av Erik Axel Karlfel t. I tred
je versen utbrister han "gå hem och 
gnid det fåralår, som hänger på din 
vägg ... ". Denna sång dedicerade Si
belius till Nordman med en sirligt 
kalligraferact stil i högra hörnet: Med 
tack för den delicieusa violon'en. 
Kopian av notbladet finns i MM:s 
arkiv. 

Härmed sätter jag, liksom förriga 
tonsättaren, punkt för i dag med or
det 

FINE 

P. Forte 
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Max Hagman 

Den fröhandlande stations-

inspektorn på Myllysaari 

Adertonhundratalets senare 
hälft var i vårt land -liksom 

för övrigt i hela Europa - en tid av 
framåtskridande. Efterverkningarna 
av vår skilsmässa från Sverige hade 
övervunnits och det Ryska imperiets 
möjligheter hade börjat framstå. De 
panslavistiska strävandena hade 
ännu inte så kraftigt börjat göra sig 
gällande och de ekonomiska utsik
terna var lovande. Finland i likhet 
med så många andra länder höll på 
att övergå från sandvägarnas till järn
vägarnas tidevarv. 

naturv!!tenskapliga sektion 23. 1 .  
1856. Aren 1856-1859 åhörde han 
föreläsningar i fysik, kemi, zoologi 
och botanik, men avbröt studierna i 
november 1859. 

Strax därpå reste han, sannolikt 
av hälsoskäl, till Frankrike. Han åt
följdes av sin syster Amanda Chris
tina till Paris, varifrån han ensam 
fortsatte till de franska besittning
arna i Nordafrika. Där vistades han 
åren 1860-62, bl.a. i Algeriet. Sitt 
botaniska och hortikulturella intres
se visade han genom talrika brev till 
sina anhöriga, där han skildrar natu
ren och växtligheten, och genom för
sändelser av frön till botaniska träd
gården i Helsingfors, där överträd
gårdsmästare Brunström med dem 
anordnade försöksodlingar. 

tionsbyggnaderna. Ni klander ritade 
planer, och då de finska plantskolo
rna inte vid denna tid kunde levere
ra växtmaterialet skaffade Niklan
der plantorna från Sverige. Detta 
arbete med järnvägarnas förskönan
de växte i omfattning, och stations
inspektorn på Wiborg station hade 
även mycket annat att göra. Därför 
grundade statsrådet Strömberg en 
trädgårdsmästartj änst vid järnvägar
na och även en egen plantskola. När 
han senare blivit utnämnd till trafik
direktör vid järnvägsstyrelsen i Hel
singfors höll Ni klander gärna ett öga 
på planerna på j ärnvägarnas förskö
nande, en sak för vilken vi ännu i dag 
kan vara honom tacksamma. 

Ida Molanders fröhandel 
blir till 

Industriernas uppkomst, de utvid
gade handelsförbindelserna och de 
ryska marknadernas stora möjlighe
ter samt de enorma privatförmögen
heter som adliga godsägare, kejserli
ga släktingar och framgångsrika af
färsmän redan innehade möjliggjor
de även att tid, arbete och pengar 
kunde avsättas för kulturella intres
sen av allehanda slag, bland dem 
även omgivningens förskönande, 
parker och trädgårdsanläggningar. 
Detta var delvis även en modesak 
och man försökte efterlikna det som 
i Mellan-Europa redan varit allmänt 
i ett halvt århundrade. 

Gustaf Johan Niklander hade re
dan tidigt gjort bekantskap även med 
lanthushållningen. A v sin far hade 
han ärvt Mickelsböle gård nära 
Borgå, vilken han dock rätt tidigt 
sålde åt fröknarna Karalina och Eva 
Malmborg. 

Vid den tiden fanns det inte nå
gon egentlig fröhandel i W i borg. Den 
närmaste var A. J. Savanders fröhan
del i Lauritsala, grundad 1865. De 
tidigare nämnda företagarna i l'lel
singfors, i synnerhet C. Bohnhof, 
levererade frö över hela landet. Till 
Östra Finland infördes trädgårds
förnödenheter även från St Peters
burg. 

Gustaf Niklander och hans fru Selma. Museiverkets bildarkiv. 

I den ryska huvudstaden hade år 
1858 grundats en trädgårdsförening, 
som därstädes ordnade den första 
trädgårdsutställningen kring den för
sta maj samma år. Utställningen var 
storartad, och blomsterprakten im
ponerande. Storfurst Constantin Ni
kol j 'i t had fr n ina god in än t 
Rh n n 1 hur-J 

gam n � ,, ·o r ' m rad-
sarter och den bota ni ka träd g rden 
briljerade med växter från Himalaja, 
kaliforniska jätteträd och cedrar från 
Chile. Många intryck förmedlades 
härifrån till Finland. Tyska och eng
elska trädgårdsfackmän som anställts 
av de ryska furstehusen hade etable
rat förbindelser med Finland, och 
praktikanter härifrån kunde göra sig 
förtrogna med det arbete som försig
gick t.ex. i och kring St Petersburg. 

I Helsingfors hade år 1848 den 
tyskfödde Christian Bohnhof (f. 
1822, d. 1881) efter att ha praktiserat 
i de kejserliga ryska trädgårdarna 
och hos Sinebrychoff, grundat han
delsträdgården i Arkadia som snabbt 
blev ett av de största företagen i 
branschen. En annan framstående 
företagare var M.G. Stenius som 
avlagt trädgårdskandidatexamen i 
Köpenhamn och sedan genom Au
rora Karamzins förmedling likaså 
praktiserat i St Petersburg, bl.a. i 
botaniska trädgården och hos den 
berömda pomologiska plantskolan 
Regel & Kesselring. Dessa företaga
re idkade även import av plantor 
huvudsakligen från tyska plantsko
lor kring Ltibeck och Hamburg. För
bindelser existerade även med mot
svarande företagare i Balticum. 

Då det således även i Finland väx
te fram ett allt större trädgårdsin
tresse och därav följande behov av 
trädgårdskunskap, odlingsmaterial, 
frön och plantor, var tiden mogen 
för nya initiativ och personer med 
intresse och kunskap för saken. 

Gustaf Johan Niklander, 
en kunnig mångsysslare 

Johan Gustaf, som han först kal
lades, var född i Mäntsälä den 22 
april 1839 som son till kyrkoherden 
Erik Niklander och Anna Sofia Ber
ner. Ni klanders tillhörde en gammal 
bondesläkt från J anakkala och Män t
sälä, där stamfadern Johannes Jo
hannesson brukade stamlägenheten 
Erikas i Nikinojankylä. 

Gustaf Johan Niklander var re
dan tidigt intresserad av växter och 
trädgårdsskötsel och blev efter stu
dentexamen 26.9.1855 inskriven vid 
filosofiska fakultetens matematisk-

Vid återkomsten från Nordafrika 
blev han emellertid på nytt godsäga
re då hans föräldrars kusin Charlot
ta Utter skänkte honom Vetterkulla 
gård vid Längelmävesi. Denna fru 
Charlotta, tidigare gift Thorell, sy
nes inom parentes sagt ha varit ett 
märkligt fruntimmer. Då hon i Hel
singfors, boende i kvarteret "Elgen" 
mellan Regeringsgatan och Alexan
der gatan. fick reda p att Fin ka 

nt01 1 n ·t r 
av fo terländ k-a kän lor. För att 
välkomna hjältarna bjöd hon hela 
gardet vid hemkomsten på bränn
vin. Detta kom till kejsar Alexander 
II :s öron och han var så imponerad 
att han inbjöd fru Charlotta till au
diens i St Petersburg. 

Niklander fröjdade sig säkert över 
att vid sin återkomst åter vara pos
sessionat, vilket han gärna kallade 
sig. Han skrev ånyo in sig vid Uni
versitetet i november 1862, men om 
hans vidare studier är dokumenta
tionen knapphändig. 

Hans vistelse på Vetterkulla blev 
emellertid inte så långvarig ty redan 
1868 sålde han gården, som han inte 
ansåg vara tillräckligt bärkraftig. 
Strax därpå inledde han den verk
samhet som skulle föra honom till 
Wiborg och Myllysaari. 

Från skrivare till 
stationsinspektor 

Järnvägen från Helsingfors till 
Ta vastehus var färdig. Man hade nu 
inlett arbetet på j ärnvägen från Rii
himäki till St Petersburg, och det var 
vid detta arbetes konstruktionsbyrå 
som Niklander tog anställning. Bygg
nadsarbetet framskred snabbt och 
när Wiborgs station blev färdig till
sattes Gustaf Niklander 1870 som 
t.f. stationsinspektor. Medelst Öf
verstyrelsen förväg- och vattenkom
munikationerne's Dagorder No 1832 
av den 26 oktober 1872 blev han 
utnämnd till ordinarie stationsin
speJ<tor. 

Ar 1866 hade Niklander gift sig 
med Selma Wilhelmina Molander 
(f. 1849, d. 1919), dotter Jill hovrätts
rådet Molander från Abo, och så 
fort han hade fattat fotfäste i Wiborg 
kunde han utveckla sina hortikultu
rella talanger. 

· En av hans första uppgifter var att 
föreslå att stationens omgivningar 
skulle förskönas med planteringar. 
Dessa lyckade väl och imponerade 
på järnvägarnas högsta chef, statsrå
det G. Strömberg, så att denne gav 
Niklander i uppdrag att planera 
omgivningarna även på andra större 
j ärnvägsstationer samt plantera 
prydnadsväxter och träd kring sta-

När Niklander genom trädgårds
mästartj änstens grundande blivit 
befriad frånjärnvägarnas trädgårds
ärenden, kunde han ägna sig åt träd
gårdsodlingens befrämjande på an-
d .. l h l -
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under eget 

Anvisning 

Prydnads- och Köksvä:der 
llrutjori. 

l. MOLANDER$ FRÖ>HANOEL 

WlliOIIG, 
N. A. Zilliad uychri, 

Pärmen till Anvisning till odling af de 
i Finland . . .  

,. 

namn i denna affär. Kanske det re
dan på den tiden inte var så oppur
tunt att en statstjänsteman offentligt 
sysslade med sidoförtjänster? Den 
troliga förklaringen har vi dock i det 
faktum att fröken Ida Molander (f. 
1846, d. 1889) var svägerska. Genom 
skötseln av butiken fick hon en tryg
gad inkomst ända till sin död, och då 
butiken ända till 1890-talet var belä
gen i stationshuset där även stations
inspektorn och hans svägerska var 
bosatta, var förbindelserna lätta att 
upprätthålla. 

Niklanders avsikt var att i han
deln föra fram nya sorter i stället för 
de äldre sorter som redan länge fun
nits i de andra affärernas prislistor. 
För detta ändamål studerade han de 
tyska, franska och engelska fröfir
mornas kataloger. Han utförde även 
försök med de nya sorterna för att 
utröna deras lämplighet för finska 
förhållanden. 

Hans prislistor var ytterst om
sorgsfullt utförda, och i vissa av dem 

förekom redan på 1870-talet bilder 
av växterna. Han var även den förste 
som publicerade en finskspråkig pris
lista 1876. Fröhandeln växte till en 
av de största i landet och hade sena
re filialer både i Åbo och Helsing
fors. 

Såsom tyvärr vanligen är fallet 
har få av Molanders Fröhandels pris
listor bevarats åt eftervärlden. Skul
le någon wiborgare ännu ha någon 
sådan i sina gömmor, bör den som 
hi t ri ·t d um nt väl mhänder-

Ytterligare åtgärder till 
trädgårdsodlingen 
befrämjande 

Förutom de upplysningar som 
Niklander spred med fröhandels 
kataloger och prislistor idkade han 
även författarskap. Den 162 sidor 
omfattande Anvisning till odling af 
de i Finland allmännast begagnade 

, \ Prydnads- och Köksväxter för kall
jord utgavs visserligen av I. Maian
ders Fröhandel, men är utan tvivel 
författad av Niklander. Första upp
lagan kom ut 1875 på N.A. Zilliaci 
tryckeri och en andra upplaga 1880. 
I företalet till första upplagan omn
ämner författaren att boken i myck
et bygger på den svenska bokserien 
Handbok i Svenska Trädgårdssköt-

l � seln, av vilken delar redan då ut
kommit. 

Av denna bok finns bevarat åt
minstone ett exemplar på Botaniska 
Biblioteket i Helsingfors, och den 
skulle säkert förtjäna att nyutgivas i 
dessa tider då trädgårdsdin tresset är 
på så stark frammarsch. 

Boken innehåller till en början 
detaljerade instruktioner för sådd 
av frö under glas och på kalljord, 
omskolning av småplantor, växter
nas behov av fuktighet, drivbänkar 
m.m. Odling av köksväxter inleds 
med ett kapitel om växtföljden, var
efter för varje växtslag ges odling
sanvisningar. Intressant är att be
skrivningar ges för många gamla sor
ter som numera inte förekommer i 
katalogerna. Den som vill odla 
strandkål, gurkört, syra eller timjan 
kan här finna alla nödvändiga upp
lysningar. Bokens andra del behand
lar prydnadsväxterna, och även här 
finns detaljupplysningar om många 
numera helt bortglömda växtarter. 
Arbetet avslutas med ett kapitel om. 
anläggning av gräsmattor och en 
odlarens kalender över göromålen 
under året. 

Ni klander nöjde sig inte med pub
liceringen av denna bok. Han var 
även en flitig författare av trädgårds
artiklar i tidningen "Östra Finland" .  
Till dessa hör den serie på  ett fyrtio-

tal små artiklar i allehanda trädgårds
ämnen som han skrev åren 1877-78. 

Niklander följde, vittberest som 
han var, även med vad som tilldrog 
sig i stora världen. I "Östra Finland" 
No 2,  4 oktober 1875 ingår sålunda 
t.ex. ett resebrev Från blommornas 
konferens, där han ger ett detaljerat 
reportage från trädgårdsutställning
en i Köln. 

En folkpark på Myllysaari? 
h 

anlagga n part på n mellan ta
den och Huusniemi belägna steniga 
lilla holmen, vilken "i framtiden skul
le bli en mycket värdefull prydnad 
för staden".  Holmen är i dag bättre 
känd som Myllysaari. 

Myllysaari ligger strax norr om 
det ställe där järnvägen korsar Nor
ra hamnens vatten och förbinds med 
P a pula genom en bro eller land bank. 
W i borgs stads historia anger att på· 
holmen funnits becksjuderier i stör
re eller mindre omfattning redan 
sedan 1600-talet. Jämför även med 
det mitt emot belägna Pikiruukki. 

På Niklanders tid innehades Myl
lysaari på arrende av kommerserå
det Hackman, som dock överförde 
arrendet på Niklander. Denne grun
dade en plantskola på Myllysaari. 
Som grund för anläggandel framför
de Niklander att det var svårt att få 
fruktträd och även prydnadsträd och 
buskar från Ryssland och Sverige, 
vilka ur klimatsynpunkt vore lämp
liga ursprungsländer. Detta berod
de på det växande behovet av plan
tor i dessa länder. Han sade även att 
leveranserna av utländska plantor 
ofta försenades på grund av skepps
fartens sena begynnande. Alltid var 
de utländska plantorna inte heller 
lämpliga för det finska klimatet. Det 
vore därför av nöden att utöka plant
produktionen i Finland. 

För att utvidga sin plantskola fick 
Niklander lån av staden och lant
brukssällskapet Han byggde fem 
växthus på holmen och anlade för
söksfält, där de av fröhandeln im
porterade sorterna prövades. På 
holmen odlades på försök många 
träd och buskar, vilkas acklimatise
ring Niklander särskilt intresserade 
sig för. 

De ekonomiska realiteterna tving
ade Ni klander att avstå från sin tan
ke att av Myllysaari åstadkomma en 
folkpark, där stadens invånare kun
de beundra allehanda växter. Mylly
saari blev en plantskola och han
delsträdgård. Planteringarna på hol
men var dock mycket omfattande 
och med tiden blev de i alla fall "en 
värdefull prydnad för staden". 

När Niklander 1894 blev utsedd 
till trafikdirektör vid järnvägsstyrel
sen för att 1898 slutligen flytta till 



Torsdagen den 7 Januari 

Helsingfors, uppstod frågan om vad 
man skulle göra med Myllysaari. 
Frågan löstes på ett för trädgårdsod
lingens bästa lyckligt sätt. Kommer
serådet Hackman och kapten C.A. 
Ekström löste in Myllysaaris träd
gårdar, plantskola och växthus för 
71  3 1 1  mark och donerade dem 1897 
till W i borgs Trädgårdsförening, som 
sedermera ombildades till ett aktie
bolag. Samma aktiebolag övertog 
Molanders Fröhandel. Redan 1899 
grundades på Myllysaari en träd
gårdsskola som blev av stor betydel
se för hela Östra Finland. Skolan 
verkade långt in på 1 930-talet och 
handelsträdgårdsverksamheten på
gick till vinterkriget 1939. 

Vem skaffade Esplanadens 
lindar? 

Niklanders stora intresse för v ack
ra trädgårdar och parker åt folket 
tog sig måhända även andra uttryck. 
År 1 871 nyanlades gatunätet i Wi
borg och Torkelsgatan byggdes ut. 
Vid sidan av denna röjdes och anla
des Esplanaden. Författarinnan 
Lempi Jääskeläinen omtalar i sina 
berättelser från 1800-talets Wiborg 
att lindarna i esplanaden plantera
des av stationsinspektor Niklander 
på egen bekostnad. Hon talar även i 
en liten berättelse om "Ukko Nik
tanderio 'Lehmus-allee"'.  Enligt 
Sven Hirn och Juha Lankinen inför
des lindarna 1871 på våren från Li.i
beck via Reva! till Wiborg. 

Rysk läsövning: Ocrrob = holme, 
Miolluccaari = Myllysaari, straf = straff el. 
böter. Nästan allt är förbjudet på holmen 
som ägs av en liten familjeliknande grupp 
naturvänner, som får sin utkomst av träd
gårdsodling. 
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kar blefve utförda i olika delar af 
landet, så frågas huru sådana försök 
borde anordnas och verkställas för 
att afsedd utredning dermed kunde 
vinnas", hade Forstföreningen till 
referent utsett Niklander som insänt 
ett omfattande andragande, vilket 
lästes upp på mötet. 

ty ingen förgäta vi ville. 
Att adertonhundra och sextiotvå 
den sjuttonde mars just på dagen 
sågs från Helsingfors första 
banvagnen gå 
af lokomotivet framdragen. 

Stiftelsen för Wiborg

Museet nådde sitt 01ål 
I detta referat visar sig Niklander 

vara väl förtrogen inte bara med 
Darvinismens principer, utan även 
med de klimatologiska faktorer och 
tenologiska fenomen som inverkar 
på arternas trivsel och utveckling. 
Sålunda anför han som exempel att 
ehuru det anses att kölden under 
den kalla årstiden huvudsakligen 
försvårar träds och buskars införan
de "det egentligen är sommarens 
korthet, som hindrar de ömtåliga 
arternas årsskott att erhålla den 
mognad och fasthet de skulle behö
va för att utstå den uthållande vin
terköldens inflytande". Han har även 
noterat att för mycket gödsling kan 
få vår vanliga björk att toppfrysa då 
toppskotten ännu varit örtartade vid 
vinterns ankomst. Detta fenomen 
kan man den dag som i dag är ofta se 
i villaträdgårdarnas övergödslade 
miljö. 

Niklander redogör för de omfat
tande kulturer han företagit på Myl
lysaari och räknar upp ett flertal 
härdiga barrträdsarter. Han anger 
även som metod för förbättring att 
"Taga frö av de härdigast befunna 
individerna och bland fröplantor ef
ter dessa åter utvälja de härdigaste 
exemplaren för vidare fortplant
ning". Dessutom anser han att hy
bridisering med närbesläktade arter 
med större härdighet borde företa
gas samt att genom ympning få un
dersökt vilket inflytande grundstam
men kan ha på ympen och ympen p 
grund m 

nn f bor 
planmässigt anläggas och resultaten 
redovisas årJigen. 

Vi kan bara beklaga att det tog 
flera årtionden innan Niktanders 
fram ynta för lag ledde till åtgärder. 

Gustaf 'ikland r yn ha \ ant 
en äll ynt m ng idig p rsonlighet. 
Förutom sitt trädgårdsintresse var 
han mycket musikalisk, spelade gär
na violin - avvilka han hade sju-och 
uppträdde gärna med dikter och små 
verser vid olika tillfällen. Inom s läk
ten synes flera av hans verser ha 
bevarats. Som exempel må här cite
ras en del av den dikt han skrev till 
den finska järnvägens 20-årsjubileum 

De kuststäders näsa den 
stryker förbi 
lik fordom Moskvaska linjalen. 
Visst påstods att sådanslags 
ekonomi, 
av många har ansetts som galen. 

Hurra för vår bana som just 
denna dag 
har hunnit att bli tjuguårig. 
En skål vi den egna från hela 
vårt lag 
och blefve den snart dubbelspårig. 

Niklander hade sedan han avslu
tat sin verksamhet i Wiborg ännu 
möj lighet att fortsätta sitt trädgårds
intresse på den fastighet Furutorp i 
Kyrkslätt, som han införskaffat ef
ter återflyttningen till Helsingfors. 
Det råder en smula osäkerhet om 
var Furutorp var beläget och om där 
ännu finns några av Niklanders plan
teringar. Undersökningar i saken 
pågår. 

Det vore naturligtvis av största 
intresse, nu då tiderna har föränd
rats till det bättre, att även besöka 
Myllysaari för att se vad som ännu 
kan återfinnas av Niktanders anlägg
ningar och försöksplanteringar. Un
der sovjettiden var detta, kanske på 
grund av närheten till Papula ka
sernområde, stört omöjligt. 

Källor: 
Finska Forstföreningens Meddelanden 
9, 1892 .J - • •  • 

Finska Trädgårdsodlaren TV, No 5, Maj 
1910 
Him . 

voo 
Jurva Aura, ukurenga , 1951, Lovi a 

ummi Aimo, Puutarhakaupan Histo
ria,  S iemenkauppiaitten Y hdistys 
r.y.,1997, Helsingfors 
Puutarha, 5 1919 
Ruuth J.W., Wiborgs stads historia, 1 907 
Östra Finland, No 2, 4.10.1875 m.fl. 

D en av 20 medlemsorganisa 
tioner upprätthållna stiftel

sen har den 26 mars 1 998 vid repre
sentantskapsmöte beslutat att, efter 
fullbordat värv, upphöra med sin 
verksamhet i stiftelseform. 

S tiftelsen för Wiborg-Museet 
grundades i februari 1 97 1  med syfte 
att upprätta och driva ett Wiborgs
museum samt att ekonomiskt stöda 
forskning om staden och dess om
nejd. Efter många års diskuterande 
kom man till att ett eget museum 
dessvärre översteg både krafter och 
resurser. Men i stället gick man med 
desto större iver in för att realisera 
ett förslag av forstmästare Aarno 
Piltz om en miniatyrmodell av Wi
borg i kombination med utställande 
av museisamlingar. För detta pro
jekt visade sig Etelä-Karjalan Mu
seo i Villmanstrand intresserat, och 
ett stort maskineri av insamling av 
pengar, föremål, planering, ritande 
och allehanda förhandlingar satte i 
gång. 

År 1 998 kunde man konstatera 
att den unika, utomordentligt fina 
miniatyrmodellen i två 'itriner bli-

SIS-ARK OY 
Veneentekijäntie 1 8  
0021 O Helsinki 
puh. 09-692 641 1 
fax 09-692 3829 

Hannele Hellkama-Rågård 

tantskap för sin del överlåta ägande
rätten av sina samlingar samt minia
tyrmodellen till museet i Villman
strand, på förpliktigande villkor att 
förvara, förvalta, marknadsföra och 
ställa ut materialet. Det kan nämnas 
att miniatyrmodellen under de 13 år 
den stegvis kunnat betraktas, tills 
dato besökts av 400 000 personer! 

Härmed hade Stiftelsen slutfört 
den museala delen av sitt projekt. 
Den andra, stödaodet av wiborgs
forskning, ordnas på 'följande sätt: 
stiftelsens kvarvarande medel bil
dar en fond vid namn Wiipuri-Mus
eon Säätiön Tutkimusrahasto, som 
förvaltas av Karjalaisen Kulttuurin 
Edistämissäätiö. I "prisnämnden" 
bevakas wiborgsintresset av en re
presenta n t för centralorganisationen 
Viipuri-Liitto. KKES sköter infor
mationen till forskarsamfundet 

Stiftelsens nu avslutade verksam
het och dess frukter förblir ett stiligt 
bevis på vad frivilligt ideellt arbete, 
inspirerat av kärleken till den förlo-

rade hembygden, kan åstadkomma. 
Jag är mycket glad över att på ett 
litet hörn ha fått ara med om detta. 

na n b- m 
m n 

n• .. •n�MUIP(. r tor latu K 
' · ·a. t} r l rdförand 1 14 r 
fram till 199 , han efterträdare ar
kitekt Riitta Thuneberg, som 1998 
för sina insatser belönades med Kar
j alan Liittos guldmedalj, samt arki
tekt Juha Lankinen, mannen bakom 
modellritningar, färgval etc. För att 
inte glömma modell byggaren, firman 
Lahti-Malli i Lahtis. 

Beträffande de talrika penning
bidrag som möjliggjort realiseran
det av stiftelsens planer, må nämnas 
att det flutit in från hundratals pri
vatpersoner och många institutio
ner. Den största donatorn var Vill
manstrands stad, som med ca 700 
000 mk i bidrag under åren visat att 
det ligger allvar bakom åtagande att 
genom sitt ägandes museum förval
ta arvet från Stiftelsen för Wiborg
Museet. 

Per Erik Floman 

Växthus på Myllysaari 1 998. Grunderna är förkrigstida. -H AC K M A N-
En dendrolog och 
växtförädlare före sin tid 

Som av det ovansagda kanske 
framgått var Niklander mycket in
tresserad av introduktionen av främ
mande trädslag och buskar och de 
problem som sammanhängde med 
utländska växters acklimatisering. 
Han besatt härom stora kunskaper 
och egna erfarenheter, vilka gjorde 
honom till en av landets på sin tid 
främsta auktoriteter. 

När Finska Forstföreningen vid 
sitt årsmöte i Kuopio 1891 skulle 
diskutera frågan "Då önskligt vore 
att acklimatiseringsförsök med för 
lokaliteten främmande träd och bus-

1 7  .3 .1882. Enligt uppgift skall denna 
dikt ha publicerats i jubileumsberät
telsen, men varken statsjärnvägar
nas arkiv eller Järnvägsmuseet har 
någonsin sett någon sådan berättel
se. Kanske någon av denna tidnings 
läsare kan komma med ytterligare 
upplysningar? Dikten heter På Osar
ski (är det möjligen fråga om statio
nen Oserki, som ligger en liten bit 
hitom St Petersburg?),  och lyder i 
utdrag som följer: 

Vi kommit tillsammans från öster 
och väst 
att hålla gemensamt ett gille. 
En större betydelse har dock 
vår fest, 

IT1 15!tC Ei 

Kvalitetsprodukter 
för storkök 
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Carl Fredrik Sandelin 

Tre kvinnor i Wiborg 
D e tre kvinnorna är Marie 

Hackman (född Laube, 
1 776-1865),  Dorothea J a e nisch 
(född Frese, 1784-1874) och Julie 
Hackman (född Jaenisch, 1 806-
1 878) .  Maries son Johan Friedrich 
Hackman d.y. (1801-1879) gifte sig 
med Dorotheas dotter Julie. Så 
bands de tre ihop. 

Marie 

Den mest dominerande av de tre, 
den ut t m t ly ande . var utan tvi
vel Marie i sin g n kap a\' för ta -

chef efter maken död och ledande 
societetsdam i Die Fest ung, den gam
la stadsdelen. Hennes far var kol
legierådet Johan Friedrich Laube, 
född i Leipzig 1 743. Han kom till 
Wiborg 1770 och var rådman där 
åren 1774-1783. Samma år som han 
blev rådman gifte han sig med Hele
na Haveman av gammal wiborgsk 
köpmannasläkt Om familjen Lau
bes liv i staden är inte mycket känt 
musicerade de, var de belästa, vem 
umgicks de med? Men rådman La u
be köpte 1776 kronahemmet Hert
tuala av överstinnan Louise von 
Udam, som var bosatt i Riga. På 
Herttuala, som på 1500-talet var pre
bendegods, anlade La u be ett repsla
geri och en cikoriafabrik. 

Sju år efter Laube, eller 1777, kom 
handelsgesällen J o han Friedrich 
Hackman d.ä. från Bremen till Wi
borg, där han efter några år i ett 
import- och expo�tföretag började 
med egna affärer. Ar 1790 grundade 
han det företag som alltjämt bär fa
miljenamnet. I sin egenskap av skatt
mästare i Der Spiel Clubb, där sta
dens ledande handelsmän, tjänste
män och militärer ägnade sig åt bil
jard och kortspel, knöt han värde
fulla kontakter, men efter endast 
fem månader som klubbmästare 
drabbades han, 35 år gammal, av 
flygande gikt eller podager. Han 
tyckte inte om klimatet och gikten 
fortsatte att plåga honom. Men affä
rerna växte. I slutet av 1790-talet 
förändrades hans liv. Han bodde då 
som hyresgäst i ett stenhus i närhe
ten av Runda tornet, hyresvärd var 
rådman Laube och denne hade en 
dotter som hette Marie. 

Maries och J o han Friedrichs bröl
lop stod i april 1799, bruden var 23 år 
och brudgummen 44. Senare samma 
år härjades staden av en svår influ
ensaepidemi. Både rådman och råd
manskan La u be insjuknade och dog. 
Marie och Johan Friedrich stod 
plötsligt som ägare till stenhuset vid 
Karjaportsgatan och till Herttuala, 
som därefter blev den hackmanska 
släktens stamgods ända till 1944 då 
karaktärshuset förstördes underslut
striderna vid W i borg. Till arvet hör
de också några sågandelar i Gamla 
Finland och det var bl.a. i sågvaru-

branschen som den hackmanska fir
man utvidgade sig. 

Marie var 26 och J.F. 46 när deras 
första barn, sonen med samma namn 
som fadern, föddes 1 801. Fem år 
senare kom andre sonen Carl Alex
ander. Men länge hann fadern inte 
njuta av familjelivet - i den mån de 
omfattande affärerna gav honom tid 

Marie Elisabeth 
Hackman, född Laube. 
Oljemålning av Olof 
Oldberg 1821, Herrtuala. 
Bilden ur Tigerstedts 
Hackmans bok. 

därtill. Han dog redan 1807, 52 år 
gammal, en förmögen man i ansedd 
ställning. 

Trettioett år ga mmal övenoe 
ri mn n a .., 

tor be lut ainhet, nä a för artar r 
och en förmåga att välja goda med
arbetare. Konjunkturerna i Europa 
växlade på grund av krig eller tullbe
stämmelser, men när trävaruhan
deln, och annan export och import, 
låg nere blev cikoriafabriken den 
ekonomiska räddningen. När åren 
åter var goda var kommersen stor. 
T.ex. åren 1814-1818 var Hackman 
& Co:s trävaruexport större än de 
övriga wiborgsföretagens samman
lagda export. Och ända in på 1830-
talet nådde ingen annan stad i Fin
land upp till samma siffror som den 
hackmanska firman. Den satsade 
även på segelfartyg. Marie Hack
mans ställning och anseende växte. 

Hur förklara hennes förmåga och 
framgångar? Kanske bäst genom att 
citera hennes egna ord om sig själv: 
Gott hat mir einen Männlichen Geist 
verliehen. Hon övervakade varje 
affär, kontrollerade varje räkning 
och varje lönelista. Först när äldsta 
sonen var 28 år gammal tog hon 
honom till sin kompanjon. När det 
nya kompanikontraktet skrevs var 
hon 55 och sonen 30, men hon över
gav ingalunda kontrollen. Han fick 
rätt att teckna sitt namn på brev, 
anvisningar och räkningar endast 
ifall hon var sjuk eller gav honom 
särskilt tillstånd. 

Porträttet av Olof Old berg, målat 
1821,  visar Marie 45 år gammal. Hon 
var rik och hon hade uppnått den 
position i samhället som hon hade 
eftersträvat. Antalet gäster när hon 
var frikostig värdinna var ofta my ck
et stort. Till balerna i huset i hörnet 
av Biskopsgatan och Norra Vallga
tan bjöds ända upp till 200 personer. 
stenhuset i två våningar, det s.k. 
Sutthoffska huset, köpte J.F. Hack
man d.ä. 1 806, året före sin död, av 
köpman Martin Sutthoffs änka Sop
hie Elisabeth, född Jaenisch. I bör
j an av 1 900-talet byggde Maries son
son Wilhelm på samma plats det 
jugendpalats som fortfarande står 
kvar. 

Vid sidan av balerna, middagarna 
och de omtalade kortaftnarna höll 
Marie Hackman varje onsdag jour 
fixe, då många kom för att betyga sin 
vördnad trots att de bävade för hen
ne. Med framgångarna och positio-

nen kom med åren en viss förnämi
tet och en distans till omgivningen. 
Hon var en drottning i sitt slag med 
anställda och ett umgänge som lyd
de varje vink. I en sparad anteckning 
om henne heter det att "det är som 
om alla andades ut i det ögonblick 
hon vänder ryggen till". Hennes 
självkänsla steg i takt med framgång
arna och hon tyckte inte om att bli 
motsagd. På äldre år var hon alltid 
klädd i svart siden och både hennes 
barn och barnbarn tyckte att hon 
beviljade dem audiens när de kom 
på besök. Enligt hennes barnbarns
barn Julius von Koskull ville hon att 
familjen skulle vara den förnämsta i 
sin landsända. Hans far, överste 
Wilhelm von Koskull, som gifte sig 
med Maries sondotter J ull y, var per
sona grata hos henne på grund av sin 
gamla adelssläkt medan däremot 
sondottern Alines man, Carl August 
Ekström, fick kämpa med svårighe
ter. 

När Marie på våren flyttade från 
staden till Herttuala rullades en röd 
matta ut till den väntande vagnen 
och den rullades ut på nytt när hon i 
början av hösten återvände till stads
hemmet. När hon besökte Peters
burg färdades hon i en stor vagn och 
åtföljdes av en sällskapsdam, en sek
reterare, en kammarjungfru, två 
betjänter och givetvis av kusken. Hon 
levde till den höga åldern av 89 år 
och 7 månader. Dödsorsaken 1865 
angavs som Gelbsucht. I Wiborgs 
Tidning hette det att hon "ända till 
sednaste tid med ett hos sitt kön 
<:äll rdt in tre följd m d hu t 

R 
J hän n dn b d.\ . bh\lt n

sam ledare av firman, inen rollen 
som First Lady behöll hon till sin 
död. 

Dorothea 

Dorothea Jaenisch var till sin ka
raktär och sina intressen en fullstä n
dig motsats till den åtta år äldre 
Hackmanin Maikki, Maries smek
namn i folkmun. 

Dorothea föddes 1784 i Moskva 
som andra barnet, och samtidigt an
dra dottern, till läkaren och upplys
ningsivraren Heinrich Frese och 
Anna Sophie von Tannenberg. Nit
ton år gammal gifte hon sig 1804 
med den 17 år äldre Nikolaus Jaen
isch, även han läkare. Dorothea föd
de året därpå en son, som dog i späd 
ålder, och därefter 1806 dottern Ju
lie. 

Både Heinrich Frese och Niko
laus J a e nisch kom från gamla famil
jer, där en gedigen utbildning och 
goda positioner i samhället var van
liga. Frese föddes 1748 i Reva!, där 
hans far Adrian Heinrich, känd för 
sin stora lärdom, var borgmästare. 
Sonen Heinrich gick först i skola i 

Familjen Jaenisch samlad hos kommerserådinnan Helene Jaenisch, f Jaenisch, omkring 
1840. Målning av N. G. Rademacher. Från vänster: Johan Friedrich Hackman junior, 
Dorothea Elisabeth Jaenisch, f Frese, Marie Jaenisch med hunden Bijou, Nicolaus 
Jaenisch, Julie Sofia Hackman, Helene Sofia Jaenisch (Lallinka), Helene Elisabeth Jaen
isch, Magnus Jaenisch, överste. Bilden ur Tigerstedts Hackmansbok. 

Reva! och studerade sedan medicin 
i Berlin, Leipzig och Leyden och 
blev medicinedoktor, 24 år gammal, 
1772. Han vistades i Frankrike och 
England en längre tid, återvände till 
Reva! och tog sedan anställning vid 
ryska fältarmen. Han slutade sin 
karriär om chef för ett militärsjuk-
hu i - -

ar och bland bans pa
tienter fanns medlemmar av de furst
liga husen Dolgorukij , Sjeremetjev 
och Volkonskij . Vid sidan av hem-

Dorothea Elisabeth 
Jaenisch Oljemålning, 
Herrtuala. Bilden ur 
Tigersiedis Hackmans
bok. 

met i Moskva ägde han lantstället 
Petrovskij 30 kilometer utanför sta
den. 

Heinrich F rese var enormt beläst 
på flera språk, både skönlitteratur, 
filosofi och historia. Hans många 
brev till äldsta dottern Helena finns 
bevarade och säkert fick också Do
rothea motsvarande råd ifråga om 
valet av litteratur och umgänge och 
konsten att konversera. Genom arv 
tillföll en del av hans stora bibliotek 
familjen Hackman i W i borg, där det 
mesta gick förlorat. 

Dorothea har skildrats muntligt 
och i brevform från generation till 
generation av efterkommande. Det 
är inte svårt att hos henne finna drag 
av hennes fars livsfilosofi att i livet 
sträva efter harmoni och beflita oss 
om att sprida lycka och glädje. En
ligt honom är självbehärskningen en 
av de främsta dygderna. Passioner
na bör man tidigt lära sig att bekäm
pa, men han erkände att han själv 
kapitulerade för en passion, nämli-

gen den för böcker och läsning. Hans 
världsåskådning var ljus - han läste 
Rochefoucaulds maximer, Rousseau 
och Voltaire. 

Dorothea Freses blivande man, 
Nikolaus Jaenisch, växte upp i ett 
bildat och förmöget hem i Wiborg. 
Hans far Andreas var borgmästare i 

n h ift m d Katarina utt-

mor. den andre ble öpman och 
kommerseråd och den tredje sonen 
Nikolaus, född 1767, blev läkare och 
belönades med titeln stadsråd. Efter 
skolgången i Wiborg avlade han 
medicinedoktorsexamen i Götting
en. Trettiotvå år gammal följde han 
med marskalk Suvorovs arme under 
fälttåget till Italien 1799 och upp
gjorde noggranna tabeller över så
rade och sjuka. Efter kriget bosatte 
han sig i Moskva, där hans farbror 
Hans Henrik J a e nisch var läkare och 
ägare till Minderska apoteket, och 
där även moderns kusin J.J. Sutthoff 
var läkare. Det förvånar inte att Ni
kolaus i denna krets snart lärde kän
na Heinrich F rese, sin blivande svär
far. 

I ett brev till dottern Helena skri
ver Frese att Nikolaus Jaenisch an
hållit om Dorotheas hand. Han näm
ner Nikolaus' "Männliche Heiter
keit des Geistens" och skriver att 
hans moraliska grundsatser "gehö
ren nicht zu den alltäglichen". Efter 
bröllopet mellan Dorothea och Ni
kolaus levde Frese endast fem år. 
Kort efter hans död, 1809, flyttade 
Dorothea, Nikolaus och dottern Ju
lie till W i borg, där Nikolaus övertog 
tjänsten som överläkare vid fältlasa
rettet - det fanns en rysk garnison i 
staden - och även idkade privat
praktik. 

Familjen bosatte sig i det s.k. Or
raeuska huset vid Karjaportsgatan, 
som 1840 köptes av svärsonen J.F. 
Hackman. Söder om Wiborg låg 
egendomen Rikkola, där familjen 
vistades sommartid och dit, senare, 
barnbarnen kom med förtjusning. 
Många av dem har vittnat om att de 
trivdes bättre hos morföräldrarna 
på Rikkola än hos farmor Marie på 
Herttuala. Umgänget var öppnare 
och gladare hos jaenischarna. Do
rothea berättade för barnbarnen om 
sina barndomsår i Moskva. Hon och 
de läste turvis högt ur de många 
böckerna, hon korrigerade deras 
uttal av olika språk och diskuterade 
böckernas innehåll med dem. Så
dant gjorde inte farmor Marie. Barn
barnen läste språk i skolan och hade 
tidvis språklärare i hemmet, men de 
har tackat mormor Dorothea för 
mycket av vad de kunde som vuxna. 
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Nikolaus Jaenisch var länge en av 
stöttepelarna bakom biblioteket i 
W i borg och i Wiburgsche Tanz Ge
sellschaft, en förening av betydelse 
både för sällskapslivet och uppfost
ran med regler för klädsel och upp
förande. Dorothea delade hans in
tressen, men för henne var de cen
trala platserna hemmet i staden och 
Rikkola. Hon och Nikolaus bodde 
ensammaefter Julies äktenskap 1824 
med J.F. Hackman d. y. Umgänget i 
den då alltjämt storajaenischka släk
ten var livligt, men framför allt ägna
de hon sig åt de många barnbarnen. 
Med Nikolaus var det på hans äldre 
dagar inte alltid så lätt. Den mycket 
vanliga gikten plågade honom och 
han brusade ofta upp häftigt, men 
kortvarigt. Han dog 1848, 81 år gam
mal, medan Dorothea levde ända 
till 1874 - hon dog kort före sin 90-
årsdag. 

Julie 

Julie Jaenisch var 17 år när hon i 
oktober 1823 förlovade sig med den 
då 22-årige Johan Friedrich Hack
man d.y. I ett brev till en vän, som 
tidigare gett henne lektioner i teck
ning och målning, beskriver han sin 
fästmö med orden: "Deine ehemali
ge Schiilerin ist nun schon völlig er
wachsen und ein sehr liebenswiirdi
ges Mädchen geworden". Bröllopet 
stod i mars året därpå i det j aenisch
�a hemmet vid Karjaportsgatan 23. 
Ar 1 826 föddeJuli e deras första barn, 
en dotter, men sedan drabbades de 
av sorgen att inom ett år, 1 830, förlo
ra sin lilla första son och sin nyssföd
da andra dotter. Men redan i april 
l 3 1  kom det fjärde barnet. en poj
k . ·dan m d f IJ nd n b· �-
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på Herttuala och hade många värd
inneplikter som hustru till en av lan
dets ledande affärsmän och en viktig 
lokal förtroendeman. Det var tryggt 
för henne att veta att mamma Do
rothea gärna såg barnen hemma hos 
sig. Julie kom, som så många andra 
av hustrurna i stadens societet, med 
i välgörenhetsarbetet Olika hand
arbeten delades ut till fattiga kvin
nor, som utförde dem mot en liten 
betalning, och arbetena såldes se
dan på soireer och basarer. I välgör
enheten ingick också sjukhjälp och 
barn vård. Behovet i W i borg var sär
skilt S!Ort under nödåren på 1860-
talet. Ar 1869 grundades Diakoniss
anstalten i Wiborg, i vilken familjen 
Hackman länge var företrädd i Ied
mngen. 

Varken Julie eller modern Do
rothea hade det alltid lätt med Marie 
Hackman. Det framgår bl. a. av brev 
som Julie skrev till sin mor under en 

� W I B O R G S  N Y H ET E R  fD_ 
'{3!j}! t899 100 år 1999 J; 

lång utrikesresa tillsammans med 
maken och femåriga dottern Emilie 
(Emmy). De lämnade Wiborg i juli 
1831 när den stora koleraepidemin 
närmade sig staden, och återvände 
först i maj 1832. Resan gick först till 
England, dit det tog fem veckor med 
segelfartyg, och därpå till Frankri
ke, Italien, Schweiz och Tyskland. 
Kvar hos svärmor Marie blev sonen 
Woldemar som föddes tre månader 
tidigare. Dorothea hade naturligtvis 
gärna tagit hand om pojken, men på 
Julies begäran, för husfridens skull, 
gav hon efter och pojken blev hos 
Marie. 

Julies brev från resan fylls av liv
fulla iakttagelser. Färden från Man
chester till Liverpool är en sensation 
- de anlitar världens första och då 
enda järnväg. "Wir fliegen nach Li
verpool im Dampfwagen." I Lon
don går de mycket på teater och ser 
bl.a. den store Edmund Kean i rol
len som Othello. Tiden räcker också 
till för läsning. I ett brev till modern 
skriver hon: "Wir lesen jetzt einen 
hiibschen Roman betittelt Vivian 
Grey von einem ungenannten Ver
fasser". Den okände hette Benja
min Disraeli, då 22 år, och senare en 
av de mäktigaste männen i det brit
tiska imperiet. J u lie tillägger att lilla 
femåriga Emmy också läser flitigt 
och talar flytande engelska. 

Paris överträffar alla förväntning
ar. Baler och middagar är många till 
antalet under vistelsen i Frankrike 
och nya baldräkter måste sys. Till 
julen skickar Julie fransk tobak till 
pappa Nikolaus och nyutkomna ro
maner av Walter Scott och Victor 
Hugo till sin mor. Under vistelsen i 
Italien har de med sig en lärare i 
italien ka och J ulie hoppa kunna 

ft r 

Julie Hackman, f 
Jaenisch. Oljemålning, 
kopia av självporträtt, 
tillhör Herrick 
Hackman, Helsingfors. 
Bilden ur Tigerstedts 
Hackmansbok. 

kade inte på förhållandet mellan 
henne och Johan Friedrich. "Du 
weisst wie einig mein Fritz und ich 
immer sind", skriver hon. 

Det dåliga förhållandet mellan de 
två svärmödrarna fortsatte. Både 
Dorothea och Nikolaus Jaenisch rå
kade ut för Marie Hackmans skarpa 
tunga. I familjekretsen sade man att 
"min nåd och ers nåd inte rymdes 
under samma tak". Svärmödrarna 
träffades endast på officiella tillställ
ningar som födelsedagar, dop, bröl
lop och liknande. Dorotheas och 
Julies naturliga älskvärdhet var ett 
drag som Marie saknade. 

Julie öppnade redan i början av 
deras långa och lyckliga äktenskap 
Johan Friedrichs ögon och sinnen 
för de värden som hon redan som 
ung lärde sig att uppskatta och han 
var inte sen att ta emot dem. I en 
nekrolog efter hans död hette det 

bl.a. att "han var i besittning av en 
ovanlig själens bildning". I den bild
ningen hade Julie en mycket stor 
andel. 

Deras guldbröllopsdag firades 
1874 med en stor familjefest som 
traditionellt bjöd på musik, teater
stycken och utklädsel. De sexton 
barnbarnen var iförda riddarutrust
ningar och i en pantomim förekom 
lejon, tigrar och leoparder - djur
hudarna hade införskaffats från Pe
tersburg. Fem generationer var när
varande. Marie Hackman var död 
sedan nio år. Den äldsta var nu guld
brudens mor Dorothea Jaenisch, 89 
år gammal. Hon dog två månader 
senare. Den yngsta var hennes dot
terdottersdotterson Alexis von Krae
mer. Gåvorna var många både till 
guldbröllopsparet och till de när
maste i familjen. Sönerna och svär
sönerna överlämnade en brudkrans 
och en brudgumsbukett tillverkade i 
gediget guld av guldsmeden Andre
as Spiegel i Petersburg- de används 
alltjämt vid guldbröllop inom släk
ten. 

J o han Friedrich Hackman fick på 
guldbröllopsdagen beskedet om att 
han av Alexander III upphöjts i ad
ligt tillstånd. När vapenskölden rita
des beslöt han att i den - i stället för 
mannen med hackan på axeln eller 
ett lyckoklot som funnits i gamla 
hackmanska sköldar i Bremen -skul
le finnas bokstaven L omgiven av en 
myrtenkrans. Det latinska tecknet 
för siffran 50 skulle alltid påminna 
även kommande släktled om hans 
många lyckliga år i äktenskapet med 
Julie Jaenisch. 

Den 13 mars 1878 drabbades Ju
lie av ett häftigt slaganfall och förlo
rade med\'etandet. Hon dog följan-

- l r den oda 

Hac man. Jubu \ On K ull mmn -

anteckningar, egna arbeten samt forsk
nio ar i framför allt Hackmanska arkivet 
i Abo Ak�demi. 

--

Enslluokao lilke 
eoslluokkalsessa baoneistossa, 
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matta hlnnat snu· vbtä balvat kuin sivakadailla. 

Kulta- ja Kellosepänalan tavarat: 

Lahla· ia 
Palkintoesi-neet 
Kihlat ja Kel lot 
ostatte edullisesti liikkeestäni, jonka varasto 

·on suuri ja hyvin alaansa edustava. 

K U LTA S E P PA 
J. A. TARKIAINEN 

VII P URI 
"Karjalan" liiketalo, Karj alankatu 1 9. 

Tennisklubben 

hundra-

årsjubilerar! 

J. F. Hackman hyllad 

W iborgs Lawntennis Klubb, 
på 1930-talet omdöpt till 

VTS,Viipurin Tennis Seura - Vi
borgs Tennis Sällskap, är faktiskt ett 
år äldre än denna tidning. Klubben 
är alltjämt verksam på hobbynivå, 
men stolt över sin anor firade man 
jubileet väldeliga på Fiskartorpet, 
und zwar på den riktiga dagen, den 
29 april. 

Uppvaktningarna var både hjärt
liga och roliga. Tennisförbundet kom 
dragande med kopior av alla regis
terhandlingar från föreningsregist
ret samt en säck innehållande 100 
tennisbollar. Stämningen var fin, 
Huusniemiminnena dallrade i luf
ten, programmet var digert och W i
borgs Nyheters reporter var med, 
lätt förklädd till f.d. juniorspelare. 
Särskilt hyllades minnet av J.F. Hack
mans pionjärinsatserför landets älds-
ta tennisklubb. · 

H. M. konung Gustav V tackar Johnny Hackman för dubbelmatch på Gull randa. 

Vår bild visarfd. knauemeda/jörema och kusinerna Tor Gräsbeck och Per Erik Floman 
uppvaktande sin gamla tennisklubbs nuvarande ordförande Heikki Kunttu jämte svit. 
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Svenskt i Wiborg 
Rikssvenskar, rysslandssvenskar och 
finlandssvenskar 

Få städer av betydelse i den 
svenska historien uppvisar ett 

så skiftande öde som W i borg. Mari
ka Tandefelt ger en träffsäker be
skrivning av detta förhållande: "Be
roende på vilken historisk period 
man studerar, kan Wiborg beskrivas 
som ett svenskt gränsfäste, som en 
svensk stad vid ett svenskt innan
hav, som en rysk garnisonsstad, som 
en stad i storfurstendömet Finland, 
som en stad i republiken Finland och 
som en för Finland förlorad stad." 
Wiborg är en av flera gamla Öster
sjöstäder, vilkas geografiska och 
språkpolitiska villkor förändrats vid 
upprepade tillfällen på grund av krig. 
Wiborg delar detta öde med exem
pelvis Tallinn (Reva l),  Riga, Vilnius 
(Wilna), Kaliniograd (Königsberg) 
och Gdansk (Danzig). I samtliga stä
der har olika nationaliteter kommit, 
blandats och gått. I alla städerna 
försvann den kulturella och språkli
ga mångfalden definitivt efter andra 
världskriget, i och med att städerna 
inlemmades i Sovjetunionens makt
sfär. W i borg hade fram till 1939 fyra 
levande kulturer och språk: svens
ka, tyska, finska och ryska. Efter 
kriget återstod ingen av de fyra kul
turerna och endast ett av språken 
talades i staden. Den flerspråkiga 
mångfalden hade ersatts av den rysk
språkiga sovjetiska enfalden. 

I slutet av 1200-talet anlades Wi
borgs slott som ett led i svenskarnas 
expansion österut. U n der senare 
medeltiden ansågs Wiborg vara "ri
kets förnämsta fästning näst Stock
holm". Vid slottet uppstod ett sam
hälle som fick stadsrättigheter 1403. 
I slutet av 1500-talet ökade Wiborgs 
strategiska betydelse på grund av 
sitt läge nära det expanderande 
svenska väldets östgräns. W i borg var 
då den sjunde av rikets städer med 
avseende på antalet invånare och 
hade en omfattande handel med 
andra Östersjöstäder. Dess militära 
vikt minskade något under 1600-ta
let i samband med att Sverige fick 
tillgång till andra gränsfästningar i 
Kexholm och Nöteborg. Wiborg ut
sattes för flera belägringar av ryska 
trupper, men förblev under svenskt 
välde till 1710 då Ryssland till slut 
erövrade staden. Under den ryska 
tiden gynnades W i borg ekonomiskt 
av handelskontakterna med den ny
grundade staden Sankt Petersburg. 
W i borg blev även en viktig hamn för 
trävaruexport till Holland och Tysk
land. 

När Wiborgs län förenades med 
storfurstendömet Finland under 
rysk överhöghet 1809 kom staden 
under finsk förvaltning. I slutet av 
1830-talet fick WiborgFinlands tred
je hovrätt, vilket förstärkte stadens 
ställning i storfurstendömet.  Järn
vägsförbindelsen till Sankt Peters
burg 1870 och öppnandet av Saima 
kanal 1 856 (W i borg ligger vid kanal
ens södra inlopp) ledde till ett nytt 
ekonomiskt uppsving. Den snabba 
folkökningen och urbaniseringen i 
slutet av 1800-talet gav upphov till 
flera nya förorter, medan delar av 
stadsbefolkningen proletariserades. 
Under inbördeskriget 1918 ockupe
rades W i borg av de röda understöd
da av ryska trupper i tre månader, 
men togs i april av de vita efter sex 
dagars belägring. I och med Finlands 
självständighet blev W i borg ånyo en 
viktig gränsstad och stadens befolk
ning fortsatte att öka. Wiborg var 
1939 Finlands andra stad med ca 80 
000 invånare. För Finland hade Wi
borg under mellankrigstiden främst 
betydelse som handels- och kultur-

centrum. Dessutom var W i borg Fin
lands viktigaste garnisonsstad. 

Wiborg drabbades hårt av andra 
världskriget. I slutskedet av vinter
k,riget trängde sovjetiska trupper in 
i Wiborgs förstäder. Stora delar av 
staden skadades svårt. Efter Vinter
kriget överläts Wiborg tull Sovjet
unionen. Staden återtogs av finska 
trupper i augusti 1 941 ,  men förlora
des igen till Sovjetunionen vid va
penstilleståndet 1944 efter att ha er
övrats av Röda armen. 

Svenskar och svenskans 
betydelse 

Till skillnad från många andra 
kuststäder i Finland saknade Wi
borg direktkontakt med en svensk
språkig landsbygd. Så länge Wiborg 
var en stad i det svenska riket behöv
des tjänstemän, militärer, präster och 
andra som behärskade riksspråket. 
Svenskspråkiga personer kom till 
Wiborg dels från Sverige, dels från 
andra delar av det svenska riket. 
Samtidigt förblev finskan och tys
kan viktiga språk i Wiborg för att 
man skulle kunna kommunicera med 
övriga delar av den finska rik�halv
an liksom med andra städer i Os ter
sjöområdet. Eftersom Wiborg var 
en gränsstad till Ryssland behövdes 
folk med kunskaper i det ryska språ
ket. \'ilket ledde till  en vi infh1t-

d r d l 11 a ut l på l l l 
blev tyskan det dominerande för
valtningsspråket i Wiborg, medan 
svenskans ställning försvagades. 

Olika språkgrupper i Wiborg (i 
procent) 

Svenskar 
1812 14,2 
1870 16,9 
1900 8,7. 
1930 2,9 

Finnar 
44,1 
51,2 
73,6 
93,6 

Källa: Tandefelt 

Ryssar Tyskar 
29,2 1 2,5 
24,0 4,5 
14,6 1 , 1  
2,5 0,6 

Genom återföreningen med stor
furstendömet Finland stärktes det 
svenska språkets ställning på nytt 
när det återfick sin status som offici
ellt språk. Beslutet att inrätta Fin
lands tredje hovrätt i Wiborg 1839 
medförde en inflyttning av svensk
talande tjänstemän och deras famil
jer. Under 1800-talet var svenskan 
oumbärlig i W i borg för den som ville 
avancera i samhället.  Trots att  
svenskarna var i minoritet domine
rade svenskan tillsammans med tys
kan Wiborgs ekonomiska och poli
tiska liv fram till 1900-talets början. 
Samtidigt ökade finskans och rysk
ans betydelse eftersom de ekono
miska kontakterna med det övriga 
Finland och Sankt Petersburg inten
sifierades. Stadens befolkning var 
således under denna t id tysk-, 
svensk-, rysk- och finsktalande. De 
olika språkgrupperna hade egna sko
lor och församlingar. 

Fram till första världskriget var 
flerspråkigheten i W i borg som star
kast. Det är emellertid svårt att be-

döma hur många av stadens invåna
re som verkligen behärskade alla 
fyra språken. Troligen krävdes det 
speciella sociala omständigheter för 
att wiborgarna skulle komrna i kon
takt med de olika språken på ett 
sådant sätt att de aktivt behärskade 
dem. Finskan och svenskan var det 
språk som flitigast användes av sta
dens invånare och svensk-finsk två
språkighet var vanlig bland stadens 
invånare. Det är inte lätt att hitta 
uppgifter om tvåspråkigheten på 
1800-talet. Att döma av uppgifter 
om den svensk-finska tvåspråkighet
ens utbredning i början av 1 900-talet 
var den mycket vanligare bland 
svenskar än bland finnar. Så här skri
ver den unge finske vetenskapsman
nen Herman Kellgren sällskapslivet 
i Wiborg under ett besök där 1 846: 
" ... man hör i ett blandadt sällskap 
talas alla möjliga språk, Svenska, 
Ryska, Tyska, Finska stundom Fran
ska, Handelssocieteten - - talande 
bara Tyska, dåligt Svenska, utom 
underafdelningen 'Ryska Handlan
de' hvilka tala Ryska och Finska; - 
Gymnasii Societeten - - talande stun
dom Svenska, stundom Finska." 
(Finlands historia, del 3) Under an
dra hälften av 1800-talet dominera
de svenskarna och tyskarna de hö
gre stånden i W i borg. A v de högre 
ståndspersonerna var 43 % sven k
ar le O.  m dan _ l  ' r l · r h 

n 
hall k1kten. medan .36 
borgare . Av tyskarna var 66 % 
ståndspersoner och 28 % småborga
re. 

Andelen invånare som talade nå
got annat språk svenska och finska 
var större i Wiborg än i Helsingfors 
eller Åbo i början av 1900-talet, 
Kontakterna mellan olika språk
grupper hade längre traditioner i 
W i borg än i andra finländska städer. 
Däremot fanns det betydligt fler 
svensktalande i Helsingfors och Åbo 
vid samma tid. Flerspråkigheten i 
Wiborg var inte utan komplikatio
ner. Det var inte ovanligt att wibor
gare blandade element från de olika 
språken och på så sätt uppstod olika 
hybridformer i det vardagliga tal
språket. Ä ven wiborgssvenskan upp
visade sådana avarter och kallades 
ibland skämtsamt för rothewählska. 
När t.ex. tyskspråkiga wiborgsbor 
talade svenska talade de i grunden 
tyska med svenska eller försvenska
de ord. På så sätt uppstod ett impro
viserat "pidginspråk", dvs. ett konst
gjort hjälpspråk, med vilket man 
kunde kommunicera över språk
gränserna. 

Efter att W i borg och kringliggan
de områden införlivats med storfur
stendömet Finland 181 1 ,  inleddes så 
småningom ett målmedvetet arbete 
för att stärka finskans ställning i sta
den. Den finska befolkningen i Wi
borg ökade från knappt 7 000 perso
ner 1870 till nära 70 000 personer 
1930. År 1 901  blev finskan ett av 
stadens protokollspråk. I och med 
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Finlands självständighet 1917 och 
den nya språklagen 1922 blev Wi
borg formellt en rent finskspråkig 
stad. Eftersom den svenska minori
teten var mindre än 3 000 invånare 
och mindre än 8 % av befolkningen, 
räckte inte det svenska inslaget för 
att uppnå tvåspråkighet i Wiborg 
enligt språklagen. Ett annat tecken 
på svenskans minskande betydelse 
under mellankrigstiden i W i borg var 
att tvåspråkigheten hos den svensk
talande befolkningen ökade från 89,6 
% 1920 till 94,2 % 1930, medan två
språkigheten bland finnarna sjönk 
under samrna period från 12 % till 
10,9 %. Wiborgs förfinskning fick 
ett plötsligt slut i och med andra 
världskriget. Hela den finska och 
svenska befolkningen lämnade sta
den och ersattes av inflyttade ryssar. 

Trots sin minoritetsställning hade 
svenskarna i W i borg egna skolor och 
en egen tidning. Stadens äldsta läro
verk, Svenska lyceum i Wiborg 
(grundat 1874), var svenskspråkigt 
med anor från 1400-talet. Det fanns 
även en svensk flickskola, grundad 
1788. Fram till 1 939 utkom i W i borg 
en svenskspråkig dagstidning, Wi
borgs Nyheter. Den svenska stads
församlingen avskildes 1889 från 
Wiborgs församling och delade där
efter kyrka med den tyska. Svensk
arna hade även en hög profil i sta
dens kulturliv. Vid sekelskiftet var 
Wiborg känt för sitt livliga konsert
liv. Utländska artister besökte ofta 
staden på resa mellan Stockholm, 
Helsingfors och Sankt Petersburg. 
En symfoniorkester, Wiborgs mu
sikvänners konsertorkester, grunda
des 1895. Wiborgs internationella 
kulturliv blev lidande av att stadens 
förbindelser till Ryssland bröts efter 
1917 .  W i borg etablerade dock flera 
nya kulturinstitutioner under meJ-

Var man går i en hatt 
a a 

grundad i Wiborg 1 901 

Torsdagen den 7 Januari 

lankrigstiden, bland annat byggdes 
ett nytt bibliotekshus och ett konst
museum. Båda byggnaderna ritades 
av finlandssvenska arkitekter. 
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Jurgen Salay är doktorand vid 
Unversitetet i Lund - när WN 

utkommer kanske redan "disputerad". 
Han forskar f.n. om energianvänd
ning och miljöeffekter i Polen och 
Balticum. Författaren är även kon
sult i energi- och miljöpolitik, anli
tad bl.a. av den svenska regeringen. 
Under studietiden i Uppsala läste 
han slaviska och finsk-ugriska språk 
samt östeuropeisk historia. Wiborg 
såg Salay för första gången somma
ren 1998 - efter att ha skrivit denna 
uppsats, som han kallar en samman
fattning av källitteraturen. Han fö
reläste om ämnet vid den internatio
nella kursen "svenskt i Finland" vid 
Nylands folkhögskola i somras. 

Red. 
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V åra erfarna experter står gärna till 
er tjänst. Vi erbjuder fri värdering på vårt 
kontor eller hemma hos er. 

För närmare information vänligen 
kontakta: 

PAUL HÖRHAMMER 
Inhemsk och utländsk konst 
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Silver, smycken, design 

MARIA EKMAN 
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www.bukowski.fi 
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Viipurin Suomalainen Kirjal
lisuusseura, tomite nr o 12, 293 sidor. 

Den intressanta skriftserien från 
W i borgs äldsta finskspråkiga fören
ing har utkommit och kan inhandlas 
hos KarjaJa n Liitto eller Antikvaria
tet invid gamla Simhallen i Helsing
fors, Georgsgatan 2 1 .  Efter mång
årige redaktören, prof. Erkki Kuujo 
har redigeringen nu övertagits av 
prof. Jaakko Paavilainen. 

Om vi grupperar de fjorton upp
satserna i två kategorier blir det fem 
personhistoriska krior och nio all
männa. Utrymmet medger bara en 
beskrivning av det mångsidiga inne
hållet: Jyrki Paasikoski har en upp
sats om kollegierådet Carl Adolph 
Sattler, Anni Lampen skriver om 
Ludvig Lius, Jaakko Paavilainen om 
Onni Johannes Brummer, Maria 
Päivänsalo om bankmannen Heikki 
Lähimaa och Kalevi Tilli om kom
positören Toivo K u ulas wiborgstid. 

I de övriga bidragen beskrivs forn
borgarna i det överlåtna Karelen 
(förf. Pirjo ino). Wiborg ågindu
tri p vatten ågarna tid ( Harri Pet

konen). d n jud1 ·a � l · rup n i 
iborg (Ju· ·a Harti ain ·n 

' iborg ka h' ul n }-y.;,u-&.wc:' 
( Kale,·i Till 
bor ·· 

_r . h tona f) tJilamp-
Dingar i årt grannskap (J anno Köl
hi), Wiborgsmuseet och miniatyr
modellen, hela projektets historia 
och genomförande (Riitta Thune
berg) amt lutlig n Torkkelin Kil
ta bibliotek ( l lkka Korhonen). ·-roi
mi te l T  av luta m d ett nio id r 
långt per onregi ter. 

Denna ärdeful la .  k u n  kap -
späckade bok kompletterar fin t  
VSK:s elva tidigare band och gör sig 
bra på wiborgarens bokhylla!  

PEF 

En man från Wiborg av Kerstin 
Hellström, Söderströms 279 sidor. 

Redaktionen har tyvärr inte varit 
i tillfälle att studera denna bok, men 
vi vill ändå helt kort uppmärk am
göra WN:s läsare på verket, med 
stöd av publicerade recensioner. 

Som av titeln framgår har detta 
författarens förstlingsverk en wi
borgsanknytning. Romanen hand
lar om juristen Henrik Forsens liv 
och speciellt hans relationer till fa
dern respektive sina söner. Allt det
ta är tecknat mot en fond av de 
delvis dramatiska politiska förhål
landena under 1 900-talet. Romanen 
börjar faktiskt i Wiborg år 1899 -
samma år som Wiborgs Nyheter 
grundades - och bär fram ända till 
1950-talet. 

Red. 

Viipurin Kaupungin Kirjasto, ur
sprungligen tryckt 1935, Karj alan 
Kirjapaino Oy, 66 sidor, pris 90 mk. 

Det är fråga om ett nytryck av den 
invigningsskrift som publicerades i 
samband med invigningen av Aaltos 
bibliotek. Den innehåller 36 sidor 
text, skrivna av den tidens habitue
er; stadsdirektör Tuurna, bibliote
karie Johan Vasenius, stadsplanear
kitekt Otto I. Meurman, ing. C. Ros
enquist samt Alvar Aalto himself. 

Bok 
.. spalten 

Artiklarna handlar om biblioteks
väsendets wiborgska historia sedan 
början av 1800-talet samt det nya 
huset. Kan beställas från Karjala
lehti, PL 4, 53101 Lappeenranta. 
Aaltos 1 00-årsjubileum katalysera
de nytrycket. 

PEF 

Viipurin Tienhaara - siell myö 
asuttii, 165 sidor, sammanställd av 
Tapio Sormunen, av vilken boken 
kan rekvireras på adress Pajamäen
katu 14 D 52, 00360 Helsinki. 

Detta är Sarmunens tredje Tien
haara-bok. Han har sammanjämkat 
hundratals bidrag av forna tienhaa
rabor. Den första delen presenterar 
samhället, vägar och broar, krigs
landskapet samt industrierna och 
militärförläggningarna. Sedan följer 
invånarnas minnen. Boken är tryckt 
på finpapper och innehåller 150 bil
der. Tienhaara inkorporerades 1933 
med Wiborgs stad. 

PEF 

Viipuri-opas. förlag Rakennu k i r
ja ) 

In 

Erik Elfström skriver en släkthis
toria som spänner över mera än 400 
år, ty det är år 1575 i Dalarna som det 
börjar. Det här är en förhandsblän
kare. För Wiborgs Nyheters läsare 
vill vi berätta att urmakare Erik Elf-
tröm, 87, ärkewiborgare och nume-· 

ra även passionerad släktforskare, 
håller på att bli färdig med sitt stora 
verk om urmakarsläkten Elfström. 
Han har forskat i detta ämne i Sverige 
och Finland sedan 1970-talet. Han 
finslipar som bäst data om sin egen 
generation, den 10:e rätt nedstigan
de, för att sedan avsluta med den 
elfte. Det är vid pressläggningen inte 
klart hur och när det redan renskriv
na materialet kommer att tryckas 
resp. publiceras. Men den som kän
ner sig intresserad för de elfström
ska forskningsrönen, kan gärna kon
takta honom antingen per telefon 
09-535387 eller per post under adress 
Kantelevägen 4 C, 00420 Helsing
fors. 

PEF 

C i ty- l s ä n n ö i n t i  Oy 
LKV ALFTA 

G resavägen 6 B 
02700 G ra n k u l l a  

te l .  5 0 5  3596 
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De muntra musikanterna 
och Wiborg 

Kejsare, kringelbakare och 
bankirer inblandade! 

S ällskapet Muntra Musikanter, 
känt som MM, fyllde 120 år 

1 998. Eftersom Wiborgs Nyheters 
musikreporter varit involverad i sä·ll
skapets aktiviteter i precis ett halvt 
sekel - dessvärre efter Wiborgsti
den - tog han sig en titt på MM:s 
annaler för att utröna om det funnes 
också andra tentakler emellan den 
fina staden Wiborg och den fina kö
ren MM att nysta upp. Och det gjor
de det. 

Konserter i österled 

Knappt hade kören år 1878 kom
mit til l-och i början hette den "Tolf
dubbla mansquartetten" eller "Stu
dentquartetten" - så bar det av på 
konsertresa till Wiborg, närmare 
bestämt den 15 maj 1879. Konserten 
avsjöngs i Rådhussalen och dirige
rades av körens grundare Gösta 
(Kösse) Sohlström, medan solona 
sjöngs "af hr hofoperasångare Hjal
mar Frey". Följande dag upprepa
des konserten, tydligen som matine, 
p ''Huu niemi gård", vilken upp
l in fi · \\ · t nni reporter att 

r n. 

r ett 

igen 1 Wiborg. p t rfard från n 
turne till Moskva respektive St Pe-
.Jer�fwrg. Det var de�!-21 augusti 1 882 
och taktpinnen hanterades av Oscar 
Mechelin medan solister var Hrr 
Frey och R. Wuorio. Lokalen ar 
"t at rsalon2 n". 

l m l � h r n pan-
nand · n rtuppl ' l r 1 R) -

land. innan den kom till Wi rg. att 
detta för pel är ärt ett litet närmare 
referat. MM uppträdde under fyra 
dagar i St Petersburg på "Adels
klubben". Men den 8 mars sjöng 
man i Antikovs palats av en alldeles 
speciell anledning. HKM Kejsarinn
an Dagmar, eller Maria Feodorovna 
som hon här hette hade bett MM om 
en sängaruppvaktning för HKM 
Kejsar Alexander III med anledning 
av dennes ett par dagar senare in
träffande födelsedag. Kejsarinnan 
kände bra till kören, vars uppvakt
ningar hqn upplevt 1885 på redden 
utanför Abo, i Pellinge och på Pe
tershof. 

Det må nämnas, nu när vi har 150-
årsfirandet av vår sedermera natio
nalsång i färskt minne, att DDKK- . 
MM Kejsarparet åhörde "Vårt land" 
stående och att Kejsaren dessutom 
bar finska gardets uniform. Kröni
kan berättar att evenemanget även 
åhördes av "hofhunden Kamtschat
ka, knorrsvansad och sträfhårig" . . .  

På hemvägen den 16 mars 1888 
gav man konsert i Wiborg i den nya, 
fina konsertsalen i Centralfolksko
lan. Dirigent var åter Gösta Sohl
ström, solist R. Wuorio, och wibor
garena var så begeistrade, säkert inte 
minst på grund av körens bravader 
vid hovet, att man gav ytterligare en 
föreställning samma dag. 

Ett år senare turnerade en dub
beltolva ur MM i Wiborg, St Peters
burg och Björneborg till förmån för 
körens reskassa inför den Stora Re
san till Paris. 

Sång och wiborgskringlor 
- i  Paris! 

Körens resa till världsutställning
en i Paris 1888 via några städer i 
Tyskland var ett jätteprojekt A v de 
lysande kritikerna att döma hade 
MM stora framgångar. I Paris gav 
man två konserter i Trocaderopalat
set och tre i anslutning till expon, 
bland annat inför en imponerad pre-

sident, som utbringade ett "Vive la 
Finlande ! "  Men vad har nu detta 
med Wiborg att göra? 

Jo, man bodde på två ynka hotell 
på Rive gauche och frekventerade 
kafeerna i trakten. Då inträffade en 
liten episod, som resekrönikören 
skildrar så här: 

"En liten episod minns jag från 
detta hotell. En vacker morgon, just 
när sångarna skulle intaga sitt cafe 
au lait, hördes plötsligt i tamburen 
en ljudlig kvinnoröst, talande fin
ska. Alla rusade ditåt och till vår 
stora häpnad var det fru Valborg 
Löppönen från Vi borg, som kommit 
till världsstaden för att sälja Viborg
ska kringlor på utställningen. Hen
nes medhavda färska förråd fick ge
nast strykande åtgång och det före
föll som om en fläkt från hemmet 
hade förmildrat den något missmo
diga stämningen." 

Tant de bruit pour une omelette? 
(Mycket väsen för ingenting?) Nej
då, det är förvisso W i borgs Nyheters 
journalistiska skyldighet att rappor
tera om nyheter sådana som denna, 
vilka förtäljer att en wiborg ka. ma
dam Löppön n i Pari . långt före 

pr 

Ytterligare två 
wiborgskonserter 

Det skulle gå till 1925 innan MM 
vågade sig på att besöka Wiborg 
igen. Det var under Bengt Carlsons 
dirigentskap och solister var John 
Ekberg och Sigurd Juslen. I pro
grammet ingick fyra sånger av Axel 
Törnudd, bland dem den demoniska 
"Loitsu". 

Sista besöket före krigen skedde 
den 18 november 1933 under Bengt 
Carlson med Sigurd Nordman som 
solist. Det var i Folkskolans festsal 
och kören fortsatte sedan till Kym
mene. På grundavmålbrottvarWN:s 
reporter inte sugen på att övervara 
konserten. 

Wiborgare i MM 

En snabb genomgång av 
matriklarna visar att åtminstone föl
jande personer med anknytning till 
Wiborg figurerat som medlemmar i 
MM: 

l detta hus invid Runda Tornet fanns "Nordbankens " huvudkontor, men i dag står det på 
ryska " Vyborgs Bank" invid huvudingången. Det nu täckta skådefönstret tillhörde handar

betsaffären TRA VAlL och mest till höger fanns Sorokins cykelaffär. Ovanom denna var 
Runa r Gräsbecks advokatbyrå inrymd. 

Mellanspel i bankbranschen 

I Helsingfors hade man 1862 grun
dat Föreningsbanken på initiativ av 
bland andra familjen Hackman från 
W i borg. Samma år öppnades en fili
al i Wiborg. Men 1872 tyckte affärs
männen i W i borg (utom Hackmans) 
att de vill ha en "egen" bank så man 
grundade Nordiska Aktiebanken för 
Handel och Industri, den enda fin
ska bank vars huvudkontor inte låg i 
Helsingfors (utan i W i borg). Det gick 
bra framåt, man hade filialer i Hel
singfors och St Petersburg, och 1 898 
var filialkontoren redan 25. Man 
beslöt bygga ett ståtligt bankpalats, 
ritat av Wald. Aspelin, invid Runda 
Tornet. Men trycket från huvudsta
den ökade, ty man ville ha dit huvud
kontoret. Wiborgarna röstade ned 
detta, men 1906 blev det en kupp: 
helsingforsarna mobiliserade upp ett 
extra tåg till en extra bolagsstämma, 
i W i borg, fyllt  med för majoritet be
hövligt antal röstare. Bland dem var 
en god del av kören MM, som skulle 
uppträda i samband med stämman. 
Kuppen lyckades, palatset i Wiborg 
degraderades till filial fram till 1919, 
då Föreningsbanken och landets 
"tvåa" Nordiska Aktiebanken fusi
onerades och blev Nordiska Före
ningsbanken. Men MM var alltså 
med i Wiborg. 

Bland kallade medlemmar märks 
Severi Saarinen, kommerseråd och 
hedersordförande i Laulu-Miehet 
och Aarno Walli, MM-spexarnas 
excellenta pianist. 

De aktiva sångarna kallas "munt
ra musikanter". Under detta, ännu 
pågående sekel påträffar man såda
na wiborgsnamn som Knut Angelin, 
Eskil och Göran Wahlberg, C.E. 
Pacius, Bjarne Wegelius, Harald och 
Carli Timgren, Balder Witting, Leo 
Andersin, Aarne Lucander, Frans 
och Herrick Arvidson, manssångar
förbundens grundare H j .  Hellström, 
J ar! Nybergh, Birger Lagerman, 
Gustaf von Numers och Nils Erik 
Perander. 

I denna dag sjunger några wibor
gare i MM:s leder. I "Källarkören", 
som övar månatligen för invärtes 
bruk, sjunger veteraner såsom B j örn 
Sjöblom, Lars Aminoff och Per Erik 
Floman. Den sistnämnde är sällska
pets hedersordförande sedan 1985. I 
den konserterande kören, "Mans
kören MM", finner vi i I basen Jarl 
Olof Floman, född i Wiborg, evaku
erad som treochetthalvtåring och 
inskriven i MM 1967. 

Musikredaktionen 
(flyttat, nu 3:e dörren till höger) 
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Per Erik Floman 

Wiborgs Nyheter 

100 år! 
WIBORGS NYHETER - i dag 

en sammanhållande länk för wi
borgssvenskarna i diasporan - fyller 
etthundra år: tidningens första prov
nummer utkom nämligen den 28 
februari 1899. Jag skall nu i korthet 
teckna den bakgrund ur vilken WN 
på sin tid steg fram, och det var 
under tider av betydande politisk 
turbulens. Men innan vi dyker in i 
bakgrundstemat, bland rötterna, 
skall det konstateras att Wiborgs 
Nyheters levnad skulle gestalta sig 
så här: 
-den wiborgska dagstidningen 1899-
1 939 
- törnrosasömnen 1939-1953 
- återuppståndelsen i Helsingfors 
1953 i form av en årligen utkomman
de kulturpublikation. 

De första tidningarna 
i Wiborg 

Medanfinlands äldsta tidning an
ses vara Abo Tidningar från 1 771 
och till 1 861, började man i Wiborg 
först diskutera behovet av en lokal 
avisa på 1820-talet. Anders Ceder
waller hade 1?14  grundat ett trycke
ri i Wiborg. Ar 1 821  beviljades ho
nom tillstånd att ge ut en rnånads

·rift Wib11r� "-1ancherley zu m ut-
l t- d r· 

r 
och pr 
cherley'' orkade utkomma under 
bara ett år. 

Cederwaller gav emellertid inte 
upp utan började 1 823 ge ut Wiburgs 

l detta hus på Biskopsgalan !6fannsAnders 
Cederwallers boktryckeri. Borgmästare Jo
han Croell byggde huset 1 652. Före tryck
eriet var där ett apotek. På 30-talet ägdes 
huset av ing. Georg v. Aifthan. 

Wochenblatt, som med både nyheter 
och annonser levde ett tiotal år. Den 
efterföljdes 1 837-39 av Wiporgs 
Annonceblad. 

Anders Cederwaller grundade 
sedan också en bokhandel och gav 
ut den första finska tidningen Sa
nansaattaja Wiipurista 1 833-36, men 
han avled 1837. Änkan Johanna och 
sonen Anders Fredrik fortsatte dock 
i branschen genom att ge ut Kana va 
(namnet inspirerat av Saima kanal
bygget) samt veckaskriften Roma
nen, bägge 1845-47. Men censuren 
bråkade väldeliga och publikatione
rna fick läggas ned. Cederwallers 
gavsedermera tillsammans med Pie
tari Hannikainen ut Lukemista maa
miehelle. Det må tilläggas att Sanan
saa tta j a återuppstod 1846-4 7, ett sis
ta återupplivningsförsök strandade 
på censurämbetets motstånd. Också 
det tämligen menlösa Annoceblad 
återkom under åren 1842-44. 

Nyupptäckt blad 

Professor Sven Hirn har i tiden 

forskat fram att Cederwallers 1 849 
lyckades komma ut med den tidiga
re okända Tillkännagivanden från 
Embets Myndigheterne i Wiborgs 
Stad. Landskansliet levererade vis
serligen det mesta av materialet (vil
ket i någon mån lär ha blidkat cen
sorerna), men under de fem år då 
"TEM" utkom innehöll de mycket 
intressanta notiser om t. ex. prediko
turer, anlända och avresta resenärer, 
konsertrecensioner, rapporter om 
nöjeslivet samt privata annonser. 

När sedan tidningen Wiborg res
pektive Wiborgs Tidning kom till (se 
mera därom nedan) kvarstod Till-

mu�en unb rocrgnugen, 
EE r f t e � .p e f t. 

l. 

St e n n 3 e i tf �t n  � o n  e i n e m  fr u cf} t; 
o �  e r u n f r u el) t b a t e n � a �  r e. 

I. �enn ber ljr��[ing unb 6�mmer fe�t � feud;t fin� ; obet 1 roenn et!. 0u 3eit 

anna J\ and ·n la lt t nd tJ r 
l 3, men bara s som ett lag offi
ciell tidning med informationer från 
myndigheterna. 

Nya entreprenörer 

Cederwallers hade tillsammans 
med publicister såsom Hannikainen, 
Wirenius och Ignatius stått för all 
denna jol:lfnalistiska aktivitet. Efter 
dem inträder ett nytt namn på are
nan, Johannes Alfthan (1830-1893), 
son till märkesmannen Anton Alft
han (se Wiborgs Nyheter 1998). 
Under studietiden dokumenterade 
Johan Alfthan sitt intresse för litte
raturen och för revolutionsrörelser
na 1848 ute i Centraleuropa. Han 
var en något vacklande idealist, skrev 
och gav ut dikter, blev bokhandlare 
och var 1854 mogen att tillsammans 
med diktaren L. Leistenius grunda 
en egen tidning, som hette Wiborgs 
Tidning. Men detta blev ett fiasko, 
varom följ ande replik av den garva
de publicisten August Schauman 
vittnar: "En färglösare, en liflösare, 
enformigare och tråkigare figur kan 
man just icke utan alltför öfverdri
ven inbillningsförmåga föreställa 
sig". 

Men det kom en glansperiod 

Trots detta dräpande utbrott om 
det wiborgska bladet synes schau
man ha haft något slags samröre med 
J o han Alfthan. Schauman kom näm
ligen med som anonym medarbeta
re och tidningen fick ett nytt namn 
Wiborg, Tidning för litteratur, han
del och ekonomi. A v denna rätt 
märkliga avisa harskrivaren av dessa 
rader i sin privata ägo en komplett, 
inbunden årgång, nämligen 1855. 
"Wiborg" skulle bli staden Wiborgs 
främsta bidrag till landets presshis
toria. Dess goda anseende får till 
betydande del tillskrivas Alfthans 
kompanjon, redaktör C.I .  Quist, en 
utmärkt skribent som satt sig före att 
åstadkomrna en patriotisk och de
battglad tidning. Med i företaget var 
även majoren Ehrensvärd, stadsar
kitekten Bosin och handlanden Ferd. 
Alfthan. 

"Wiborg" skrev mängder om af-

färslivet, lantbruk, industri, nya och 
rationella arbetsmetoder, och visa
de prov på ett vaknande sinne för 
den sociala dimensionen i samhäl
let. Tidningen trycktes i 4-spaltigt 
format-i Helsingfors var det bara 3-
spaltigt . . .  

En viss berömmelse inhöstade 
"Wiborg" för sin innovation av det 
som vi i dag benämner en ledare. 
Man introducerade Dagsartikeln, en 
daglig föregångare till våra dagars 
ledarbegrepp. Arvid Mörne skrev 
en gång att "inget annat blad har 
som 'W i borg' i handling omsatt den 
vaknande hågen för ökad ekono
misk verksamhet". "Wiborg" höll 
sig t .o.m. med en korrespondent i 
Helsingfors. Den politiska tonen blev 
fränare och tidningen kunde berörn
ma sig av att ha fått en varning av 
generalguvernören Frey för "socia
lism och radikalism". 

"Wiborgs" upplaga kulminerade 
år 1857 med astronomiska l 481 ex
emplar - men så kom den utförs
backe som knäckte Alfthan och det 
var 1861. Men hans tidning hade i 
"Presstudier" av Mörne betygsatts 
även så här: "Tidningen 'Wiborg' 
var den främsta förelöparen till den 
kommande konstitutionella eran och 
dess politi ka press". 

Efter några år teruppstod den av 
poeten Leistenius grundade Wiborgs 
Tidning, och dess profil korn under 
åren 1864-81 att vara utpräglat 
svenskhetsdominerad. 

År 1 881 var det dags för en ny 
wiborgssvensk avisa igen. Nykom
lingen fick i dopet namnet Wiborgs
bladet. Till dess förtjänst får sägas 
att bladet inte alls uppskattades av 
censuren, som satte stopp för det 
1899. Visserligen gjorde det en kort 
comeback 1 902. Dess linje var 
"mycket svensk". 

Dess liberalare konkurrent hetta 
Östra Finland och utkom åren 1875-
99. l detta sammanhang är det av 
intresse att konstatera att följ ande 
aktör, Wiborgs Nyheter, presentera
de sig som efterträdare till Östra 
Finland, vilken avisa för övrigt, även 
den, gjorde comeback 1905 till 1910. 

Måhända har mina läsare vid det
ta laget blivit litet otåliga: när börjar 
han tala om vår tidning? Tyvärr 
måste jag ännu med några rader 
komplettera fondbilden. 

Jag vill nämna att det 1901 starta
des ytterligare en svenskspråkig wi
borgsavisa vid namn Wiborgs Dag
blad med K.O. Sederholm vid rod
ret. Men den dagsländan tuppade av 
efter sitt första nummer. Andå be
gav det sig att Hj. W adenström 1904 
tog sig före att börj a  utge Wi
borgsposten. Efter 2 provnummer 
och 17 ordinarie sådana dog även 
denna tidning ut 1 905. 

Utrymmet medger inte att här 
redogöra för den finska wiborgspres
sens utveckling. Jag nämner blott 
helt kort att det efter Sanansaattaja 
och Kanava skulle födas och delvis 
dö en räcka tidningar, av vilka här 
uppräknas Viipurin Sanomat, Vii
puri, Viipurin Uutiset, Ilmarinen, 
Karja/an Sanomat, Karja/an Lehti, 
Karja/an Kansan Työ, Maakansa 
och, naturligtvis vår kollega Karjala, 
på sin tid landets näststörsta dags
tidning. Beträffande de finska tid
ningarnas profil konstateras att de 
högersinnades främsta drivfj äder var 
den finsknationella väckelsen, med
an vänsterpressen naturligtvis sköt 
in sig på de sociala spörsmålen. 

Men nu kommer 
Wiborgs Nyheter! 

I samban q. med att såväl Wiborgs
bladet som Ostra Finland av censo
rernas trakasserier nödgades ge upp 
steg Wiborgs Nyheter fram ur askan, 
och detta var i februari 1 899. Därav 
skulle det bli en dagstidning med 6 
nummer per vecka ända till 1 931,  då 
man av ekonomi ka käl fick lov att 

l d till D 

r t r l  n _  no m r 
1939. vilket kan tyda på att krig ut
brottet två dagar senare på morgo
nen omöjliggjort tryekandet av den 
dagens tidning. Enligt "Suomen 
sanomalehdistö" utkom WN inte 
under tiden 29.9-15 . 1 1 .1939 under 
det s.k. YH-skedet, vilket j ag inte 
varit i tillfälle att verifiera. 

Redaktionen har nu skaffat fram 
en kopia av W i borgs Nyheters histo
riska, första provnummer, tagen av 
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Universitetsbiblioteket i Helsing
fors. Tidningens gulnade papper res
pektive dess skrynklighet har gjort 
mikrofilmerna tämligen suddiga, och 
utrymmet medger inte att här återge 
alla sidor. Vi tar ett förminskat ex
empel på introduktionsnumret för 
att ge dagens läsare åtminstone nå
gon uppfattning om vad det var som 
herrarna år 1899 ville med Wiborgs 
Nyheter. 

l en ledand artikeL daterad W i-

·rad 1 111 r n. "' lo t fiXb-
lovåndorna så här - efter konstate
randet att de två wiborgssvenska tid
ningarna indragits av censorerna -
"låt vara att man kunde fråga sig om 
det lilla svenska befolkningsunder
laget mäktar med två tidningar. Icke 
desto mindre gifves det dock om
ständigheter som gjort det till en 
oafvislig plikt att uppbjuda allt för 
att utvärka rätt att utgifva denna nya 
tidning. Hvad vi härmed åsyfta tor-
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J al lmmsl mildras.-
Så följer en programförklaring, 

delvis .oläslig<Men pmgram .och piin
ciper framgår klarare och koncist i 
huvudredaktörens och ansvarige ut-
givaren igurd Roo ' brett upplag
da programförklaring under ''injet
ten "Tidningen" och rubriken \\'i
borg yheter. varur jag x ar t' n
ne a nitt: 

"Stödd p d n i land t r tf:i ta 
svenska kulturen. kaJI tidning n 
sträfva att arbeta för denna kulturs 
fortbestånd och förkofran till väl
färd och välsignet e för hela fäder
neslandet. Men l ika noggrant ·aU 
tidningen, så vidt det i h nn för
måga står, äfven beakta och bevaka 
detfinskspråkiga folkelem nt in
tellektuella och materiella lif intr -
sen. Öfver och fram om alt annat 
skall nämligen ställa det gem n
samma fäderneslandet äl. - Ll
denstund språkstriden fortsättan
de under närvarande tid ore ett 
direkt inbördes förstörel earb te, 
skall tidningen bekämpa densam
ma, h var den än må göra för ök att 
uppträda. Enständigt skall ock 
häfdas nödvändigheten att uppoff
ra alla enskilda och personliga in
tressen, då de uppenbara sig i trid 
med det allmänna bästa. 

Denstarkaste hundförvandten till 
fosterlandskärleken är upplysning
en, fostrarinnan af de ädla driften;a 
och den upphöjda åskådningen. I 
synnerhet bör kunskapens och bild
ningens litskälla blifva tillgänglig för 
folket, de djupa leden, hvilkas mo
raliska motståndskraft ytterst skall 
afgöra landets moraliska öde. 

Villkoret för sann upplysning är 
samvets- och trosfrihet. Vi kunna 
icke tänka oss det ena intresset skild t 
från det andra. 

Wiborgs Nyheter skall, i enlighet 
med vår uråldriga samhällsordning 
och vårt statsskicks grundprinciper, 
redigeras i en sant folklig anda, utan 
att likväl något skattas åt de bråd
störtade reformförsök, hvilka un
der det förledande fältropet 'lika 
rätt för alla' på en del håll upptagits 
i socialistisk riktning och mera afse 
en stäring i den bestående ordning
en, än en sund utveckling af de med
borgerliga förhållandena. /---/ 

För uttalanden från allmänheten 
skola WiborgsNyhetersspalterstäd
se stå öppna. Beträffande tidning-
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ens eget uppträdande då hon har att 
häfda en från andras afvikande åsikt, 
skall hennes språk städse föras på ett 
lidelsefritt och hofsamt sätt." 

Artikeln reflekterar den liberala 
grundtonen, patriotismen och hel
hetstänkandet, allt medan den själv
klara svenska intressebevakningen 
intar en central plats. Lägg märke 
till den påfallande förståelsen för 
folkmajoritetens intressen, vilket 
tolkats som en strävan efter ett sam
hälle i sämja. 

Chefer, tryckare och 
förläggare 

Under eran fram till Vinterkriget 
1 939 kallades chefredaktörerna öm
som ansvariga redaktörer, ömsom 
huvudredaktörer. Dessa herrar var, 
i kronologisk ordning följande: 
1 899 Sigurd Roos 
1 900 Emil Collan 
1901-04 Hj. Warlenström 
1 904-05 Walter Zilliacus 
1 905 Gunnar Takolander, 

Ernst Gråsten 
1905-13 Carl Johan Tollet 
1914  A. Quarnström 
1916-21 Gunnar Allen 
1916-31 Herman Hultin (?) 
1931-35 Olof Alfthan 
19135-38 Gunnar Mårtensson 
19137-39 Herman Hultin 

Enligt Nya Argus nr 9/10-1997 
var författaren Ralf Parland redak-

Herman Hultin. 

b. därefter 1905-1920 på N.V. Zil
Iiacu Tryckeri. Detta år förefaller 
det om 9m tryckeriet skulle ha köpts 
upp av Ostra Finlands Tryckeri, vil
ket därefter uppges ha varit tidning
en tryckeri fram till det bittra slutet 
1 939. 

är tidningen grundades var det 
Ö tra Finlands Tryckeribolag som 
tod som utgivare. Koncessionen 

nes i början ha varit utställd på 
redaktören Sigurd Roos och faktor 
Gustaf Ekholm. Men 1904 grunda
de man ett eget förlag benämnt Wi
borgs Nyheters Förlags Ab, som 
fungerade ända till 1 931,  då bolaget 
av källorna förmodas ha gått om
kull. Det verkar som om "Rulle", 
svenskhetens yttersta utpost i öster 
kallad, historielektorn och eldsjälen 
Herman Hultin förutom allt redak
tionellt engagemang även skulle ha 
tagit på sig förläggandeL 

Vem minnes gamla Wiborg än 
för sexti ' år tillbaka? 
Då fors ej dit, ej bort igen, 
på järnvägsskenor raka, 
längs "rapakivi " landsväg god 
man staden mest då nådde, 
den rike vagn åt sig bestod, 
den detta ej förmådde 
å "tarataikka "  vid och bred 
dit åkte enligt gammal sed. 
Och lokan den var vid också, 
som stora inkörsporten, 
grant målad, icke mörk och grå 
så bruket var på orten. 
När fram man kom till stadens vall 
så måste man passera, 
"kalitkan" fuktig, mörk och kall, 
som kunde enervera, 
om man i mörkret måste gå 
igenom denna tunnel grå. 

"St Anne park", så skön och grön, 
förbi man körde bara 
fast uppe på dess högsta krön 
ett värdshus syntes vara; 

Och om till vallens högsta krön 
oss minnet återkallar 
så ses en bild så vid, så skön, 
där vågen lekfull svallar 
och långt på viken ögat ser 
ångbåtar göra färden 
"Sven Dufva ", "Björneborg" 
med fler 
ut till den stora världen, 
allt medan "Makslaks" och 
"Trångsund " 
framkila mellan holmar grund. 
1---1 

Från "Rådhustorget", med dess hus 
förnäma hela raden, 
rätt snart man nådde det, där ljus 
spreds ut kring land och staden, 
"lyceum ", där man visdomsfrön 
med riklig hand utsådde 
bland ungdom som sin mödas lön, 
guldlyran, eftertrådde, 
den som och sedan burits har 
av mången, nu en gammelfar. 
Och "lärarkåren" den höll vakt 
vid denna visdomskälla: 
Ahrenberg med rektorsmakt 
med blida ord och - gälla, 
Corander, Öhrbom och Modeen, 
Relander, doktor Lagus, 
Nervander, Stråhlman och Polen, 
Schaefer, Perret och Thalus, 
och räknar man från topp till tå 
får "Mikko " glömmas bort ej då. 
1---1 

I Wiborg mycket lätt då var 
att hålla rätt på tiden, 
från tornet högt med klang så klar, 
när timmen var förliden, 
klockan slog med jämna slag, 
så stadiga, avmätta, 
och kvarterna tillkännagav 
triangelns ljud helt lätta. 

Åbobron på 1860-talet. 
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det krävts att våga ge sig ut på den 
lilla marknadsbiten. Uyplagan var l 
200 exemplar 1899. Ar 1914 hade 
den stigit till l 520, men på 1920-30-
talet rörde den sig kring 800. Det 
kan intressera att WN i dag trycks i 
ungefär lika många exemplar. Som 
kuriositet kan ytterligare anföras att 
Finlands självständighetsblivande 
kostade Wiborgs Nyheter dyrt, ty 
tidningen förlorade en tredjedel av 
sina prenumeranter: petersburgslä
sarna! 

Som vi alltså sett stötte Wiborgs 
Nyheter under sina 40 första år på 
diverse svårigheter. De politiska tra
kasserierna drabbade tidningen i 
mindre utsträckning, måhända på 
grund av dess försiktiga hållning och 
avståndstagande från ytterligheter. 
Desto värre var de ekonomiska kri
serna, t.ex. det ovannämnda prenu
merantbortfallet, den stora depres
sionen i början av trettiotalet, den 
tuffa uppgiften att få tidningen att 
bära sig trots dess otillräckliga un
derlag. Och naturligtvis slutet, Vin
terkriget. 

Ty, som vi alla vet och somliga fått 
känna i sitt eget skinn, kom det ödes
digra dråpslaget på årsdagen av Wi
borgska Smällen, den 30 november 
1 939 - och våra kära "Nyheterna" 
upphörde med ett slag att vara "värl
dens östligaste svenskspråkiga dags
tidning" efter att i fyrtio års tid ha 
stått på sig som wiborgssvenskarnas 
eget språkrör. 

Uppväckt från de döda 

Men vår tidning hade inte spelat 
ut sin roll. I samband med ?-januari
festen 1 953 var ett "programnum
mer" att Wiborgs Nyheter utkom 
med ett fe tnummer. Den om i dag 
p niver;ite biblioteket vill for -

l \ i te r rflutna fin-

Förlagsaktiebolagens styrelsers 
ordförande hade varit hrr Alexan
der Spåre, Carl Johan Tollet, John 
Fredrik Selin, Georg von Alfthan, 
Herman Hultin samt Olof Alfthan. 
J ag kan inte förneka att de uppgifter 
jag funnit i diverse källor på ovan
stående punkter är milt sagt svävan
de, och vittnesgilla personer att ut
fråga finns ej längre i livet. 

i sakta skritt se'n färden gick 
längs "långa bron" vars tilja 
man ej för mycket nöta fick, 
man skulle åka "hilja " 

Flaggning på slottsbron med anledning av storfurst Wladimirs besök i Wiborg 1886. 

Wiborgs Nyheter producerade 
under wiborgseran ca 8 000 sidor 
text. 

Om innehållet 

Wiborgs Nyheter var framför allt 
ett lokalt blad för en svensk minori
tet. Den fyllde sin uppgift som iden-

och där man hade gott om tid 
beundra slottet strax invid. 
1---1 

Där "Biskopsgatan" mynnar ut 
till gatan "Katharina", 
än står ett hus, det var förr gult 
och hörde till de fina 
ty "Töchterschule" hade här 
sitt hemvist på den tiden 
och mången tärna, vit och skär, 
med fägring nu förliden, 
där in och ut i huset gick 
att sig förskaffa vett och skick. 
1---1 

sänt Wiborgs Nyheter: "Wiborgs 
Nyheter, 'vårt dagliga bröd', på nytt
född! Dröm eller verklighet?" 

Den tunna tidningen var tryckt på 
litet gulnat, litet tunt och säkert 
mycket billigt papper. När vi nu går 
ut på finaste sortens glanspapper har 
detta väckt mycken beundran. Men 
en av våra trognaste prenumeranter 
tyckte inte alls om denna lyx; han 
insisterade på att vi skulle skaffa 
fram en papperskvalitet, som hade 
bättre fotfäste i urtraditionen. 

I fråga om sin upplaga kan Wi
borgs Nyheter inte slå sig för brös
tet, såvida man inte betänker med 
vilket hjältemod och vilken seghet 

en känd forskare i ett brev till redak
tionen kallade "den i särklass förnä
maste wiborgska kulturtidskriften". 
Kanske även det att Kungliga Bibli
oteket i Stockholm bett att få och 
fått WN pekar på något mer än en 
festpublikation. 

Sjundejanuariföreningen har stått 
som garant för utgivningen av WN. 
Det får väl dock sägas att prenume
rant- och lösnummerintäkterna, an
nonserna och allt gratisarbete lett 
till att WN inte åsamkat föreningen 
något minus. 

De personer som ansvarat för ef
terkrigstidens WN är följande: Hel
mer Wahlroos, "Patikka" Harry 
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Palmberg, Rolf Winter, Katarina 
Koivisto, Christel Kaareskoski, Ebba 
Ramm-Schmidt samt Per Erik Flo
man tillsammans med Ann Holm. 

Vad våra dagars läsare beträffar 
kan jag berätta att vi för ett tiotal år 
sedan utöver lösnummerförsäljning
en införde ett årsprenumerantsys
tem. Vårt dataregister omfattar nu 
ett halvt tusental prenumeranter, 
varav en del forna wiborgare, bland 
dem ett mycket glädjande antal finsk
språkiga abonnenter, men även en 
hel del "utomstående", av det wi
borgska intresserade läsare. Som en 
kuriositet kan nämnas att vi har 
många prenumeranter i Sverige och 
Norge samt även i Tyskland och 
USA, Italien, Vatikanen och Aus
tralien . . .  

I detta nummer ingår ett register 
över vad Wiborgs Nyheter sedan 
1953 behandlat i sina spalter. Öns
kemålet om ett sådant kom från ar
kivfolket, som anser vårt blad vara 
en god källa för wiborgsforskare. 
Det är ganska intressant att titta 
närmare på denna lista på över 500 
artiklar och notiser. 

Generellt kan sägas att WN:s tex
ter ganska väl avspeglar tankar och 
stämningar bland oss evakuerade 
wiborgssvenskar, och man ser själv
fallet hur perspektiven förändras 
med tidens gång. De första åren präg
las av sorgearbetet men också av en 
egendomlig humor, som tydligen har 
funktionen av smärtstillande medi
cin. Småningom ebbar en del av nos
talgin ut, det kommer minnesbilder 
från det passiva motståndets dagar 
och från Frihetskriget. Skribenterna 
blir yngre och uppsatserna mer ana
lytiska, och slutligen märker man en 
medveten strävan mot långa, genom
arbetade artiklar med tonvikt på 
Wiborgs historia, institutioner och 
kultur, varvat med mindre notiser 
och t.o.m. självironi. En av orsaker
na till detta var insikten om att WN 
måste bredda sitt läsarunderlag och 
sålunda atsa på ett mer allmängiltigt 
m l ri L 'nd r h la tiden ökar lex

e omfal nin å 
non utr mm t. - J ag an r kom
mendera läsarna att närmare stude
ra registret, som vittnar om mångsi
dig belysning av wiborgsbilden, må
lad av många författare, både ama
törer och högt meriterade fackskri
benter. 

Sintord 

Wiborgs Nyheter har veterligen 
inte fungerat utan avbrott i 100 år, 
men det har i varje fall förflutit ett 
helt sekel sedan dess födelse. Det 
pånyttfödda bladets redaktörer och 
medarbetare har gjort sitt bästa för 
att till pappers, och detta för eviga 
tider, fästa upplysningar om det wi
borgska i vid bemärkelse. Det hand
lar också om att minimera riskerna 
för att kunskaper och minnesbilder 
följer oss i graven. Ingen vet om den 
dagen randas då W i borg åter är vårt, 
men det får aldrig glömmas att det i 
Finland för sju århundraden sedan 
byggdes ett gränsfäste, Wiborgs 
Slott, invid vilket det skulle växa 
upp en vacker, viktig, vital, kosmo
politisk, hårt prövad men levnads
glad och välhållen handels- och sjö
fartsstad, som till och med höll sig 
med svenskspråkiga tidningar. 

Källor: 
Sven Hirn i Litteraturhistoriska studier 
utgivna av Svenska Litteratursällskapet i 
Finland, nr 48 
Torsten Steinby: Suomen sanomalehdistö 
Uppslagsverket Suomen sanoma- ja 
aikakausilehdet 1771-1985 
Hufvudstadsbladet 6.12.1971,  artikel av 
Sven Hirn 
Wiborgs Nyheter 1 899-1 939, samt från 
1 953 

Gäller det blommor 
kontakta oss 

LISA WARD 
Södra kajen 1 4  

001 30 Helsingfors 
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Bo Sandberg 

Kvasi-wiborgarna med sin Tant Erna 

I Wiborg fanns de östligaste 
svenska läroverken i Finland, 

dvs. Svenska lyceet och Fruntim
mersskolan, vilka på 1 930-talet sam
manslogs till W i borgs Samlyceum. I 
dessa skolor samlades inte bara den 
svenskspråkiga ungdomen från själ
va W i borg, utan även ett flertal elev
er från bruksorter och samhällen i 
stadens omnejd. 

Denna artikel handlar om oss kva
siwiborgare som hade sitt eget hem 
någonstans i periferin runt omkring 
Wiborg och bodde inackorderade i 
staden bara under skolterminerna. 
För oss fanns Elevhemmet vid Tar
kelsgatan 2, huset mellan Finlands 
Bank och "Pursiainens hus". Före
ståndarinna för detta "Elevis" var 
fröken Erna Boehme, för oss elever 
Tant Erna. 

Förutom Elevis fanns också ett 
annat elevhem, det s. k .  Silverhjelm
ska hemmet vid Slottsgatan. Vi som 
bodde på Elevis hade knappt någon 
kontakt med eleverna där. Vi visste 
inte heller hur dessa två skolhem var 
administrerade, dvs. hurudan styrel
se de hade, hur de rapporterade in
täkter och utgifter osv. I Elevis viss
te vi bara att Tant Erna bestämde 
om allt - och det var allt vi behövde 
veta. 

Vi kände inte till någonting om 
Tant Ernas bakgrund, men av någon 
anledning "visste" vi att hon var 
uppvuxen i St Petersburg och att 
hon var en produkt av den förnäma 
flickskolan i Smolna där. Sedd med 
våra dåtida ögon bör hon ha varit ca 
40 år gammal på 30-talet. 

Elevis bestod fram till sommaren 
1935 a en tor lägenhet om 

d g rumm l \ ar \ nltgl l n h 
möblerat med ett bord för ca tjugo 
personer och ett piano samt diverse 
småbord och skåp. Bredvid vardags
rummet mot Torkelsgatan låg Tant 
Ernas rum, medan vi elever var för
delade enligt följande: Flickorna i 
ett 4-personersrum mot parken och 
ett 3-personersrum mot gården, poj
karna i ett 4-personersrum och ett 3-
personersrum, bägge mot gården. 
Hösten 1 935 utvidgades Elevis med 
ytterligare två rum mot gården, var
dera -för två personer. Alla inackor
derade hade en egen skrivsekretär, 
sängarna var av armemodell, dock 
vitmålade. Alla måltider intogs vid 
det stora matbordet med Tant Erna 
sittande vid bordsändan. Pianot fick 
användas efter behov, dock inte kl. 
18-19, då läxorna klarades av under 
"tysta timmen". Inackorderingspri
set var 600 mark per månad i dåtida 
pengar, då t. ex. en biobiljett kostade 
7 mark, en spårvagnsbiljett l mark 
och en pumpernickel med lila glasyr 
50 penni i Vakttornsgatans snaskis. 

Tant Erna ville uppfostra oss alla, 
och vad bordsskick beträffar hade 
hon ett eget straffsystem. Hon satt 
vid bordsändan med ett vaxduks
häfte och en penna bredvid sig. Från 
sin plats kunde hon övervaka oss 
alla, och för var och en hade hon en 
egen sida i sitt häfte. För varje "för
seelse" följde ett streck i häftet. Ex
empel på förseelser var: 

- man fick inte "skicka" något till 
en annan, 

- man fick inte prata med mat i 
munnen, 

- man fick inte sträcka sig över 
bordets tänkta mittlinje då man tog 
eller fick t.ex. potatiskarotten, 

- kniv och gaffel skulle efter av
slutad måltid läggas på tallriken i 
vinkel "från sydost till nordväst", så 
att kniven låg ovanför gaffeln med 
eggen vänd mot denna, 

- man fick aldrig ha armbågarna 
vilande på bordet, inte heller hän
derna i famnen; händerna eller fing
rarna skulle hållas vilande på bords
kanten, 

- man fick sätta sig i förtid på sin 
plats, men alla började äta först då 
Tant Erna kommit och nickat med
givande, 

- ingen fick stiga upp från bordet 
i förtid utan Tant Ernas lov, 

- och så vidare . . .  
Straffet för veckans förseelser 

meddelade Tant Erna på lördagen: 
hade man fått 3 streck under en vecka 
blev man utan dessert ("kiisseli" ! )  
på  söndagen. Efter summa 3 utebliv
na söndagsdesserter följde utegångs
förbud följande söndag. 

Tant Erna handhade utdelningen 
av veckopengen varje lördag enligt 
respektive familjs önskan. Denna 
"officiella" veckopeng översteg 
knappast tio mark. Därför levde vi 
elever som "demokratiskt jämlika" 
och hade ungefär likadana förutsätt
ningar att roa oss utanför Elevis. 

positiva minnen av tant Höckerts 
speltimmar och konserterna som 
Rudnev fixade biljetter till. Och na
turligtvis dansskolan. J ag minns ännu 
min första publika dans på en "skol
hippa" i Lyceet, där orkestern "R yth
mic Lads" spelade. Vi som inte läste 
engelska hade missuppfattat nam
net och trodde att orkestern hette 
Rytmi-Klads. För att inte bli begab
bad vid min första dans bjöd jag upp 
min storasysters klasskamrat Ingfrid 
"Kuj'' Starckjohann; henne kunde 
jag lita på och allt gick bra. Tack, 
Kuj ! 

Tant Erna följde med våra före
havanden: fast jag ledde i straffta
bellen meddelade hon en vardag att 

Såsom framgått beträffande mu
sik (Rudnev) och dans (Belajev) 
hade Tant Erna sina kontakter till 
allt det ryska. Detta framkom då vi 
elever kom till Elevis efter påsklo
vet. Hon hade en ca 1 ,5 meter lång, 
bågformad rutschbana som sluttade 
mot en stor slät matta. Bredvid 
rutschbanan fanns ett bord med en 
mängd kokta äggsom hon själv hade 
målat i glada färger under påsken. 
Vi lekte en rysk påsklek, där varje 
deltagare fick lika många ägg av en 
viss färg. Dessa rullades sedan ett i 
sänder ner på mattan. Den vars ägg 
krockade mot en annans (ett eller 
flera) fick som pris de ägg han krock
at. Med t.ex. tio deltagare och fem 
ägg per man hade vi det trevligt och 
spännande, men vad segrarna gjor
de med de erövrade äggen minns jag 
inte. Dessa tävlingar avslutades med 
att Lisbeth Lagerstedt och Darrit 
Perarrder (som bodde i staden) spe
lade piano fyrhändigt. 

Till vänster Svenska Elevhemmet i W i borg på 1930-talet. Adress Torkelsgatan 2, telefon n r 
3848. Elevhemmet i övre våningen. 

Som sammanfattning kan sägas 
att då vi kvasiwiborgare nu omkring 
60 år senare minns Elevis, så är det 
framför allt Tant Erna vi minns. 
Hennes öde efter Elevis-tiden kän
ner vi inte till, men vi har kanske 
med åren fått en större respekt för 
henne och hennes insats. Hennes 
sätt att styra och ställa kan i vissa fall 
diskuteras, men det råder ingen tve
kan om att hon ville vårt bästa, både 
inom och utanför Elevis. Hade man 
inte gott bordsskick, så fick man det 
på Elevis, och hon lärde oss även att 
respektera disciplin och tidtabeller. 

Om jagmed tant Ernas tänkvärda 
motton om förebild i dag vill välja 

Elevhemmet den 3 februari 1940. 

Under min tid, dvs. 1934-1936, 
bodde åtminstone följande elever 
på Elevis: 
Flickor: 
Urda Hahnsson 
Ebba von Hertzen 
Lisbeth Lagerstedt 
Maj Lindqvist 
Ann-Lis Sandberg 
May Sandberg 
Margareta Spåre 

Pojkar: 
Hans Fonselius 
Stig Fonselius 
Kim Hahnsson 
Boris Helin 
Börje Lindqvist 
Bo Sandberg 
Jarl Witting 

Ens o 
Kaukas 
Nyslott 
R,ajajoki 
Vuoksenniska 
Vuoksenniska 
Ens o 

Metsäpirtti 
Metsäpirtti 
Ens o 
Nyslott 
Rajajoki 
Vuoksenniska 

Genom Tant Ernas försorg styr
des pianointresserade elever till Es
ter Höckert, Järnvägsgatan. Musik
intresserade fick gratisbiljetter till 
söndagskonserterna på Wiborgs 
Centralfolkskola; dem fixade Tant 
Erna via professor Rudnev, som var 
bekant till henne. De dansintresse
rade dirigerade Tant Erna till fru 
Belajev. Där fanns dansstegen rita
de med krita på parketten, så att det 
var lätt att skilja mellan vals, fox-trot 
och tango, allt till pianoackompan
jemang. 

Men Tant Erna inte bara styrde 
och ställde, hon kunde också upp
muntra och även belöna sina adep
ter på lämpligt sätt . Själv har jag 

hon stått vid sitt fönster och studerat 
hur "hyfsat" vi kom gående genom 
Torkelsparken till lunchen kl. 1 1 .30. 
Där fick jag första pris. Hon gav oss 
också välmenande motton att min
nas; j ag fick mottot "Per aspera ad 
astra" (genom svårigheter mot stjär
norna). Så det så! 

u l n l nn dan ja 

I juni 1988 deltog jag i en av 
Viipurin Pojat ordnad resa till 

W i borg. Under en ensam vandring i 
staden uppsökte jag min gamla skola 
och Elevhemmet. Det senare var re
noverat och snyggt och tjänade nu 
som ett medborgarinstitut Jag pre
senterade mig både på tyska och 
engelska  för den kvinnliga 
föreståndarinnan, men hon talade 
bara ryska. Med hjälp av teckenspråk 
försökte jag visa mitt intresse för 
lokalen, men det var först då jag ur 
mitt ytterst knappa ryska ordförråd 
hittade ordet "doma" (hem) som 
hon förstod vad jag menade. Detta 
enda ord verkade som "Sesam", det 
blev fritt fram för mig hela vägen. 
J ag gick före och hon följde tätt efter, 
förklarande allt som var av intresse, 
dock på ryska. Då mindes jag Tant 
Erna. Då och då vände jag mig om, 
tittade på henne, och nickade vänligt. 
Detta räckte, och vi skildes som goda 
vänner. 

OY FEN NOSCAN DIA 
CHARTERING AB 

skeppsmäklare 
Helsingfors 

Tel .  642 91 1 
Telex: 1 24 41 5 
Fax: 604 61 9 
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D en 19 mars 1998 satt signatu
ren Orfeus på redaktionens 

avdelning för byggnadshistoria 
(tredje dörren till höger) i djupa tan
kar. Han mediterade över den ofta 
omtalade wiborgska boomen i mit
ten av 1800-talet, en följd av att 
murarna börjat rivas, Saima kanal 
öppnats 1856 och järnvägen nått 
Wit.?org 1 870. 

Ar 1841 hade Wiborg 4 737 invå
nare, ett inte särskilt hisnande tal. 
Men så började det hända saker, och 
1850 var man uppe i 8 018 och 1 870 
i 13 461 ,  varav l 092 militärpersoner. 
Denna befolkningstillväxt förorsa
kade naturligtvis ett livligt byggan
de. Förresten proklamerade man i 
december 1871 att alla nybyggen 
skall utföras i sten. Ar 1890 var invå
narna över 20 000. 

A v de här människorna var år 
1870 55,14 % finskspråkiga, 18, 12 % 
svenskpråkiga, 4,8 % tyskspråkiga 
och 19,44 ryskspråkiga, medan 2,49 
% i  den kosmopolitiska staden tala
de ännu mer exotiska tungomål till 
vardags. Det må även nämnas att 
bara 27 % bodde i området Festung
Salakkalahti-Repola, vilket skvall
rar om att det byggdes väldeliga ut
anför dessa stadsdelar. 

Byggandet hade också till följd 
att man fick lov att utvidga och mo
dernisera kloak- och vattenlednings
systemen. Och detta ledde i sin tur 
till en biprodukt av stort intresse: 
det som kom i dagen när man grävde 
i underjorden. 

Överjordisk parentes 

\1tanurunJe uon på ign. Orfeus. m 
brukar vikariera på musikredaktio
nen (åöFr� m· � -ti-l�·,.äRst�r, ·bakom 
den mindre kaminen). Tvärveten
skapligheten som W alltid efter
strävat gör att det underjordi ka r -
portaget för ett ögonblick drabb 
a en utflykt till musikvärlden. m 
Orf us ofta betraktar 
di kt kön att häng ig t. 

Redan i redaktion kuJoaren än
de signaturen en tanke till Jacque 
Offenbach, som ovetande om att 
stadsmurarna i Wiborg nyss börjat 
rivas hade färdigställt sin opera 
"Orphee aux enfers", Orfeus i un
derjorden. Den hade premiär i Paris 
1858. 

Reportern beslöt undersöka 
stadsingenjörens casus litet närma
re, genom att rulla filmen från i dag 
bakåt. Han konstaterar då att man i 
Nya Finland nu står i beråd att fira 
en hel serie kulturella jubileer. J ubi
laren Z. Topelius är de värre inte 
wiborgare varför WN ö erlåter åt 
västligare media att köta honom. 
Men Akademiska Sångföreningens 
160-årsjubel, "Vårt lands"' 150-års
firning och Sällskapet MM: 120-års
jubel har en gemensam nämnare, 
och det är tonsättaren och musikpi
onjären Fredrik Pacius ( 1809-1891 ). 
Han var Akademens grundare, 
"Vårt Lands" tonsättare och den 
förgrundsfigur, vars födelsedag - i 
dag! - valts till MM:s årsdag. å väl, 
under Orfei över 60-åriga körsång
arbana har han haft glädjen att sjunga 
med tre bröder Pacius, Martin, Mar
cus och Eduard. Men inte nog där
med, deras far c.g.revisorn Carl-Edu
ard Pacius, som var inskriven i MM 
sedan 1909, tog emot signaturen med 
värme i blicken i kören år 1948. Ty 
han var uppvuxen i Wiborg och års
barn med Orfei salig moder (f. 1885), 
med vilken han hade en liten skolro
mans i kärt minne. 

C.E. Pacius' far var just stadsin
genjören i WiborgJohannes Eduard 
Pacius. Och - jetzt kommt die Stelle 
- hans far var i sin tur tonsättaren 
Fredrik Pacius himself! 

stadsingenjören var en initiativ
rik tekniker, som gjort sig förtjänt i 
många wiborgska sammanhang. Han 
var med om järnvägsbygget, om 
hamnbanans byggande, de nya kaj
erna i Södra hamnen och det stora 
uppmuddringsprojektet av farleden 
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Det underjordiska Wiborg 
Skelett och mystiska tunnlar 

till Trångsund. Hans stora avlopps
och vattenledningsprojekt refereras 
senare i detta reportage. Musikalisk 
var han säkert - Akademens diri
gent 1804-05. 

Tillbaka till underjorden 

Efter att ha etablerat dessa musi
kaliska koordinater kan vi återgå till 
den hemlighetsfulla rubriken "det 
underjordiska Wiborg". 

Historieförfattaren Ruuth ägnar 
sig i början av originalupplagans 
andra del åt byggandsverksamheten 
i Wiborg i mitten av det nittonde 
seklet. Därefter kväder han som föl
jer: 

"Här kunna vi icke underlåta att, 
förrän vi lämna vår topografiska öf
verblick af det 'gamla Viborg', fram
hålla hurusom man, medan man var 
sysselsatt med att nybygga staden i 
modern stil, nästan vid hvarje steg 
fick en påminnelse om det Viborg, 
som varit och som under sekler och 
generationer utgjort föremålet för 
sina inbyggares hängifna arbete. 
Medan den nya tidens stenhus reste 
sig i höjden, liksom öfverskuggande 

ina an pråkslösa föregångare från 
taden äldre epoker. öppnade sig 

,.di a \'i rg. vittnande 
"'"'uu�m;�u,) 

U t  rum u r g tan 
upptackt och detta var en under
jordisk gång, h vilken arbetarne följ
de e-tt -stycke-väg i-.f.j.ktning .ät.o öster
eller nordost, d.v.s. åt Petersburgska 
sidan. ågon dörr, som man ej vida
re vägade öppna. mötte då. ägnen 
gt tt d\:n und · · rdt n en 

ull l d t till t t'.-
edr at n bl ' 

Karjapan : t n. m -g � n 
v r i in tur Lagus 1 fö ta d l 
in wiborg hi t�ria: 

"Äfven i enare tider har man 
stött på denna gång om kunde föl
jas från Gråmunkegatan till trakten 
af porten till nuv. Ekströmska går
den, där man stötte på en järndörr. 
Ingeniören Pacius, som då ledde ar
betet, uppgaf att den var så hög att 
en människa väl kunde gå i den." 

Så ger vi ordet åt Ruuth igen. I 
hans text omnämns bland annat gym
nasiehuset; detta låg i hörnet av 
Karjaportsgatan och Svartmunkega
tan. 

"1855 åter, då en del af den gamla 
muren som bestryker Hiekka bräd
gård nedrefs, stötte arbetarn e likaså 
på en hvälfd gång, ifrån h vilken någ
ra stentrappsteg ledde nedåt i rikt
ning mot slottet, hvadan också den
na gång antogs hafva någon gemen
skap med den gamla underjordiska 
gången, som i forna tider skulle för
enat staden och slottet. I en af h valf
gången bildad vinkel fanns en nisch, 
i hvilken påträffades delar af ett 
människaskelett och särskilda an
dra föremål." 

Om det här fyndet yttrar sig La
gus så här: 

"Troligen utgjorde hvalfvet läm
ning af en gammal kasematt, efter
som en skottglugg fanns anbragt i en 
af dess väggar. Afv�n i fästningsmu
ren i närheten af Abobro påträffa
des, då denna del af fästningen 1840 
ombyggdes under öfverste Kuhl
mans ledning, skelettet af en män
niska." 

Ruuth fortsätter: 
"Senare fann man vid grundgräf

ningar i olika delar af staden, vid 
societetshuset, vid nya gymnasiehu
set, på Alfthanska gården och på 
flera andra ställen, djupt under den 
dåvarande j ordytan förmultnade 
stockar, tegelstensgrus och andra 
lämningar, vittnande om huru mar
ken under seklernas lopp höjt sig 
inom den bebodda delen af staden. 

Huru lågt de gamla gatorna legat 
framgår där af, att stenläggningshvarf 
anträffats på en meters djup under 
deras nuvarande nivå. På vissa stäl
len företunnos tjocka lager af spill
ning, som i äldre tider synes användts 
såsom fyllning. Vid kloakgräfning
en i början af sjuttiotalet hittades 
djupt under jorden på olika ställen 
under Kyrko-, Kejsar-, Vakttorns
och Nyportsgatorna silfver- och kop
parmynt, kulorm.m., under Biskops
gatan i närheten af domkyrkan en 
kanon och ettjärngaller o.s.v. Äfven 
fasta fornlämningar af ansenliga di
mensioner trädde fram i dagen. Fler
städes påträffades gamla källare, 
källarrännor äfvensom gångar un
der jorden. Under Thesleffska huset 
vid norra Vallgatan påträffades 1 870 
ett stort fyrkantigt hvalf med tak, 
dörr och fönster å trenne väggar. Lik 
ha hittats under nuvarande salutor
get vid ändan af Torkelsgatan, och 
under gatan utanför Föreningsbryg
geriet har på ungefär 2 meters djup 
anträffats liket af en krigare i full 
rustning. Särdeles talrikå ha fynden 
af skeletter varit .å de ställen, där 
fordom funnits begrafningsplatser, 
såsom på Kirkkosaari, vid järnvägs
bron å Philpaeuska tomten, rysk 
begrafning plats på 1 700-talet. id 
ö ra ändan af Wil · gränd. Ii ·ale
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fintliga grafurna h n dJaft 
d m p ett tälle nära po thus t. 
h varför man förmodade att bengro
pen härrörde fr n denna tid. Huf
vud kallarna nedgräfde nu den 
forna kyrkoplanen, 'så att om någon 
af desamma varit Mikael Agricolas, 
så fick åtminstone denna del af hans 
jordiska kvarlefvor hvila i en for
dom invigd jord nära de murar, inom 
h vilka han för tre sekler sedan jord
fästats'. 

Det var i sanning en märklig tid 
den tidens viborgare upplefde, en 
vändpunkt i stadens historia. Det 
gamla Viborg, hvars hemlighetsful
la fornlämningar manade till vörd
nad för förfädrens minne och väckte 
intresse för dess ärorika forntid, höll 
på att försvinna." 

Och så avslutar J.W. Ruuth kapit
let om den underjordiska staden med 
en högtidlig tirad: 

"Ett nytt, ståtligt och modernt 
Viborg höll på att uppstå, kraftigt 
kallande en och hvar till rastlöst ar
bete för dess framtid. Och med de 
framgångar man redan vunnit tvifla
de man ej om nya." 

Man kunde kanske med Tove 
J ansson utbrista "Hur gick den sen?". 
Ack ja!  

På trettiotalet, minns signaturen, 
återuppstod intresset för fornläm
ningar, speciellt tunnelmöjligheten 
mellan Slottet och stadsudden. Men 
någon slutgiltig bevisföring torde 
man inte ha kommit med. 

Efter krigen har ryska arkeologer 
gjort intressanta utgrävningar, spe
ciellt på Slottsholmen och invid Run
da Tornet - men det är en annan 
historia. 

De underjordiska 
ledningarna 

Anläggaodet av det nya kloaknä
tet var nog ett för den tiden ganska 
storslaget arbete. Det som åtminsto
ne Orfeus inte visste var att W i borgs 
gamla, primitiva träkloaker skulle 

ha varit de första i landet. I en rolig 
fotnot berättar Ruuth om en bagar
mästare, rådman Ziencke, som troli
gen aktivt medverkat till kloaksyste
mets uppkomst på 1600-talet (700 m 
gråstens- och 500 m träkanaler). Det 
förtäljes att han även uppgjort en fin 
karta över de gamla kloakerna och 
erbjudit den till stadens äldste för 
inlösen. Han fick emellertid back 
och bagarmästaren blev så vred att 
han brände upp kartan i sin bakugn. 

Så fortsätter Ruuth: 
"Då emellertid dessa gamla an

läggningar ej mera motsvarade sitt 
ändamål, uppstod redan i början af 
1870-talet frågan om införandet af 
ett modernt kloaknät i staden. stads
ingenjören Eduard Pacius (1 873-90) 
uppgjorde redan 1 873, under den 
gamla stadsstyrelsens tid, förslag till 
ett sådant, och under hans och hans 
efterträdares ledning verkställdes 
arbetena småningom, så att staden 
redan 1895 hade ett kloaknät af 
13.800 meters längd, förutom de en
skiloda gårdarnas ledningar." 

Ar 1895 fanns det i W i borg 4,4 km 
kanaler i gråsten och cement, 8,7 km 
glaserade rör, 440 m betong och någ
ra tiotal meter järnrör. På Kron St  
Anne fanns 200 m trärör. 

Den 21 mars 1895 höll Tekniska 
Klubben i \  iborg ordförande Edv. 
Di J ett föredrag om taden te k-

m ' all ni dnm 
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J_.Th. Lindroos,osom ledde det prak
tiska arbetet. Ar 1892 kunde man 
starta pumpverket. Enär grundvatt
net inte skulle komma att räcka till 
inlöste staden sjön Mättäänjärvi, ca 
7 km från Wiborg. 

Den nya anläggningen, "en av de 
mest storartade i sitt slag", bestod av 
två rörbrunnar i Tiikannummi, tven
ne ängpumpverk och en vattenborg 
uppe på Papulabergen, rymmande 
1 ,1 miljon liter vatten. Rörnätets 
längd var 18 000 meter år 1895 och 
blev på vår tid naturligtvis årligen 
utökat "allteftersom nya gator öpp
nats och kvarter reglerats". 

WN har för övrigt inte mage att 
förtiga att W i borg var den enda stad 
i Finland som belönades med he
dersdiplom för sina kartor och be
skrivningar av kloak- och vattenled
ningssystemen, vid "hygieniska ut
ställningen i St Petersburg 1893". 

Epilog 

Så låg det alltså till för över 100 år 
sedan. Under de följande 50 åren 
växte stadens befolkning från ca 
20 000 till ca 80 000 - och de under
jordiska systemen "demgemäss". 

Men så kom Sovjetregimen, och 
alla som besökt dagens ryska Vy
borg har med egna, bekymrade ögon 

u förfallet. försummel erna och 
und ·rh l a' d 

Orfeus 

3J ID o rn e eri os! 
W i ipurin r· tO} hdi l) - Wi r Arkivförening rf har genomfört 

. e
_
tt vaktombyte i in ledning. M ng rige och energi ke ordföran

den KaJ Lmdholm lämnade ö er in po t åt tidigare vice ordföranden Lauri 
Kapanen. Till ny vice ordförande vaJdes Harri Hyppönen. Anni Lampen, 
förerungens förtjänta informationssekreterare efterträddes av Anneli Vuo
rikos�i .  Till ny sekreterare efter Anja Kornilow utsågs Kaija Väätänen. 

W I borgs Nyheters redaktion har glädjen att gratulera sin trogne vän och 
medarbetare Kaj Lindholm till att han blivit kallad till Arkivföreningens 
hedersordförande! Att hans aktiva intresse för verksamheten består bevisas 
av att han fortfarande fungerar som medlem av föreningens styrelse. 

� �If' 
Paulig 
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Ostra Finlands Nation 75 år 

- liten men naggande god! 
Varje gång jag åker förbi Nya 

Stud�nthuset kastar j ag en blick upp 
mot Offens fönster under den gröna 
kupolen. Ar det ljust där uppe? På 
min tid, 1970-talet, var det folk på 
nationen så gott som sju dagar i veck
an, men i dag är det väldigt ofta 
mörklagt. Vad sysslar dagens na
tionsmedlemmar med, sitter de i 
mörkret eller har verksamheten 
somnat in? Somnat in har den väl 
inte, men ÖFN av i dag är nog en 
mycket liten nation. De aktiva är i 
stället naggande goda! 

1990-talets nationer har fått finna 
sig i att konkurrerera med de allt 
aktivare ämnesföreningarna vid uni
versitet och högskolor, och natur-

Vare därmed hur som helst, den 
lilla klick aktiva, trevliga ungdomar 
som i dag huserar på ÖFN inger 
hopp inför framtiden. De knogar på, 
ordnar teater- och konsertbesök, ga
mylaftnar, herr- och dammiddagar, 
årsfester och gulnäbbsintagningar 
precis som förut. Och i år hade flera 
gulnäbbar hittat vägen upp till na
tionen. Utn:aningen är nu att hålla 
dem kvar. A andra sidan är väl ett 
lågtmedlemsantal inget nytt i ÖFN:s 
historia, som omfattar både höjder 
och. vågdalar. Jag minns krisen 1972 
då OFN tvångsförflyttades från sjät
te våningen upp till sjunde för att 
dela bo med Abo Nation. Då blev 
den enda stackars gulnäbben nästan 

Sommaifest på Andö i den 
östnyländska skärgården i 
mitten av 1970-talet. 
Klubbmästaren har ölet 
under kontroll! 

fastbunden vid stolen .. . Numera för
flyter samarbetet med ÅN mycket 
bra . De facto ordnar de bägge natio-

�ang. A · ar Öamlig n lika In n m 
OFN, men om den är lika god vågar 
jag inte uttala mig om. Det som där
emot är mycket gott är den mat man 
numera serverar på ÖFN. Det är 

Östra Finlands Nation 
firar 75-årsj ubileum 

lördag 27 .2 . 1 999 

i Gamla studenthuset 
Solenn akt kl. 1 6- 1 7 . 30, supe kl. 1 8  

Pris: 300 mk för graduerade, 250 för studerande, 
betalas på konto 4055 1 1 -52479 

Anmälan senast 1 5 .2 . 1 999 
till Anna Kujala, tfn 040-520 5436 

Jos siu/1' on snaijuu, 
juo Sergejetfin tsjaiuu 

Toppen 
Sergejetts Java te 

i koppen! 

OY SERGEJ EFF AB 
Löjtnantsv. 1 O 

0041 0 Hfrs 
tel. 532 041 fax 532 045 

1860 
ATILlANDER 
JUVELERARE 

ALEXANDERS GATAN 48 
00100 Helsingfors tel. (09) 622 6630 fax (09) 622 66333 

ÖS'I'�A FI!WLANDS NATION 
''lO 

R Jo: L I!U N G F O R 8 1J N I V JII: B M I T II: T  

inte längre fråga om några svettiga 
ostsmörgåsar. Nej, i dag får man sig 
till livs regelrätta gourmetmenyer, 
med förrätt, varmrätt och dessert, 
också vid en vanligt sits. En forn 
värdinna nästan skäms! 

Trots sin litenhet för Östra Fin
lands Nation alltså inte något tynan
de liv. Om aktiviteten är lugnare här 
hemma så är den desto livligare väs
terut. Kontakterna med Västman
lands-Dala Nation har upprätthållits. 
Man besöker varandra i stora dele
gationer på årsfester och vårbalar. 
Till och med Akutväskan åker allt
jämt fram och åter över viken. Inom 
parentes sagt uppnår väskan snart 
den aktningsvärda åldern av 30 år! 
Nytt är att man också upprättat lik
nande kontakter med Lund. På en 
årsfest för några år sedan var gäster
na faktiskt fler än värdarna! 

Enligt gammal tradition får na
tionen också årligen besök av den V
dalensiska studentorkestern Krut
hornen Ab, numera dock i februari. 

Enligt uppgift kommer Kruthor
nen i år att närvara vid årsfesten, 
vilket innebär att vi kan vänta oss ett 
ljudligt nachspiel och en dito sillis! 

Därmed är vi framme vid jubileet, 
som firas enligt gamla traditioner, 
och begås i salen på Gamla student
huset på den riktiga årsdagen, dvs. 
den 27 februari, med solenn akt kl. 
16 och supe kl 18. Festtalare är na
tionens hedersmedlem, professor 
Peter Tigerstedt. Se annonsen här 
invid. 

Ann Holm 

Wiborgs nyheter tackar 

bildleverantörerna: 

Hans Andersin 

Per Erik Floman 

Max Hagman 

Vivian Hästö 

Bror-Axel Lamberg 

Museiverket 

Carin Glin-Lamberg 

Oleg Oseroff 

Heikki Poutanen 

Irma Saarikoski 

Bo Sandberg 

Carl Fredrik Sandelin 

Riitta Thuneberg 

Vanha viihtyisä Viipuri, Viiste 

Viipurin historiallinen keskusta, 

Petri Neuvonen 

Wiborgs Arkivförening 

Wiborgs Stads Historia, Ruuth 

Torsdagen den 7 Januari 

S pa rat  h a r  v i  
gj ort  i he la  v å rt l i v, 
m e n  n u  ä r  d e t f o n d e r  
s o m  g ä l l e r . 
Vilken är skillnaden mellan vanligt sparande och Fond- och Försäkrings
sparande? Avkastningen på sikt förstås. Hör dig för hos oss. Hundra mark 
i månaden räcker för att vara med. 

O A kt ia  
Sparbank 

Banken med mänskliga mått 

TU RKISTU KKU OY 
Lön nrotinkatu 22 A 

1 
tt 358-9-694 9044 
./V" S K I N N  
Telex 1 22094 sk inn sf 
F ax +358-9-693 260 1 

EN TILL 
DE SOL, 

EN ANNAN TILL 
SKUGGIGA GRÄNDER. 
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Pozlednje novosti iz Vyborg 

S anden rinner i timglaset. Det 
fysiska förfallet i Vy borg visar 

inga tecken på att avta. Hur länge tål 
invånarna detta, hur länge byggna
der och infrastrukturer? Hur länge 
förmår en sjaskig stadsmiljö attra
hera inkomstbringande turister? 
WN:s reporter på båttur till Vyborg 
återvände bedrövad. 

En annan medarbetare tyckte att 
själva livet i Vy borg vitaliserats och 
blivit något mindre stereotypt. Men 
det tar tid innan det uppkommit en 
medelklass värd namnet. 

Det fredliga grannlandet Finland 
är ju involverat i många samarbets
former - samtidigt som debattens 
vågor går höga om logiken i att det 
stora, naturrika Ryssland, som rof
fat åt sig Karelen, skall unnas hjälp 
av den angripna parten. 

I humanitetens namn och på det 
ekonomiska planet görs ändå insat
ser från finsk sida på många sekto
rer. Månne inte en sporre för detta 
är tron på att varje utjämnande åt
gärd för att minska den farligt stora 
standardskillnaden vid vår östgräns, 
på sikt tjänar fredens sak. 

I årets "pozlednje novosti" plock
ar vi fram några exempel på aktivite
ter där Finland är med på något sätt, 
i något hörn. 

satellitramper och kallskåp 

Varvet, hamnen, och upptill Tervaniemi. 

Finlands frejdade varvsledare 
Martin Saarikangas är Vyborgsvar
vets styrelseordförande i egenskap 
av chef för K vaerners tolv varv i sex 
länder. Och K vaerners finska Masa
Yards är Vyborgsvarvets närmaste 
samarbetspartner. 

Varvet hade som mest 8 000 an
ställda. Men Kvaerners mål är att 
göra det till ett västerländskt mo
dellvarv. I dag är arbetsstyrkan ned
bantad till 2 500. Mandomsprovet 
harjust levererats i form av en enorm 
pjäs, en 60 m hög avskjutningsramp 
för tunga rymdraketer ,  "Sea 
Launch" .  Det  är en mycket krävan
de teknisk utmaning, beställare är 
Boeing och arbetsplatsen blir Stilla 
Oceanen i rysk-amerikanskt samar
bete. 

I tidskriften Forum sägs mark
nadsutsikterna vara positiva på 
grund av att västkapital dras till den 
ryska oljan. Vyborgsvarvets stålkun
nande har också tillfört det underle
veranser för Masa-Yards. 

V ärt metallarbetarförbund har 
hjälpt de oerfarna kollegerna i Vy
borg med avtals- o.a. modeller. 

Ett annat exempel på insprutning 
av finskt industriellt och marknads
föringskunnande är öppnandet av 
Helkamas fabrik för tillverkning av 
kallskåp för livsmedel och drycker. 
Firmans första steg omfattar unge-

fär en tredjedel av den planerade 
totalinvesteringen, som skall höja 
kapaciteten till ca 50 000 kallskåp 
per år. Wiborgs Nyheter har i detta 
nummer en separat kria om invig
ningen, skriven av vår medarbetare 
Hans E. Andersin, som lätt maske
rad till professor var inbjuden till 
invigningsceremonierna. 

Den sociala biten 

Samma reporter är också engage
rad i hjälpaktiviteter till förmån för 
Vyborgs internatskola för övergiv
na barn. Hans rapport härom låter 
så här: 

"l Saunalahti stadsdel vid vägen 
till Monrepas har ryssarna uppfört 
en internatskola för barn som av 
olika orsaker övergivits av sina för
äldrar eller som inte vågar eller kan 
bo hemma. Läsaren av Wiborgs 
Nyheter i Wiborg Helga Abakshina, 
som presenterades i vårt senaste 
nummer, är lärare i denna internat
skola. Skolan hyser 1 40 barn av vilka 
60-80 bor på skolan året om, resten 
bor hemma under veckosluten och 
sommaren. Skolans lärare och un
dervisning är på hög nivå, bl. a. lär de 
sig Wiborgs historia så som vi kän
ner den, främst genom att Helga 
Abakshina läst många av våra Wi
borgsböcker och inte minst W i borgs 

vheter! 
• kolan le er på en mini mi budget 
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n konsener. D n na n gala n
ert, anordnad av bl.a. För niogen 

Finland-R y land. De uppträdande 
var såväl ryska som finska arti ter. 
Behållningen gick till barnhem i 
Vy borg, Kexholm och St Petersburg. 
För den andra stod kören Aikamie
het, och dess netto bidrog till att 
bekosta vyborgsbarns vistelse på 
sommarläger i Punkaharju. 

Lahtis stad och därvarande "Dia
konissa" samarbetar - förutom med 
ovannämnda barnprojekt - med lä
rarutbildarna i Vyborg vid utbild
ning av socialarbetare. Man har sko
lat både lärare och elever och utar
betat läroplaner i dessa ämnen för 
det ryska lärarseminariet 

� 

Sea Launch-riggen skall möjliggöra bär
raketuppskjutningartill havs med stora ryska 
bärraketer som kan ta upp stora satelliter. 
Upptill kommandofartyget. 

Villmanstrand och Vy borg firade 
tioårsjubileet av sitt samarbete med 
att ingå ett nytt avtal. Detta skall på 
olika sätt främja inte bara det livliga 
ekonomiska samröret och förverkli
gandet av EU:s projekt i regionen, 
utan också miljösamarbetet samt 
växelverkan mellan ländernas hög
skolor och skolor, med ökat inbör
des umgänge och utökade utbytes
arrangemang. 

Vägar, tåg och annan trafik 

När Imatra våren 1998 firade sina 
50 år som stad ingick i programmet 
öppnandet av en ny turistattraktion: 
direkt persontågtrafik till Vyborg. 
Ryssarna har visserligen trafikerat 
rutten, men bara med godstranspor
ter. År 1992 resp. 1993 hade man 
specialresor till Vy borg, men de gick 
via Vainikkala. På festfärden var 300 
entusiastiska resenärer ombord, fär
den tog tre timmar, varav hälften 
tillbragtes under avnjutande av tull
formaliteter i Enso. Men tågjippot, 
som av Turistföreningen prisbelö
nats, blev pop och drog under som
maren 3 000 människor till Vyborg 
med program och allt. Av de nio 
stationerna finns tre kvar: Kavant
saari, Hannila och Jääskis. Det är 
sannolikt att dessa tågresor återupp
tas nästa sommar. 

Det stora vägprojektet, omvägen 
förbi Vyborg, börjar efter åratals äl
tande nu röra på sig. Entreprenörer
na räknar när detta skrivs på sina 
offerter, bland dem ett finskt kon
sortium Neste-YTI-Lemminkäinen. 

u 
n rarran man . \ 

' a  nd h f. hr }un ' har gt 
au det ha tar. och au om pengarna 
inte "lo nar" kunde han gott tän
ka ig att göra vägen självbärande 
"med tullar, reklam och betalda ser
viceformer". Eller väga v gifter? 

Sakerna blir inte bättre av att den 
tunga trafiken genom Vy borg sedan 
länge slitit på broar och gator på ett 
mycket oroande sätt. Slottsbron i 
Vyborg sväljer nu 9 000 tunga for
don per dag varefter de pinar livet 
av de smala gatorna genom die Stadt
mitte på sin färd mot Petersburgsvä
gen. Och vad värre är, Hiekkabron 
bakom Slottet är under långvarig 
reparation, bekostad med interna
tionella pengar, varför anläggning
arna invid Slottsbron, vallaroch Slot
tet självt, drabbats av oroväckande 
slitage och sprickor. 

Så påminner vi om det stora olje
hamnsprojektet i Björkö, som satt 
miljöfolket och kustbefolkningen 
hos oss på bakhasorna. Samt att rys
sarna lär planera ett flygfält någon
stans på Karelska näset. Ingendera 
projektet passar särskilt bra ihop 
med funderingarna om ett återfåen
de av de oss frånrövade territorier
na. 

Lantbruksråd 

Landsbygdscentralen för Södra 
Karelen samarbetar med Leningrads 
( ! )  jordbrukscentral och de har pla
ner på att på sikt utmed vår östgräns 
upprätta ett nätverk av "centraler" 
för lantbruksrådgivning, dels riktad 
till 25 storbruk, bildade av tidigare 
sovhoser, dels till hundratals själv
försörjande småbrukare. Det ryska 
kunnandet är på detta gebiet högst 
elementärt, så man får börja från 
basfrågor såsom lantbrukets ekono
mi, ensilageteknik, potatisodlingoch 
boskapsskötsel. Finska experter sä
ger att detta arbete blir mycket tung
rott och långsiktigt. Det man strävar 
efter är speciellt att höja livsmedels-

Efter att ha betraktat den berömda, vackra vyn uppför Vattenportsgatan kan man svänga på 
klacken och blicka nedåt mot Suomenvedenpohja. Till höger har man då köpman Lunds hus, 
som fungerat som rysk prästgård och efter branden J 793 restaurerats av svensk-tyska 
kyrkans arkitekt Brockmann. Balkongräcket med årtalet 1 799 har på 1970-talet restaure
rats. 

kvaliteten samt öka -handeln och 
därmed penningrotationen. Projek
tet hör till EU:s Tacis program, till 
50 % finansierat av unionen, 25 av 
Finland. 

-Sport oeh-- musik-

Latest news från Slottmuseet 

De svenska wiborgsföreningarnas 
utställning "Det svenska Wiborg" 
är fortfarande intakt, ehuru man kla
gar över att personalen inte visar 
större intresse för att självmant pre
sentera den eller vägen till den. Där
för upprepar WN att utställningen 
befinner sig strax till höger om bil
jettkassan och man skall insistera på 
att bli insläppt - dörrarna är inte 
automatiskt öppna enär museet inte 
har råd att avlöna vakthavande 
pratschka. 

Slottsfrun, museichefen Svetlana 
Abdulina - som förresten är mycket 
oroad över trafikskakningarna - är 
mån om att finländarna skall veta att 
hon haft utställningar både om Fri
hetskriget och om Vinterkriget, en
ligt henne belysta ur både rysk och 
finsk synvinkel. Vinterkriget beteck
nar Mme Abdulina som "vår ge
mensamma tragedi". God press hade 
museet även fått för sina utställning
ar om tullväsendenas historia (en 
docka föreställande tullman i full 

uniform hade ramlat omkull av tra
fikvibrationerna l) samt om gräns
bevakningarnas historia. 

Museets personal har cirkulerat 
på skolor och berättat om stadens 
historia och man har ordnat föreläs
ningar bl.a. om finsk litteratur. Men 
fru Svetlana tycker ändå att vybor
garna ännu vet alldeles för litet om 
stadens historia. På den punkten är 
vi ense. 

Aaltos bibliotek och 
Monrepos 

ndh t rram
nd nd r p rau n ma finan ie

rade förra året av Ryska Federatio
nen och Leningrads distrikt med 387 
OOU r.ubel, medan .Yiborgs stad .u:tl�
vat 200 000. Finska staten och ita
lienska aaltofans skrapade ihop 600 
000 rubel ar för ig. I foku tod 
la l n ' att nta · h mv · t 

lök Il enhet mu 1 h � n 
!J n ' t Ini O\ a. 
D t m t pektakulära i Monre

pas är ry am plan p att uppföra 
en a de tre m välvda parkbroar
na. Enär tio år gått sedan Kalinin
parken fick namnet Park Monrepas 
avfirades detta med tre musikdagar 
på ort och ställe; konserterna hölls i 
denreparerade delen av huvudbygg
naden. Ett flertal ryska musiker upp
trädde, men yllätys, yllätys, också 
den från wiborgarnas skolfester i 
Helsingfors kände stjärntenoren 
Yrjö Pavloff! 

De här exemplen på finsk med
verkan i jämnandet av den knottriga 
vägen är bara droppar i det förore
nade havet. 

Pjotr Jarlovitsch 

Svenskaförsamlingens prosts, Sune Gräsbecks 
sonson och sonsonsson vid Petri Pauli kyrkas 
bevarade och uppsnyggade ingångsdörr i au
gusti 1 998. 
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W I B O R G S  N Y H E T E R  

1899 100 år 1999 Torsdagen den 7 Januari 

Innehållsregister för Wiborgs Nyheters 
utgåvor efter krigen, 1953-1999 
I förteckningen ingår inte bildsidor eller bildtexter, annonsuppgifter, tillfålliga verser, frågesport och diverse smånotiser 
resp. födelsedagar. A v notiserna om 7 januarifesterna medtas endast jubileumsåren. 
Vid öppet signerade artiklar är författarnamnet angivet. Om texten är ett utdrag ur deras författarskap i andra 
publikationer anges detta med "utdr.". En stor del av det lättare materialet är skrivet under pseudonymer, vilka i regel 
dolt chefredaktörens signum. 

l Gruppering 

• Ledande artiklar 
• Historiska betraktelsen 
• När historia: krigen, evakuering - och det ryska 

Vy borg 
• Den wiborgska atmosfären i festtal och uppsatser 
• Wiborgs stadsplanering, byggnader, kyrkor, gravgår

dar 
• Handel, industri, hovrätt, riddarhus, sjöfart och 

spårvägar 
• Person- och familjeporträtt 
• Villaliv och herrgårdar 
• Litteratur och press 
• Konst, musik och teater 
• Museer och samlingar 
• Skolor och skolminnen 
• Föreningar, nöjesliv, jubileer 
• Idrott 
• Skildringar av vardagsliv och resor 
• Notiser och kåserier 

l Ledande artiklar 

l Etqubil uin 1 bli pun ten (Ha kman 1 75 år) 
1987 Wiborgare i farten Per Erik Floman 
1988 Wiborgsbilden 1987 Per Erik Floman 
1989 Minnenas stad Per Erik Floman 
1990 Wiborgska funderingar Per Erik Floman 
1991 Karelen . . . Per Erik Floman 
1992 Wiborgs öde? Per Erik Floman 
1993 Värdefull wiborgsk vägkost Per Erik Floman 
1994 Karelendebatten Per Erik Floman 
1995 Åt Posse ära för bedriften Per Erik Floman 
1996 De svenska institutionerna i Wiborg 

Per Erik Floman 
1997 Spurt och stafettväxling Per Erik Floman 
1998 Hur gick det med framtiden? Per Erik Floman 
1999 Gränser Per Erik Floman 

l Historiska betraktelser 

1965 Till storstrejkens 50-årsminne 
1957 Katarina II gästar Wiborg 
1958 Stormningen av Batteribacken - ett 40-årsminne 
1959 Kejsarfeber i Wiborg 

Compendium till kejsarbesöket 1885 
1960 Raggare och skumraskmän på 1300-talet 

Bruunar 
1966 "Staden" (ur "Huset Hackman") 

Om språkförbistringen i Wiborg Guido Simberg 
1967 Wiborg på 1830-talet Holger ThesleJf 

Halvsekelminnet av revolutionen i Petrograd 
1968 För 50 år sedan (Wiborgs belägring och erövring 

Batteribackens erövring 1918 Rolf Winter 
segerparaden l .  maj 
Peter den Store och Lejonet 
Offerviljan år 1917 
Flygbombaren på Antreafronten 

1970 Kejsarbesök i Wiborg 
1972 Glimtar från ofärdsåren 

Välgörenhet i 140 år Ebba Ramm-Schmidt 
1988 Wiborg på 1500-talet 
1989 När Wiborg sprängde sina bojor C. G. Aminoff 
1990 "1788" - Fruntimmersskolans första miljö 

Per Erik Floman 
1991 Urgamla urkunder 

I valet mellan öst och väst Kalevi Tilli 
Wiburgensisk heraldik Henrik Degerman 

1992 Det danska Viborg Per Erik Floman 
Kungsvägen till Wiborg C.J. Gardberg 

1993 Generalguvernörens kyrkavisit 
Wiborgs Slott 700 år! Per Erik Floman 

1994 Wiborgs Nyheters redaktörer förvisade ! 
Hansan i W i borg Anni Lampen 

1995 7. januri 160 år Per Erik Floman 
500 år sedan Wiborgska Smällen 

Per Erik Floman 
50 år sedan evakueringen Stig Jaatinen 

1997 Wiborg 1870-71 - en stad med mycket svenskar 
Tore Modeen 

1999 Svenskt i W i borg Jurgen Salay 

Närhistoria: krig, evakuering - och det ryska Vyborg 

1955 Det gamla och det nya Wiborg 
1960 Hälsningar från Wiborg 
1962 Dagens Wiborg 
1976 Besök i Wiborg i september 1941 

Herrick Hackman 
1980 Rundtur med Wiborgs ryska stadsarkitekt 

Christel Kaareskoski 
Två besök i Wiborg Mikael Westerback 

1983 Vandring i dagens Wiborg Christel Kaareskoski 
1984 Ödesåret 1939 Sally Söderlund 
1985 De två sista, dramatiska veckorna 

ur Vivi Gräsbecks dagbok 
Julafton i Wiborg 1939 - den långa evakueringen 
börjar Sally Söderlund 

1986 Med 7. januari i Wiborg Ebba Ramm-Schmidt 
Flykten från Wiborg slutar i Solf Sally Söderlund 

1987 Wiborgsturismen - en dalande stj ärna? 
Erik Floman 

P l n.Je n 
ry ka Vyborg) 

1997 Poslednje novast iz Vyborg 
1998 Poslednje novast iz Vyborg 
1999 Poslednje novast iz Vyborg 

Krigsinteriör från Alvar Aaltos bibliotek. 

SOK i Södra Hamnen 1942 - i dag återuppbyggd. 

Den wiborgska atmosfären i festtal, 
uppsatser etc. 

1955 Festtal vid 7. januaribalen 1954 Henrik Zilliacus 
1959 Mina minnens stad 
1961 Wiborg höll sin stil in i det sista 
1962 En värld som försvann 
1963 En kärleksförklaring till gamla Wiborg 

Per Erik Floman 
1964 Festtal vid 7. januaribalen 1963 C. G. Aminoff 
1965 Det var en gång i Wiborg . . .  Victor Hoving, utdr. 
1968 Tack för att Du fanns Kersti Bergroth, utdr. 
1970 Till flydda tider återgår Alma Söderhjelm, utdr. 
1973 Festkåseri vid 7. januaribalen 1972 

Helga Petkonen 
Minns du, visste du 

1977 En utböling berättar Harald Hohenthal 
1978 En epok har gått till ända (om Frida Sergejeff) 

Dikt från gamla Wiborg 
1980 Om helgtraditioner och sällskapsliv 

Berit Svensson 
1984 Det var då, min vän . . . Donis Holm 
1987 Samhörighet kring wiborgsminnet 

Per Erik Floman 
1989 Född och uppvuxen i Wiborg Tor Gräsbeck 
1995 Vardagsliv i Wiborg på 1650-talet C.J. Gardberg 
1998 Wiborgsliv och wiborgaröden Monica Ståhls 

1957 Silhuetten 
1959 Gamla portar i Wiborg 
1961 Om gatunamn (fr. allmänheten) 
1963 Teesalonki - en intervju 
1966 Bildkavalkad (utställning) från Wiborg 
1967 Dominikanerklosterkyrkan 
1969 Rådhussalen 

Medeltida silhuett 
1976 B aron d' Azurs palats 

Wiborgs-guide - gamla och nya Wiborg 
1979 Några tankar om framtiden 

Sorvali 
1980 Runda Tornet har åter slagit upp portarna 
1982 Några glimtar ur "stadsplanetens" dunkla strål-

knippe Otto I. Meurman 
1984 Vad nytt om Wiborgs miniatyrmodell? 
1985 Harmaiden veljesten kirkko Otto I. Meurman 
1986 Gamla, glada Wiborg i miniatyr 
1989 De vitala självständighetsårens byggande 
1990 Arkitekt Johan Jakob Ahrenberg Kaj Lindholm 
1991 Arkitekt Uno Ullberg Kaj Lindholm 
1992 Vanhelgad helgedom rehabiliterad 

Per Erik Floman 
1993 Senaste nytt från Petri Pauli kyrka 
1995 Petri Pauli kyrka - latest news 
1996 Alvar Aaltos bibliotek 

Wiborgs kyrkor, deras uppkomst och öden 
Per Erik Floman 

St Hyacintus' kyrka vid Vattenportsgatan C.J. 
Gardberg 

1997 Gravgårdar i forna Wiborg Erik Francke 
1999 Det underjordiska Wiborg 

Handel och industri, sjöfart och spårvägar, 
hovrättoch riddarhus 

1956 Kanalen 
1958 Wiborgs Riddarhus och dess adel 
1963 Saima kanal 
1966 Sjöfartens öppnande i Wiborg 
1967 Kanaltankar 
1968 Minns ni P. Johannes, Wellamo och Louhi? 
1972 Ångslupsbolaget 
1980 Minns ni Wiborgs vänliga butiker? 
1985 En dramatisk och ödersdiger sjöresa Olof 

Pehkonen 
1990 Firman Hackman 200 år! 
1991 Guvernementsadeln i Wiborg Henrik Degerman 
1992 Wiborgs jubilerande spårvägar Per Rickheden 
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1993 Butiker med anor på Katrinegatan 
Per Erik Floman 

Om kommunal socialism och spårvägar 
På djuphavsseglats med Suomen J outsen 

Erik Segersven 
1994 Huset Weckrooth på 1700-talet Per Erik Floman 

Handelshuset Rothe på 1800-talet 
Per Erik Floman 

Handelshuset Starckjohann 
Ebba Ramm-Schmidt 

1996 Sparbanken i Wiborg - ett äreminne 
Per Erik Floman 

1 998 Wiborgs etthundraåriga Hovrätt 
Per Erik Floman 

Om wiborgska vattenleder 
Herman Par/and, intervju 

Om kaffehandel i gamla Wiborg 
1999 Helkama återvänder till Wiborg Hans Andersin 

Familj er och släkter, personporträtt 

1953 En wiburgensisk patriciersläkts öden 
Ö. Tigerstedet, utdr. 

1954 Då Wiborgs damer kämpade för make, barn och 
allmän moral 

1958 En patriot (Georg Antonoff) 
1959 Greve David Alopaeus , 

En human tullchef Viking Ah/gren 
1960 Sällsamma livsöden Lempi lääskeläinen, utdr. 

Schura (Alexander lgnatius) 
1961 Harald Ahlström och hans pappa 

Gefwert & Palmberg 
1962 Muhammed (Forström, Forsman) 
1963 Paul von Bruun 

Frida Sergejeff 
Ragnar Timgren in memoriam 

1965 Bröderna Krohn från Petersburg 
Herman Hultin in memoriam 
Fruntimmersskolans äldsta dam 100 år 

Juho och Maria Lallukkas gravmonument 28.2.1 998 - i 
Villmanstrand, dit detför några år sedan kunnatflyttas 

från Ristimäki i Wiborg. 

WN:s reportertog sommaren 1998 bilden tillhöger i Petri-Paulinyrenoverade 
kyrka. Jämför med bilden nedan ur Viistes wiborgsbok, tagen från samma 
punkt. 

W I B O R G S  N Y H E T E R  

1s99 1 00 år 1999 
1966 Småplock ur Monrepas historia 
1967 Kärt barn - originalens Wiborg 

Alexander Sommar in memoriam 
Bernhard Gagneur, vattentrollkarlen 

1968 Familie Hanemann Gunnar Mårtensson 
1970 En Ida Ahlberg-vision Anne-Marie Kraatz 
1972 Levnadsteckning av Uno Ullberg Birger Brunila 

Harry Palmberg har gått ur tiden 
Helmer W ahlroos in memoriam 
Guido Simberg in memoriam 

1973 Gunnar Ekström in memoriam 
Eldsjälen i 7. januari rediviva, Paul Bruun 

1974 Ett unikt 210-årsjubileum (Elfströms) 
1975 Nikolai Smolander, lyceets vaktmästare 

Två firmajubileer: Sergejeffs, Marschans 
1976 Möte med wiborgare Verna Withol 

Räfst på 85-årsfesten - ett ärekränkningsmål 
1977 Helga Pelkonen in memoriam 
1978 Frida Sergejeff in memoriam 

Harry Withol in memoriam 
1979 Ur en wiborgsfrus kokbok från 1700-talet 

Thomas ThesleJf 
1 980 In memoriam: Julius Gefwert, Rolf Winter, Berit 

Svensson, Wilfred Hackman 
1981 Fyra bröder Alfthan Märta v. Alfthan 
1982 Anne-Marie Kraatz in memoriam 
1 983 Kusken Pekka Christel Kaareskoski 
1 987 En saga - ett minne (Lennart Peterson) 

Dorrit Perander-Ruuth 
Linköpingslektor blev biskop i Wiborg 

Harald Tigerström 
1988 Ur en urmakares urkunder Erik Elfström 
1989 Apotekaren och hans apotek Stig Jaatinen 
1 990 Otto Iivari Meurman 100 år 

Ebba Ramm-Schmidt 
Gamla wiborgare i Rom Göran Stenius 
Tor och Alexej i sydsvensk intervj u  

1991 Wiborgare i Rom i vårt sekel Göran Stenius 
Samling kring Alfta 

1993 Urmakare till sjöss Erik Elfström 
1 994 Alexander Edvard Modeen Tore Modeen 

En kollektor i gamla Wiborg 
n amalJ i Wi .-tndrea: Die en 

bol:gsj'amlilj'c �o r i inJ od 

( \ an n i l OUOli" '-'11U;;L"' 
Wright) Helena Helkoma 

1996 En petersburgsk forskare, som fick byta roll 
Andrej Rudnev) Arne Roussi 

• .,._. rt-..;;=- -'--

min 
l \\ 1  r - thanarna \larzanne '- Wri Ju 
1999 T r kvinnor i Wiborg Carl Fredrik andelin 

Släkten Ricbardt i Wiborg och Fredrik hamn 
Carin Glin -Lamberg och Bror-Axel Lamberg 
Den fröhandlande stationsinspektorn på Mylly
saari Max Hagman 

l Villaliv och herrgårdar 

1954 Monrepas - pärlan i Wiborgs krona 
1957 Näset under datschatiden 
1958 Monrepas rediviva Harry Palmberg 
1961 Var skola vi nu hyra för sommaren? 
1969 Tre vackra wiborgsflickors barndomshem 
1970 De förlorade paradisen enl. Paul Bruun 

Runalinna 
1971 Onnela Rolf Winter 

Suur-Merijoki Harry Palmberg 
1973 Saarela gård på 1800-talet 
1974 Herttuala 
1976 Min vinter på Niementautta Håkan Simberg 
1980 Ett fågelparadis Anne-Marie Kraatz 
1983 Barndomsminnen från Niementautta 

Guido Simberg 
1985 Herrgårdskultur i Wiborg Otto I. Meurman, utdr. 
1986 Alfthanska gårdarna Otto I. Meurman, utdr. 
1987 Kiiskilä gård Otto I. Meurman, utdr. 
1988 Sarjos svenska by i Karelen Ragnar Mannit 

Hämäläis gård Otto I. Meurman, utdr. 
1990 Monrepas fängslar än i dag Mikael Westerback 
1991 Villor och villaliv kring Wiborgska viken 

Stig J aatinen 
1994 Niementautta Hans Andersin 
1995 Villabebyggelsen och -kulturen Stig Jaatinen 
1998 En sommarstuga i Wiborgs skärgård anno 1997 

Hans Andersin 

l Litteratur och press 

1953 Ett utdött språk 
Rotvälskan Uno Ullberg 

1954 Detaljer om det fruktansvärda olyckstillbudet på 
Salakkalahti 

1956 Axplock ur Platmenagens ordbok 
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Denna stolfickfru Gunnel Floman i 50-årsgåva av sin syster 1935. Den, 
jämte övrigt bohag, blev kvar i Wiborg efter Vinterkriget. Huset stod kvar, 
men hemmet blev plundrat. Under krig nr 2 förstördes huset vid Torggatan 
2, men stolen hittades i en våning i Repola stadsdel. Vid den andra 
evakueringen följde den med till Helsingfors. På armstödet är den något 
sliten av de ryssar som suttit på den under nästan två år. Nu står den hos 
chefredaktörenför WN. 

1959 Wiborgs Nyheter kompletterar Poika Tuominen 
Wiborgismer 
Rotvälskan 

1961 Ett kulturdokument 
Ur hävdernas natt - gulnade klipp 

1962 Boklådorna 
Slottskväde Collet Linden 
B estseller: Wiborgs gymnasium 1805-1842 
Läsekretsen och Wiborgs Nyheter 

1963 Axplock ur det wiborgska språkets lexikon 
1965 Sketch: Morgonidyll i det gamla Wiborg 

Lempi Jääskeläinen - Wiborgs egen författare 
Redaktörsskifte Vid Wiborgs Nyheter 

1 970 ' är vi voro kolpojkar" - rar Wiborgsbok 
19 4 Tyrgil m e kvartal krift 
l -- m filmhjalt i \  ·i r_ 19"' ke trtim 

n 

·an 
Auvoi a rou a arie 
Oi aika Viipurin 

_1�85_�onte _Rioltal.ta Thrkkcl.i.Ue Katd .V.eWz.�im .� "W- _ 
1987 Med spårvagn genom die Festung 

Kalevi Tilli, utdr. 
19 En wiborgare bokh Ila Per Erik Floman 
l En �i r ar ·h\'lla I l  Per Erik Floman 

m ild r h ar · j ,  ·KaJ Lindholm 
... ·) h t ma .. bar fyllt 90 år Per Erik Floman 
Farfars bibtiot k Hakan imberg 

199 \ iborg heter-teamet 
Wiborg yheter goes West 
Pressröst från Sverige 
Wiburgensi Musicaha Kåseria 
Bokspalten 
- Ett handelshus i Wiborg Enbom & Sande/in 
- Karjalan rapsodia Kalevi Tilli 
- Porkansaari Stig Jaatinen 
- Viipurin 7 vuosisataa, stort bildverk 

1994 Bokspalten 
- Ikuinen Viipuri Wiipurilainen Osakunta 
- Die Wiborger Deutschen Rob. Schweitzer 
- Wiborg - Gamla Finlands huvudstad 

Suom. Kirj. Seura 
Wiborgskt blandspråk Marika T andefe/t 

Detta är inte "Pilipuu " i P ap ula, vars första version i trä kunde ha sett ut 
så här. Tornet lär ha funnits invid Monrepos -fotot är knäppt av förvaltaren 
Aatos Sirola och givet WN av Heikki Poutanen. 
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1995 KARJALA fyllde 90 år Per Erik Floman 
Bokspalten 
- Viipurin historiallinen keskusta Petri Neuvonen 
- Viihtyisä Vanha Viipuri Juhani Viiste, nytryck 
- Studia Wiburgensia 1993 Hfrs universitet 
- KarjaJa takaisin etc. Pentti Virrankoski 
- Kaunis Karjalan maa Kimma Kuusa 

1996 Kulturbärare jubilerar - Viipurin Suomalainen 
Kirjallisuusseura 
Bokspalten 
- Karelen med kärlek Kaj W ah/beck 
- Oss människor emellan Lisbeth Stenius 
- Wiborg - en stad i sten (se äv. 1997) 

C.J. Gardberg 
- Lihaniemi - muisto syrlämessä 
- Mitt Wiborg Tor L indholm 

1997 Bokspalten 
- Samolaboken 
- Villorna kring Wiborg (se äv. 1998) 

Stig J aatinen 
- Wiborg - en stad i sten C.J. Gardberg 
- Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, tomite 

nr ll  
- Torjuntavoitto Viipurinlahdella 1944 

Matti Koskimaa 
- Karjalan Ratsuväkirykmentti Klaus Castren 
- Vie mennessäs, tuo tullessas Terttu Sallinen 
- Petersburgska vägar Max Engman 
- Historiaa j a  muisteloa Wiborgs Arkivförening 

1998 Vår läsare i dagens Wiborg 
1998 Bokspalten 

- Elysium Wiborgense (villaboken) Stig Jaatinen 
- Die Fibeln der Wiborger Aufklärung 

Rob. Schweitzer 
- Koggar, marzipan och svenskminnen 

U. & O. Siljeholm 
- Rakkaudesta taiteeseen Viip. Taiteilijaseura 
- Jacob Ahrenberg - un gustavien finlandais du 

siecle dernier Tore Modeen 
1999 Wiborgs Nyheter 100 år Per Erik Floman 

Innehållsregister för Wiborgs Nyheter 1953-99 
Per Erik Floman 

Bokspalten 
- Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, tomite 

nr 12 
- En man från Viborg Kerstin Hellström 
- Viipurin kaupunginkirjasto 
- Viipurin Tienhaara - siell myö asuttii 

Tapio Sormunen 
iipuri-opa 

Jliiiiiii-.-=- p.n· Elf tr ms läk bis oria 

l Konst, musik och teater 

1954 Dundersensation vid gårdagens föreställning av 
Sköna Helena 

1955 Thalias tempel i Wiborg Ester Häckert 
1956 Från den levande bildens historia i Wiborg 
1 958 Moje (Mauritz Stiller) i livsfara 
1962 Ars 1961 
1964 Glada änkan i Wiborg 
1965 Badande hovdamer och japanska brottare 
1969 Harry Wahls violiner 
1 974 Ett fjärran eko från en musikers liv i Wiborg (J.P. 

Mouritzen) 
Alla konstarter har nytta av varandra (Lasse 
Wager) 
En trevlig utställning 

Can e postale, avsänt 21. 12. J 907 och föreställande den ståtliga terrass
restaurangen Espilä i Wiborg, Torkelsesplanaden. 

1977 Stor maskerad anno 1809 i Wiborg 
1979 Det glada Wiborg 1837 Sven Hirn 
1 980 Familie Hanemann på tyska 

Morgonidyll i det gamla Wiborg (sketch) 
1983 Cirkus i Wiborg Sven Hirn 
1984 Glimtar från musiklivet i Wiborg 

Per Erik Floman 
Viipurin taidekokoelmat Soile Rinna 

1986 Heidi Krohn som Marie Hackman 
Ebba Ramm-Schmidt 

1989 Dramatiska Klubben i Wiborg 

W I BO R G S  N Y H E T E R  

1s99 100 år 1999 
1991 Eggande wiborgsrytmer 

Statyerna på Tervaniemi 
Ur dagbok och brev - om fester och teater 

1996 Musik i Wiborg på 1600- och 1 700-talet 
Fabian Dahlström, intervju 

1997 Viipurin Lauluveikot 100 år! 
1998 Hur gick det med de wahlska stradivarierna? 
1 999 De muntra musikanterna och Wiborg 

Mera om Wahlar, violiner och kusiner 

l Museer och samlingar 

1966 Från PantsarJaks bastion till Engels 
Spannmålsmagasin (Konstmuseet) Greta Jaatinen 

1 983 Nu får vi Wiborg åter - i miniatyrformat! 
1 987 Vad är Tyrgilsmuseet (grundat 1 972)? 

Miniatyrwiborg växer Ebba Ramm-Schmidt 
Tyrgilsmuseets samlingar till Villmanstrand 

1988 Nytt från Miniatyrwiborg Ebba Ramm-Schmidt 
1 989 Senaste nytt om miniatyrmodellen 

Ebba Ramm-Schmidt 
1990 Miniatyrmodellen - turistattraktion 
1 995 Huvudvitrinen färdig i Villmanstrand 
1 997 Mini-Wiborg färdig! Per Erik Floman 

Monrepos-biblioteket - wiborgsk skattkammare 
Rainer Knapas 

"Det svenska Wiborg"-utställning på Slottet 
1 998 Kameerna på Monrepas Rainer Knapas 
1999 Stiftelsen för Wiborgsmuseet nådde sitt mål 

Per Erik Floman 

l Skolor och skolminnen 

1954 Några skolminnen från Wiborg A/got Niska, utdr. 
1957 Den gamle rektorns sekelminne 

Upprop till forna wiborgslyceister 
Unga patrioter demonstrerar 

1960 Wiborgslyceisternas kamratmöte 
Festtal vid detta Harry Palmberg 

1962 Lattans gravöl 
1963 Lattans gravöl 
1964 Gamla Töchterschule - Fruntimmersskolan 

Demoisellenschule-Fruntimmersskolans 175-års
jubileum 
Hufvudstadsbladets bidrag till jubileumsdagen 
Tyska Skolan i Wiborg (år 1703) 
Forna Svenska Lyceisterns kamratmöte 1 944 
Pojkarnas b ggnader 

rin d t C.. r d n 
l 

l 5 hn yn p Lattan Al t 
Lattans gravöl 1964 
skolanekdoter från 1930-talet 

1966 Lattans gravöls 30-årsj ubileum 
1967 Lattans gravöl 
1969 skolflickornas treårsmöte på Marski 
1970 Insänt om skidbackar och skolminnen 

Kväde vid skolfesten 31.3 .68 Helga Felkonen 
1972 Soliga minnesglimtar 

Möte vid Myllysaari ångbåtsbrygga 
1973 Glimtar från livet i Wiborg för 50 år sedan 

Walter Backman 
1974 Svenska Fruntimmers-/Flickskolans skolmöte 

1973 Helga Felkonen 
100 år sedan Svenska Lyceum i Wiborg uppstod 

Rolf Winter 
1975 Lyceets lyckade kamratträff till 100-årsminnet 
1 978 Min väg till Lyceet Birger Brunila 

Hosiannaskandalen i Petri Pauli kyrka 

Stilig interiör från esplanadrestaurangen Espilä -postkorr från 1930. 

1979 Skolminnen och skolfesten 1978 Sally Söderlund 
1 980 Privatlektioner i franska i Wiborg 

Anne-Marie Kraatz 
1 984 Tant Cloubergs skola Nils Erik Perander 
1 986 Modeenska skolan - en glömd skola 

C. G. Amin off 
Lördagseftermiddag i klass VIII 1933-34 

Lars Aminoff 
1987 Wiborgs lärdomsskolors årsträff - nu årligen 

Per Erik Floman 
Wiborgsflickor 1947: Was wissen wir von Finn
land? C. G. Aminoff 

Torsdagen den 7 Januari 

Parad i Wiborg 16.5. 1925. Flygbildfrån 600 m höjd. Trupperna samlas på 
Skolplanen, domkyrkan uppe t. v. Obs. parkernas x-formade gångar. 

1 988 Flickskolan 200 år! Per Erik Floman 
350 skolelever på fest 

1 989 Lyceets kamratmöten Per Erik Floman 
160 skolflickor 200-årsjubilerar 

1992 Lyceets lärare Elevenkät 
Lyceets rötter 

1994 En helt vanlig skoldag i 30-talets Wiborg Helena 
Helkama 

1995 Behmska flickskolan Tore Modeen 
1996 Invigningen av Fruntimmersskolans hus Erkki 

Rautvuori 
Minnen från Svenska Folkskolan i Wiborg Hans 
Anders in 

1997 Om Wiborgs förberedande skolor Per Erik 
Floman 

1 999 K i-\ ib rgarna m d in tant Erna Bo andberg 

1953 Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Wiborg 
Hur 7. januaribalen återuppstod i Helsingfors 
Sjundejanuariverser 

1956 Handelsgillet 
1 957 Rysk välgörenhetsfest 
1959 Så här började det (7. januarifirandet) 

Ur 7. januaripanoramat 
Vaktombyte i 7. januariföreningen 
Ur 7. j anuariföreningens annaler 

1 960 Östra Finlands Nation 
1961 Vad försiggår i 7. januaris generalförsamling? 
1962 Wiborgs Handelsgille lever 
1963 Handelsgillet 75 år Rolf Winter 
1964 Ett 7 .  j anmariminne 
1965 Hur skall det gå med sjunde? Enkät 

Vart går överskottet från 7.de? 
Julles första maskerad 

1966 Handelsgillet 
1967 Vad säger ungdomen om 7. januarifesterna? 

Ett 50-årsminne (Wiborgs Skyddskår) 
Doktorerna Radmans och To Rhamas uppvisning 
(1923) 

1968 Handelsgillet 80 år 
Gubarna samlades till gravöl 
Festkavalkad från 7. januarifesten 1967 
Östsvenska Kvinnoförbundet 50 år Tyyne 
Halminen -Levitsky 
En gång scout. . .  Wiborgs scoutflickor 50 år 

1969 Wiborgs Handelsgille 
1971 Den 7. januari 1921 Leo Franek 
1973 Handelsgillet i Wiborg 85 år 

Lattans gravöl 
1974 J3.apporter från föreningsfronten 
1 975 Ostra Finlands Nations halvsekelfest 

Jubileumsfest med vind i seglen (WLS 100 år) 
1 976 Föreningslivet blommar 
1 977 Föreningslivet 
1978 Östsvenska Kvinnoförbundet 60 år 

Die geehrten Frauan V erna Withol 
Wiburgensiskt föreningsliv blomstrar 
Handelsgillet i Wiborg 90 år Wilfred Hackman 

1979 Från föreningsfronten 
Några 7. januariminnen Paul Hörhammer 

1 980 7. januarifestens 100-årsdag skulle bli den sista 
1981 Våra föreningar 
1982 7. januarisoareernas vara eller inte vara 

Våra föreningar 
1983 Våra föreningar 
1 984 Våra wiborgsföreningar 
1985 Våra wiborgsföreningar 
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1986 Våra wiborgsföreningar 
Festkavalkad - 7. januari genom tiderna 

V erna Withol 
1 987 Våra wiborgsföreningar 

Handelsgillet i Wiborg hundra år 
Gunnar Floman 

1988 Våra wiborgsföreningar 
Östsvenska K vinnoförbundet 70 år 

Elisabeth Österberg 
Wiborgs Scoutkår Nils Erik Perander 
Wiborgs scoutflickor v. Graewenitz, Helkama, 
Aminoff 

1 989 Våra wiborgsföreningar 
1 990 Wiborgsföreningarna 
1991 Wiborgsföreningarna 
1992 Wiborgsföreningarna 
1993 Wiborgsföreningarna 

slottsjubileum årets evenemang 
1994 Wiborgsföreningarna 

slottsjubileet 
1996 7.de celebrerade storståtligt 160 år 
1997 Arkivföreningen fyllde 20 
1998 Handelsgillet jubilerade (110 år) 

Wiborgspolis på lejonjakt (Wiborgs Sångar
bröder) 

1 999 Östra Finlands Nation 75 år Ann Holm 

l Idrott 

1953 IFK-Idrottsföreningen Kamraterna (Wiborgs 
IFK) 
skridskobanan öppnad 

1958 HIFK:s bandyresor till Wiborg 
1968 Tennismästaren Johnny Hackman 
1 969 Glimtar från segelveckorna i Kotka Ferd. Alfthan 
1 989 Ännu en jubilar: Tennisklubben 90 år! 

Per Erik Floman 
1 993 Kesämaa kanotisterns framfart 

Heinz Ramm- chmidt 

i tiD Pets"burg 
Augustijulen på Kiiskilä Ester Ståhlberg, utdr. 

956 Västerut mea råg förr i variden 
1 957 Schavoronkoffs bastu 
1960 Ö t röver 
1 961 Torilr 

. Vi i. /L u. ,.. z. '  ltt. 4-. r ,.. .:t.. s r.: u.. u. r.... Y 4.. t 
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Det var inte bara januaribaler och villaliv i Wiborg. Så här såg det ut vid 
novemberrevolutionen 191 7 i hörnet av Torkelsgatan ochAlexandersgatan. 
Red. förundrar sig över skylten "Grand Magasin " på det hus som var 
Starckjohanns. 

1964 Att lukta sig fram i gamla Wiborg 
1966 Andra tider - andra seder (hushållsbestyr) 

"Från Wiborg skrifves . . .  " 

Något mer om vin i Wiborg 
1967 Från tider då wiborgarena skodde sig 
1971  Persisk Monacovilla med finska minnen 
1972 Andeskåderskan i Sorvali 
1975 Ett sommarminne från Terijoki 

Anne-Marie Kraatz 
En vinterkväll i Wiborg nådens år 1647 

f?ita Silberg 
En solskenshistoria Ake Åström 
Gamla brev Anne-Marie Kraatz 

1976 Ett gammalt vykort Anne-Marie Kraatz 
1977 Glimtar från anno dazumal Anne-Marie Kraatz 

Aprilmaskeraden Anne-Marie Kraatz 
1978 Som ung löjtnant i Wiborg A. Larkas 

En pusselbit ur paradiset Anne-Marie Kraatz 
1979 När jag var turistguide i Wiborg 

Anne-Marie Kraatz 
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1980 Det fruktansvärda olyckstillbudet på Salakka

lahti 
Vandring i minnenas Wiborg Elisabeth Österberg 

1981 Strödda pusselbitar Anne-Marie Kraatz 
Muistelmia vanhan rakkaan Viipurin oloista 
K.H. Karjalainen-Puolanne 

1982 Karjalankannakselaista nostalgiaa 
1983 Barndomslandet (1910-talet) 

Kära lilla Gigitte 
1986 Det var då min vän Donis Holm 
1 993 Så upplevde jag Wiborg Hemming Bange 

l Notiser, kåserier 

1953 Förr i tiden Harry Palmberg 
W i borgskringlan 
En dröm om drömmar 
Passend und unpassend 

1954 Expertmöte fastställer wiborgskringlans former 
Kringla contra wiborgskringla 
Hosiannaskandalen i Petri Pauli kyrka 

1 956 Om reumatism och annaty Guido Simberg 
Quatsch 
Schwarz weis rot 
Wiburgalia 

1 957 Sången om Port Arthur 
Några blad ur en bok som aldrig kommer 

Guido Simberg 
Miks hevoseks rupesit 
Den wiborgska humorn 

1958 Ungdomsminnen från hamnen Viking Åhlgren 
1959 En drömsyn 
1961  En gallup 

" ., 

Rosoll, sillsallad 
Om blommor och trädgårdsmästare 

_ Lit fm · p ki 
Fi  u land lqvi t minn bild r 

1 963 Ett decemberminne 
Främlingens syn 

1965 Smällen i Wiborg 
1966 Saltkaret Benedict Zilliacus 
1967 Årets rotwählska 
1968 Hur det kom sig att Pålle blev dansant 

Hur Halla-Jussi kom till Kronstadt 
Guido Simberg, utdr. 

Einige Geschichten von den alten Familien 
1969 �tt 60-årsminne - de wiborgska inbrottstjuvarna 

Arets rotwählska 
1970 När mormor var ung Rolf Winter 

Dagens rotwählska 
1971 Sabinskornas bortrövande Leo Franek 
1975 Lite hjärngymnastik för gamla wiborgare 
1977 Tandläkarens katt Anna-Lena Relander 
1980 Wiborgska jul- och påskläckerheter 
1981 Wiborgska läckerheter 

Wiborgska anekdoter 
Säkkijärvipolkan Åke Åström 

1982 K u mie luuli joutuvain Siperiaan Armas J. Pulla 
Wiborgska anekdoter 
Wiborgska smällar 

1983 En drömsyn 
1991 Wiborg - Hälsingborgs adoptivstad 

Helena Helkama 
1994 Ännu ett Wiborg - i Roslagen! Per Erik Floman 

Kejsarsnitt a la Russe Per Erik Floman 
1995 Minorna och Säkkijärven polkka 

Wiborgs Nyheter huliganer på spåren 
1996 Ett fjärde Wiborg upphittat! 
1998 Wiborgskringlan - dess etymologi, mytologi och 

anatomi Per Erik Floman 
1999 Det femte Wiborg upptäckt! 

N:o 1 - 1999 - 19 

Tändsticksetiketter - tyvärr inte i färg! -från Wiborg, ur Irma Saarikoskis 
och Oleg Oserovs samlingar. 
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Carin Olin-Lamberg och Bror-Axel Lamberg 

Släkten Richardt i Wiborg och Fredrikshamn 

I Wiborgs historia har Johann 
Friedrich Richardt som föddes 

1825 i Tambov, en stad ca 30 km 
sydost om Moskva, och hans son 
Eugen Friedrich Richardt lämnat 
synliga spår. Genealogiska forsk
ningar har Jett oss till Fredrikshamn 
vid tiden för det stora nordiska kri
get. 

I Fredrikshamn avled borgaren 
Johan Richardt år 1745 i en ålder av 
66 år, han var sålunda född år 1 679 
på en tillsvidare okänd ort. Det är 
högst sannolikt, att han varit av tysk 
härkomst och att släkten kommit till 
Finland via Sverige. Huruvida han 
har något samband med en Zachari
as Richard, som omnämns av 
J.W.Ruuth (Wiborgs stads historia) 
ha varit slottssekreterare och bok
hållare på 1660-talet på Wiborgs 
slott, men därifrån bortflyttat 1667 
är inte klarlagt. 

J o han Richardt var gift med Anna 
Maria Soldan (f. 1 681 ,  d. 1760). En 
dotter Maria Magdalena föddes 1706 
(d. 1773) och en son, vars födelseår 
är obekant, var den i Fredrikshamn 
sig som vinskänk och gästgivare eta
blerade, sedermera handelsmannen 
Carl Friedrich Richardt. Förutom att 
han bedrev ett av allt att döma upp
skattat gästgiveri blev han med ti
den även en framgångsrik affärsman, 
blev rådman i staden och valdes till 
kyrkofullmäktige. Han ägde och 
bodde i ett hus i 2:a kvarteret och där 
bosatte sig även den ryske befälha
varen över trupperna i Finland ge
neral Bivikov år 1742 när Gamla 
Finland fall i t i ryssarnas händer. Carl 
Friedrich hade inköpt Bamböle gård 
No 3 Peltola i Weckelax som blev 
förstörd under kriget och var en tid 
ed . M�n ru tade upp g rden men 
1740 hade den ryska armen installe
rat på området tvenne regementen, 
som använde området bl.a. som öv
ningsfält, och lägenheten blev o bruk
bar för jordbruk. Gården övertogs 
sedermera av hans yngre kollega den 
då ledande handlanden i staden Je
remias Forsberg, som gifte sig med 
hans dotter Maria Magdalena Ric
hardt i början 1790-talet. Han ägde 
också Pitkäkoski såg som efter hans 
död 1777 blev i arvingarnas ägo intill 
1804. 

Han hade tydligen en son Christi
an Richardt (f. 1733) men modern är 
obekant. Denne blev handelsman, 
gifte 1767 sig med Elisabeth Christi
na Gjössling och fick 5 barn. De 
bodde också i 2:a kvarteret i Fred
rikshamn och han ägde en tid hem
manet Hovi i Mäntalax by i Wecke
lax, som han tillhandlat sig av sin 
kollega Carl Sutthoff. Han förstora
de sin gård genom att köpa områden 
till från kringliggande gårdar. Allt
sammans såldes 1787, just före hans 
död 1789, till garnisonens kommen
dant överste G. von Eck. 

Carl Friedrich förmäldes 1751 
med Maria Elisabeth König (d. ca 
1764) och fick med henne 8 barn. 
Äldsta sonen Heinrich Christian Ric
hardt (f. 1753) var adjutant vid garni
sonen när han gifte sig med Erica 
Catharina Thion (tidigare g. Schee
le) och premiärlöjtnant och assessor 
vid Nedre Landrätten. Han gifte om 
sig efter Erica Catharinas död 1786 
med Anna Lovisa Heppendorf Hans 
vidare öden har vi inte lyckats spåra 
men 1792 föddes i Fredrikshamn en 
son Alexander Richardt, som imma
trikulerades i Wiborgs gymnasium 
1806 då fadern anges vara kommis
sionär och kollegieassessor i Sorda
vala. Alexander blev militär, vi vet ej 
mera om honom. Carl Friedrichs 
följande barn, Carl Friedrich (d .y., f. 
1754) var verksam vid Läskelä såg 
när han 1786 gifte sig i Sordavala 
med Margareta Carolina Stråhlman, 
också utgången från en Fredriks
hamnsk släkt. Det yngsta barnet i 
detta Carl Friedrichs äktenskap 
Margareta Sofia Richardt gifte sig 
med regementskirurgen Nathan 
Weigant 1782, men dog i barnsäng 
redan 1783. 

Efter Maria Elisabeths död gifte 
Carl Friedrich sig 1765 med Beata 
Starck (f. 1740, d. 1791).  Från detta 
äktenskap härrörde 6 barn, deras 
äldsta barn och enda dotter Maria 
Magdalena är redan ovan nämnd. 
Åtminstone 2 av de 5 sönerna dog i 
tidiga år, en av de som blev vid liv var 
David J o han. Denne var gift tvenne 
gånger, första gången 1 801, då han 
kallas sekreterare, med Catherina 
Brockmann, och efter hennes död 
gifte han om sig 1815 med Catherina 
Bartram (f. 1792), den wiborgska 
handlanden Christian Bartrams och 
hans makas Hedvig Dannenbergs 
äldsta dotter. Samma år köpte han 
Willnäs gård i Weckelax socken och 
bodde där till l830-talet. Deras dot
ter Helena Beate Richardt (f. 1 819) 
gifte sig år 1844 i Wiborg med "See 
Leut. b. Kaiselr. finnländ. Linieba
tallion Hr Carl Johann von Strohl
mann". D a vid Richard t anges i kom
mullionsböckerna i Weckelax ha dött 
i Ryssland på 1830-talet, medan Ca
therina och dottern Helena Beata 
levde kvar på Willnäs gård. Gården 
såldes 1841 till Carl Melart och de 
flyttade till Wiborg där den aktiva 
handelssläkten Bartram var bosatt. 
Där gifte sig dottern och 1850 anges 
kollegieassessorskan Richardt vara 
boende i sin ägandes gård vid Bis
kopsgatan (No 13) nedanom den ti
digare biskopsgården, gården ägdes 
senare av släkten Frankenhaeuser. 

J o hann Friedrich etablerar sig 
i Wiborg 

Varför David J o han Richard t flyt
tade till Ryssland är inte bekant, 
men uppenbarligen fick han en son i 
Tambov 1825 som fick namnet Jo
hann Friedrich Richardt. Ur Krets
skolans i Fredrikshamn elevmatri
kel framgår att "Friedrich Richardt 
der Sohn eines Collegie Assessors" 
blev inskriven i skolan 1836 och av
gick därifrån 1841 för att övergå i 
privat undervisning. Man vet att Jo
hann Friedrich efter sin skolgång 
från 1842 under sex års tid var verk
sam hos firman Carl Rothe & Co i 
Wiborg som handelsbokhållare. 
Emellertid avgick Johann Friedrich 
från firman och efter en kort ut
landsvistelse grundade han 1 849 en 
egen engros-firma med kolonialva
ror i W i borg, som med tiden kom att 
tävla med det Rotheska handelshu
set. Till denna anknöts också en re
deriverksamhet för något årtionde. 
Han var då endast 24 år gammal, 
tydligen en strävsam, energisk ung 
man med visioner. Denna grosshand
larfirma kom mot slutet av århund
radet att bli den bäst kända firman i 
östra Finland och övertogs när Fred-

rik avlidit 1894 av änkan kommerse
rådinnan Hedvig (f. Stiefel) och 1915 
av sonen Eugen Friedrich Richard t. 
Verksamheten var i full gång intill 
krigsutbrottet 1 939. Av Johann 
Friedrichs verksamhet bör nämnas 
en tändsticksfabrik (nämnd 1853),  
aktiemajoriteten i Papula ölbrygge
ri som 1881 fusionerats med den av 
Rothe och Dippel m.fl. ägda Före
ningsbryggeriet. Han blev en betrodd 
man, direktionsmedlem i flera insti
tutioner och stiftelser. Han var med 
om att grunda Nordiska Aktieban
ken för Handel och Industri 1872, 
han var stadsfullmäktig 1876-1 878, 
blev dansk vicekonsul l886 och kom
merseråd 1888. År 1886 instiftade 
han en understödsfond benämnd 
"Olga Richardts Understödsfond" 
till minnet av sin nyligen avlidna 
hustru Eleonora (Olga) Amalia 
(f Rosenberg från St Petersburg) som 
han äktat 1854. Dess ändamål var, 
och är fortfarande, att stöda medel
lösa w i borgare ty stiftelsen existerar 
alltjämt och delar. ut understöd årli
gen, bl. a. genom " Ostsvenska Bloms
terfonden" från Wiborg. Han ägde 
en del fastigheter i W i borg. En gård 
vid Katarinagatan, den Richardtska, 
ägdes redan 1855 av den Richardt
ska familjen och änkefru kommer
serådinnan Clara Hedvig Martha 
Richardt (fStiefel) bodde där ända 
till krigsutbrottet 1939. På Katarina
gatan fanns också den Fleckenstein-

Kommerserådinnan 
Hedvig Richardt (f 
Stiefel) i sitt hem, 
troligen på sin 50-
årsdag, under 
porträttet av sin 
avlidne make 
kommerserådet 
Johann Friedrich 
Richardt. 

ska gården, som 1885 ägdes av Jo
hann Friedrich Richard t men såldes 
till bagarmästare Fleckenstein 1895. 
År 1883 ägdes gården Salakkalalah
tigatan 3 och 1885 No 4 vid samma 
gata av Johann Friedrich Richardt. 
Man kan väl säga att han var välsitu
erad och efter hans död hörde kom
merserådinnan Hedvig tillsammans 
med släkterna Ro the och Hackman 
till de högst beskattade privatper
sonerna i Wiborg. Hon hade bl.a. 
övertagit engros-firman som 1904 
ombildades till ett aktiebolag- "Ak
tiebolaget Fr. Richardt". 

Efter att Johann Friedrichs hus
tru Eleonora Amalia Rosenberg av
lidit 1886, gifte han om sig 1 889 med 
Clara Hedvig Maria Stiefel, dotter 
till den från Berlin inflyttade gas
verksingenjören Friedrich Wilhelm 
Stiefel (f. 1833 i Herrnhut där släk
ten kan följas till 1700-talets början), 
och hans hustru Emelie Rosalie 
Franek från Berlin. I det första äk
tenskapet föddes sonen Georg Frie
drich Richardt (f. l862). Han gifte sig 
1881 med ElisabetAugusla Wahl och 
fick en dotter Alice Ella Richardt 
(f.1882). Han dog 1888 och änkan 
gifte om sig 1890 med sin kusin Georg 
August Wahl. Från J o hann Friedrichs 

andra gifte härrörde döttrarna E rna 
(f. 1 890, g. i Stockholm med civilin
genjören och diplomaten Birger 
Dahlerus) och Olga (f. 1894, g.m. 
teaterchefen Rudolf Wendbladh) 
samt sonen Eugen Friedrich Richardt 
(f. 1892, d. 1972). 

Direktör Eugen Richardt på 1 920-talet. 

Eugen Richardt och hans 
familj 

B arnen gick i skola i Stockholm, 
men vistades mellan terminerna i 
Wiborg eller på familjens lantgård 
Runalinna vid Saima kanal. En kort 
tid var Hedvig med döttrarna i 
Schweiz där y terdottern Eri Ofin 
ld ndl 
u . 
d for un n 1 rung i fran ka. Eu
gen blev student 1911  i Stockholm, 
var sedan ett år vid Universitetet i 
Uppsala och därefter 1913-1914 vid 
Städtliche Handels-Institut i Köln. 
Återkommen från Tyskland 1 915  
övertog han familjens företag: eng
ros-firman, Nurmimylly kvarn och 
skogar i Ruskeala socken i Sordava
Jatrakten, som fadern inköpt 1881-
1882, vilka han alla skötte föredöm
ligt intill krigsutbrottet 1939. Kime
le såg och kraftverk köpte han 1 918, 
men Rapattila gård såldes på 1920-
talet. Han engagerade sig aktivt i 
frihetskriget. Närskyddskåren grun
dats och distriktsstyrelsen valdes i 
december 1917 blev Eugen en av 
dess ledamöter och medlem av sta
ben. Den Karelska armekåren bil
dades i början av februari 1918, och 
man inrättade en självständigt fung
erande intendentur för proviant-, 
utrustnings-och beklädningsanskaff
ning. Indententuren sköttes "med 
beundransvärd energi och framgång 
av affärsmannen Eugen Richardt" 
står det i texten. I början av mars 
reorganiserades den emellertid och 
underställdes direkt armen varvid 
chefskapet överflyttades till kapten 
Olli Genetz i Sordavala. I december 
1917 hade tåget med vagnar inne
hållande en transport av granater till 
de vitas trupper österut stoppats och 
inte kunnat fortsätta utan blev stå
ende på Wiborgs station. Vagnarna 
med granatema måste då tas om 
händer och vagnarna kopplades från 
sättet, detta torde ha utförts av Eu
gen Richardt. Lasten lossades och 
flyttades till ett av Eugen Richardts 
magasin, men de röda hade fått nys 
om saken och tog hand om hela för
sändelsen för egen del. I januari 1918 
planerade han och finansierade en 
vapentransportsexpedition till  Ve
näj�nsaari. 

Ar 1939 flyttade familjen till Hel
singfors medan kommerserådinnan 
och barnen under kriget vistades i 
Stockholm. Eugen fortsatte i Hel
singfors som verkställande direktör 
för en väskfabrik och sedermera med 
en anspråkslös egen fabriksverksam
het av handväskor. All egendom för
lorades i och med fredsslutet. Eugen 

var gift medJohanna (Hanna) Chris
tina Simon (från Köl n)  som dog 1953 
i Helsingfors. A v deras barn är Ing
eborg död (f. 1919 d. 1984, g.m. Bir
ger Lindholm, d. 1997) och sonen 
Björn (f. l922) stupade i reträttsske
det på Rukajärviavsnittet 1944. Dot
tern Birgit-Alice (f. 1928) är g.m. 
sjökapten Karl Johan Bender och 
dottern Elsbeth (f. 1930, g. m. reklam
chefen Kalevi Mustonen), frånskild. 
Det finns ett antal barnbarn till Eu
gen och Hanna Richard t men ingen 
som veterligen mera bär släktnam
net i Finland. 

Runolinna 

Några ord om familjens sommar
ställe Runolinna i Vatikivi by (Vati
kivi No l )  i Wiborgs landskommun 
vid Saima kanal, mittemot Lavola. 
Gården tillhörde general Carl Hen
rik von Schoultz, som år 1871 bygg
de det ståtliga huset åt vilket han gav 
namnet Runolinna. Den var i släk
tens ägo tills den i slutet av 1800-
talet övergick i Johann Friedrich 
Richardts ägo. I jordregistret 1 919 
står antecknat att  Vatikivi No l år 
1862 (rälssi, frälse) omfattade 37.39 
hektar jämte ett hus. I januari 1871 
stadfästes försäljningen av 1 .98 hek
tar som utbrutits till prokuratorn 
Alexander von Weissenberg. Mo
dern Hedvig donerade hela Vatikivi 
No l "vapaatalo" till sonen Eugen år 
1915 och den på tomten stående sto
ra villan 1919. Runalinna karaktärs
hus finns avbildat i Kalevi Leinos 
bok om gårdarna kring Suomenve
denpohja (s.l 64); framför ingången 
tår Eugen med maka Hanna . Huset 
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B.-A. Lamberg (JR 13,  I bat.) med 
sin pluton grävde ned sig på gårdens 
område vid stranden av Saima ka
nal. Där fanns 5 rum, kök, två do
mestikrum i nedre våningen där den 
yngre familjen bodde, medan kom
merserådinnan Hedvig bodde i den 
övre våningen med 6 rum och kök. 
Dessutomfanns det ett tornrum som 
i tiden byggdes på hennes önskan 
och var hennes speciella tillhåll. I 
nedre våningen fanns också en stor 
rund sal med fyra stora väggspeglar, 
och dit fick de yngsta barnen inte 
komma. Möbleringen var durabel 
med antika möbler, det fanns också 
ett dockskåp med elfenbensmöbler. 
Runalinna användes endast som 
sommarbostad. Men där fanns ock
så några mindre hus och där bodde 
en del personal. Man hade bl. a. rid
hästar som s.a.s. övervintrade i stal
larna. På vintern bodde man i Wi
borg, kommerserådinnan i det Ric
hardtska huset på Katarinegatan och 
Eugens familj på Vakttornsgatan. 
Till umgänget på Runalinna hörde 
bl.a. Timgrens, Bruuns, Gefwerts, 
Starck-Johanns och Thesleffs på 
Juustila. Ej långt från Runalinna låg 
vid Suomenvedenpohj a Pietilä gård, 
som innehades av Johann Friedrichs 
svåger Julius O lin. 

Det bör tilläggas att de fotografi
er som Le in o har på sidorna 161-163 
inte är från Runalinna karaktärshus 
utan tydligen från den villa som bygg
des på den del av tomten som avskil
des och 1871 såldes till prokurator 
von Weissenberg. 

Källor: 
K. Donner, Th Svedlin & H.Nurmio, Fin
lands Frihetskrig, Helsingfors 1922 
J.W.Ruuth, Wiborgs stads historia bd 2, 
Wiborg 1 906 
M.Korhonen, Vehkalahden historia, osa 
2, Vehkalahti 1982 
A.Halila, Haminan kaupungin historia, 
osa 2, Mikkel i 1978 
G.Lagus, Ur Wiborgs historia, Bd Wi
borg 1 895 
K. Le i no, Suomenvedenpohja-kyliä tal
osta taloon, 
Kyrkböcker, handlingar i publika arkiv, 
privata dokument, muntliga meddelan
den av släktens medlemmar 
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