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Per Erik Floman

Ur innehållet
Bland jubileerna märks Handelsgillet i Wi-
borg 120 år (Sipponen, s.17 och Floman 
s.16), Svenska Flickskolan 220 år (Floman 
s.1), Östsvenska kvinnoförbundet 90 år 
(Biström s.10), Wiborgs Sångarbröder 110 
år (Andersin s.9) och Dikoni 10 år (San-
delin s.6).

Reportagen är representerade av ett 
besök hos Trafo i Viborg (Andersin s.11), 
på Charlotta Bouchts utställning i Helsing-
fors (Andersin s.3), Relandrarnas besök i 
Viborg (Floman s.2), besök på stället för 
farfars hus på Biskopsgatan (v. Alfthan  
s.23), avtäckningen av Väinämöinensta-
tyn i Monrepos (Knapas s.8) och Wiborgs  
svenska skolelevers möte i Helsingfors 
(Floman s.2).

Tidsbilder från gamla Wiborg har vi i 
Anna Forsténs minnen från frihetskriget 
(Rothe s.19), i Modeens (s.18) föredrag 
om Napoleontiden och i berättelsen om en 
skandal i Wiborg år 1848 (Andersin s.15). 

Aktuella projekt i Viborg beskrivs i 
artiklarna om Sorvaliprojektet (Andersin 
s.7),  och  det  storstilade  finska  byggprojek-
tet i Papula (Andersin s.8). 

Historier från kriget har vi i artikeln om 
hur en stol förlorades men kom tillbaka 
(Floman s.15) och i några bokrecensioner 
(Geust s.21)

Familje-   och   personporträtt   finns   i   ar-
tikeln om Flickskolans rektor ”Kini” Bo-
renius (Floman s.4), fotografen Fredrik 
Diehl (Sundholm s.12) och konstnären 
Victor Svaetichin (Karlsson s.14).

Ett   fotografi   från   avslutningen   av   en  
dansskola på 1930-talet presenteras med 
minibiografier   (Andersin   s.22).   Olga   Ri-
chardts stiftelse presenteras på s.13 och 
en av Helga Pelkonens lovsånger till det 
gamla Wiborg på s.3.

Ett ganska kvinnodominerat nummer 
av WN!

”För henne ler lifvet skönast, 
som väl vet hvad hon vet”
Med detta vackra motto, som stod att läsa ovan-
för ingången till skolans ”bönsal”, inleder rektor 
Ingrid  Borenius,  de  svenska  skolflickornas  i  Wi-
borg avhållna och respekterade ”Kini” sin korta 
historik över Svenska Flickskolan i Wiborg. Den 
omfattar tiden 1788–1937 och ger en sakkunnig 
beskrivning av skolans mångskiftande öden och 
slutliga upplösning. Historiken är emellertid bara 
en del av den märkliga bok, som Ingrid Borenius 
ägnat en oändlig forskarmöda: tolv sidor, som 
följs av uppgifter om medlemmarna i skolans le-
dande  organ  samt  lärarkåren.  Och  framför  allt  av  
en 115 sidor omfattande matrikel över samtliga 
elever sedan grundandet!

 I stället för att redaktionellt redogöra för den 
jubilerande skolans öden väljer WN att citera den 
Boreniuska berättelsen i sin helhet. Skildringen 
får därigenom sin äkta smak av autenticitet och 
tidsatmosfär och samtidigt blir den ett monument 
över författarinnans forskarmöda. Redaktionen 
har tagit sig friheten att förse texten med mel-
lanrubriker. 

Bästa läsare, besinna att det Du nu får Dig ser-
verat började hända året innan Franska revolu-
tionen bröt ut och fyra år innan Gustaf III togs 
av daga….

Katarina den andras idé

”Tack vare kejsarinnan Katarina II:s intresse för 
upplysningens spridning inom alla lager i hennes 
vidsträckta rike, till vilket även Gamla Finland 
hörde, grundades detta gamla läroverk år 1788. 
Det torde icke kunna förnekas, att ett arbete har 
utförts, som betecknar en betydande insats i vårt 
lands kulturhistoria. Redan det faktum att Wi-
borg från och med nämnda år ägde en offentlig 
skola  för  flickor,  då  ännu  intet  annat  land  i  den  
skandinaviska norden, ej ens Danmark, hade en 
sådan, visar ett stort intresse för andlig odling i 
handelsstaden Wiborg. Det tillskrives nämligen 
vår stads vakna borgerskap att det blev en verk-
lighet av denna skola och att den ej stannade på 
papperet, som många andra av Katarina plane-
rade skolor. Upplyst, vidsynt och i bästa mening 
demokratiskt gick man härvid till väga i det att 
undervisningen enligt skolans första organi-
sation var fullkomligt fri för alla, ingen skulle 
på grund av fattigdom vara utestängd från bild-
ningens skatter. År 1800 visade sig dessvärre 
en reaktionär tendens i det att terminsavgifter 
infördes, och i medlet av förra seklet höjdes de 
enkom för att, som det hette, ”enkelt folks barn 
icke skulle ha tillträde till skolan.” En kortare tid 
förekommo  icke  ens  friplatser.  Om  vi  i  våra  da-
gar icke hava fri undervisning enligt Katarinas 
plan, är dock antalet friplatser obegränsat, så att 
medellöshet icke utgör ett hinder för bildningens 
inhämtande.”

De första demoisellerna

Här ska vi inskjuta en liten förteckning över De-
moisellenklassens allra första elever z”…vilkas 
namn äro kända”:

Nämnd vt. 1788: Elisabeth Luedecke 15 år
Nämnda ht. 1788:
Fredrika Hultovius 13 år
Helena Berg  12
Catharine Kuhlberg 14
Dorothea Greve  10
Elisabeth Schröder 10
Ulrika Hesse  11
Catharine v. Guenzel 10
Elisabeth Kreijer 13
Kristina Lado   11
Catharina Nigraeus 13
Anna Starck  11
Helene Stråhlmann 10
Sara Philipaeus  13
Charlotte Stubbe 13
Catharina Stegman  9
Jakobina Philipaeus 12
Johanna Hesse    9
Anna Phlipaeus   10
Elisabeth Edlers  12

Anna Brandt   6
Nathalie Dannenberg 10
Anna v. Tawast   9
Anna Hornborg    8
Catharina Wulffert  9
Johanna Örn   9
Eleanora Brockmann  8
Eva Wurm   8
Sofie  Unholz        8
Sofie  Greve          5
Dorothea Dannenberg  9
Anna Podgornaja 12
Katarina Podgorjnaja  9
Anna Couper   7
Natalia Schukoff  9

Den här listan illustrerar verkligen det mångkul-
turella samhälle som Wiborg var vid denna tid.

220  år  sedan  flickskolan  grundades!
”Kinis” egen berättelse om 149 av de åren
I senaste nummer av WN 
presenterades rektor G. Wald. 
Wahlroos  och  Svenska  Lyceum  i  
Wiborg.  Nu  är  Svenska  Flickskolan  
i turen liksom dess rektor Ingrid 
Borenius, denna gång i var sin 
artikel. 

Skolhuset, invigt 1885, fotat innan träden växt sig lummiga.

Foto taget 28.4.1933 av ”åttorna” på skolgården. Flickorna fr.v. Maj-Lis Nordström (skymd), Anita Söderlund, Thelma Starckjohann, Barbro Siemsen, Rita Mouritzen, 
Saga Savander, May Liljeroth, Brita (Pixen) Liikkanen, Dagmar Wasenius, Erna Engström, Elly Zeidler, Birgit Segersven och Ami Mosander. (Fotot insänt av Brigitte Otto)

fortsättning på s.5

Redaktionsbyrån  var  fordomsdags:  Salakkalahtig.  9.  Telefon  3  36   –  Redaktionstid kl. 8 – 12, 7 – 12.
Kontor  och  expedition:  Salakkalahtig.  9.  Telefon  3  24  – kl. 9 – 14.
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Vi  firar
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på Riddarhuset
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Frack  el.  mörk  kostym

Balen med anor
1835  -  2008

Blir det nya året 2008 ett Gott Nytt År 
för Viborg? Faktum är att mycket nytt 
håller på att ske i staden. De nyrenove-
rade Lallukka- och Weckroothhusen 
håller på att fyllas, ett nytt kongress-
hotell skall äntligen stå färdigt vid Sa-
lutorget, byggnadsbolaget SRV skall 
få sitt första höghus i Papula klart för 
inflyttning.  Salutorget  saneras  etniskt,  
estetiskt och ur säkerhetssynpunkt. 
Det  finskryska  Sorvaliprojektet  går  in  
i sitt praktiska skede. En utställning 
om autonomitiden (1812–1917) i Wi-
borg öppnas på slottet. Finns det något 
mer att önska?

Jovisst, önskelistan är lång: Slotts-
gatan och många andra gator och torg 
kantas av ruiner och orenoverade hus, 
Monrepos’ byggnader ruttnar i kapp 
med tiden, gatorna är fulla av livsho-
tande hål, trappuppgångar och entréer 

Kära  Läsare
till husen är i erbarmligt skick, också 
de andra begravningsplatserna än Sor-
vali är i skandalöst skick och så vidare 
i det oändliga. Wiborgs Nyheter gör 
sitt bästa att rapportera allt viktigt och 
positivt som sker i den gamla staden 
utan att glömma avigsidorna. Huvud-
innehållet i vår tidning blir dock färgat 
av nostalgiska resor – både i tiden och 
i verkligheten –  till det gamla histo-
riska Wiborg och dess invånare. 

Utgivare av Wiborgs Nyheter 
är Föreningen 7 januari r.f. Teamet 
”Tidningshuset Wiborgs Nyheter” är 
detsamma som föregående år med 
Annika Helkama-Tötterman som 
”verkställande direktör”, Hans An-
dersin, som ”huvudredaktör”, Rainer 
Knapas, som ”redaktör för historiska 
avdelningen”, Marianne von Wright, 
som ”redaktör”,och Helena von Alft-

han som ”redaktionssekreterare”. 
Huvudredaktören emeritus Per Erik 
Floman har åter bidragit med ett stort 
antal artiklar och bilder. Nya skriben-
ter dyker upp varje år såsom Viktor 
Svaetichins svärdotter Ulla Karlsson, 
den wiborgska fotografen Fredrik 
Diehls barnbarn Fransisca Sundholm 
och Östsvenska Kvinnoförbundets f.d. 
sekreterare Gunvor Biström.

Vi tackar våra skribenter, bildleve-
rantörer och annonsörer!

Redaktionen

I senaste nummer refererades de wi-
borgska lärdomsskolornas avslutan-
de, sista kamratträff. Mellan raderna 
kunde man emellertid ana att det på 
svenskt håll fanns ett sug att fortsätta 
med  denna  tradition,  trots  att  våra  fin-
ska vänner kastat in handduken. Lud-
vig kommer att tänka på rektor Zappis 
visdomsord i tiden: ”Gamla gardet 
dör, men ger sig inte!”

Tack vare de oförtröttliga arrangö-
rerna Gunni Biström och René Lardot, 
som redan praktiskt taget ensamma 
stått för avslutningsfesten, blev det 
fest i alla fall: ”Wiborgs svenska sko-
lors vårfest” gick av stapeln den 31 
mars 2007 på Handelsgillet (i H:fors). 

Poängen var att folkskolisterna, de ca 
75-åriga juniorerna, inbjöds att delta i 
fröjderna. Resultat: nästan 50 elever av 
olika kaliber ställde upp och det blev 
en särdeles animerad tillställning.

Ett av de recept som de svenska 
skolorna brukat föredra, är att mini-
mera programmen: inget festföredrag 
och ingen patetik – men desto mera 
pratsam och varför inte lite nostal-
gisk samvaro. För planering och ar-
rangemang stod ovannämnda garvade 
parhästar, med bravur assisterade av 
Magnus Wangel som snapsviseledare 
samt Margita Saris, Barbro ”Lucia” 
Wallgren och Kathi Zeidler.

René Lardot hälsade välkommen 

och såg framför sig sex gladlynta bor-
dalag med stark damdominans. Endast 
8 herrar, därav 2 lyceister, fanns på 
plats, men de trivdes väldeliga bland 
charmanta   flickskolister,   ungdomliga  
samlyceister och spralliga folksko-
lister. Menun var läcker och det enda 
programmet var sång på 4 språk, ex-
ekverad av en elitkvartett ur Akade-
men, stiliga herrar ur barnbarnsgene-
rationen, i frack. 

Dagens konferencier, för 70 år sen 
ut ur lyceet och in i Akademen, pre-
senterade kohorterna för varandra. 
Akademen grundades 1838 av Fredrik 
Pacius, vars son Eduard, stadsingen-
jören jämte barn var wiborgare. Frun-
timmersskolan ståtade med årtalet 
1788 och det gymnasium som blev 
Svenska Lyceum i Wiborg var nästan 
årsbarn med kören, 1842. En av sång-
arna, Sebastian Perret, kunde stolt 
meddela att hans förfäder immigrerat 
ifrån Schweiz till Wiborg. 

Den första sången, ”Ack om jag 
vore  kejsare”  fick  man   fritt   uppfatta:  
rolig förstamajsång eller parodi på hr 
Vladimir Putins ambitioner. – Den 
finska  sången  ”Sirkka”  av  Armas  Jär-
nefelt, musikaktiv i Wiborg, besjöng 
egentligen   skolfliten   genom   Lafon-
taines fabel ”Syrsan och myran”: Vid 
den tredje sången ersattes ryskan av 
franska i Fougstedts arrangemang av 
”Les compagnons de la Marjolaine”.

Men den fjärde och tyska hade 

Wiborgska  elever  ger  inte  upp!

En skål för Wiborg! René Lardot hälsar wiborgarna välkomna. Foto: Atelier Nyblin.

en särskild adress: det blev ”Nur im 
Herzen”, varmed vi hyllade dagens 
hedersgäst, Irene von Graevenitz, som 
vid 99 år alltjämt ägnar sig åt natur-
dyrkan i Lappland och Unicef-arbete, 
som en fortsättning på livslång verk-
samhet för sina medmänskor. Serena-
den hade valts med tanke på ”Irres” 
rötter, ty den uruppfördes i Finland 
1885 i Universitets solennitetssal in-
för det ryska kejsarparet.

När kören avslutat med ”Hej dun-
kom så länge vi levom!” fortsatte 
samvaron länge och ystert under triv-
samma former.

Månne vi inte fortsätter – så länge 
vi levom ?

Ludvig i vimlet

I mitten av juni 2007 besökte 33 med-
lemmar av släkten Relander Viborg 
för att grundligen bekanta sig med 
sina fäders boningar. Det var sönerna 
till bröderna Henning ”Repo” och 
Berndt ”Lulu” Relander som jämte fa-
miljer ville bekanta sig med den miljö 

Relandrar på skräddarsytt Viborgsbesök

Den Relanderska klanen 17.06.07 vid Tyrgils Knutssons fötter. Foto: Mikael Relander.

där deras fäder, farföräldrar, Hjalmar 
och Maggie Relander samt farmors 
cloubergska förfäder levat och ver-
kat. WN:s reporter, som råkar vara 
släkting (småkusin till bröderna H. & 
B.), hade det angenäma uppdraget att 
presentera   staden   och   dess   förflutna  
för de tre, mycket engagerade genera-
tionerna. Intresset var genuint, delta-
garna kom bl.a. från Genève, Bryssel, 
Paris, Malmö och S:t Petersburg och 
det fjärran Åbo …..

Det digra programmet utgick från 
studiet av miniatyrmodellen i Vill-
manstrand, färd längs landsvägen in-
vid Saima kanal och via Viborgs nya 
ringväg och Papula till Viborg. Den 
första dagens program omfattade be-
sök vid Peter den Stores samt Tyrgils 
Knutssons statyer jämte historiska 
vyer. Som en kuriositet kan nämnas att 
det pågick en mycket hörbar, dunkan-
de rock-konsert på Slottets gård. Efter 
en sprallig och utmärkt serverad supé i 
källarkrogen Slavianskaja Trapeza vid 
Södra vallen improviserades klockan 
halvett på natten en oförglömlig gui-
dad hemvandring i den tysta, sovande 
staden, i trolskt sommarnattsljus.

Hela söndagen, 17 juni, besågs 
staden till fots och buss. Det började 
med kvarteren utmed Torkeln och 
Karjaportsgatan, besök på Slottet, 

die Festungs södra delar och särskilt 
grundligt kvarteren där de relanderska 
vingslagen från fornstora dagar kunde 
förnimmas. Läsaren må betänka att far-
mor  Maggies  pappa  Oskar  Clouberg,  
hr kommunalrådet och bokhandlaren, 
bodde i det trähus vid Torkelns och 
Torggatans hörn som 1910 blev Fin-
lands Bank, att farföräldrarna bodde i 
Nordbankens hus vid samma Torgga-
ta, vid vilken bank farfar Hjalmar Re-
lander var direktör, och i följande hus, 
Sparbankens i Wiborg, var det farmors 
bror  L.O.A.”Berti”  Clouberg  som  var  
högste chef, vartill noteras att farmor 
Maggies farfar Carl-Gabriel varit med 
om att 1845 grunda denna bank och 
varit dess första vd ...

Självfallet besöktes Petri Pauli kyr-
ka, efter en väloljad måltid i det trev-
liga kabinettet på Runda Tornet. I buss 
besågs pappornas Svenska Lyceum, 
Konstmuseet (till vilket man ej mera 
kommer med buss) och naturligtvis 
det Relanderska landshövdingspa-
latset. Nya domkyrkoparken, Aaltos 
bibliotek och älgen följdes av rundtur 
genom de vidsträckta och främmande 
östkvarteren. På hemvägen ordnade 
reseledaren Martin Relander, som 
stått för ett imponerande planerings-
arbete, en frågetävling som checkade 
deltagarnas wiborgskunnande, varvid 

de sju barnen utmärkte sig som mik-
rofonreportrar.

En fantastiskt trevlig och intensiv 

resa, tyckte också WN:s pratsamme 
reporter

Pjotr Jarlovitsch

Hedersgästen Irre, 99, med fr.v. Ingeborg Hildén, Carl Gustaf Wolff, Gunvor Biström, 
Kathi Zeidler, Per Erik Floman, Eva Stewen och René Lardot. Foto: Atelier Nyblin.
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RÄTTELSER
I artikeln ”Vad hände sedan?” i se-
naste nummer av Wiborgs Nyheter 
sid.  16  och  17  sägs  på  ett  flertal  stäl-
len att personen i fråga blivit student 
från Svenska Flickskolan eller Pri-
vata  svenska  flickskolan.  Det  riktiga  
i   de   flesta   fall   är   Svenska   Flickly-
ceet (Bullan). Texten om Rita Funck 
fortsätter utan synligt avbrott med 
texten om Hans Gerlin. 

Pia Möller f. Thesleff vill göra 
ett par rättelser i fjolårets artikel 
”Promenad längs Karjaportsgatan”. 
Rättelserna gäller släkten Thesleffs 
hus Karjaportsgatan 12.

Efter Nicolai Thesleff  övergick 
huset inte till Woldemar Thesleff, 
såsom det stod i artikeln, utan i arv 
till Nicolais son Victor Thesleff, Pia 
Möllers far. Victor Thesleff hörde 
till släktens Juustila-gren. Det var 
således släktens Juustila-gren som 
ägde huset och bodde där, inte den 
Kavantholmska. 

Redaktionen beklagar felen!

Vi har ju vant oss vid att man förfasar 
sig över förfallet i Viborg. Förfallet 
fortsätter i de centralaste och äldsta 
delarna av staden medan man på sista 
tiden ser det ena stiliga huset efter det 
andra resa sig på annat håll i staden. 
Också   restaureringen   av   gamla   för-
störda hus såsom det före detta Weck-
rothska palatset invid gamla rådhus-
torget och Lallukkas hus företer en 
pietet och precision man kanske inte 
väntar sig. När jag träffade fotokonst-
nären Charlotta Boucht på tåget på 
hennes första resa till Viborg berät-
tade jag för henne om alla historiska 
sevärdheter som staden är så full av. 

Charlotta gjorde två andra resor till 
Viborg inte för att fotografera det vad 
vi gamla wiborgare värdesätter utan, 
hör och häpna, just förfallet. 

Charlotta Boucht hade till sin ut-
ställning i september i Galleri Krista 
Mikkola  valt   16   av   sina   fotografier   i  
stort format från Viborg. Man måste 
motvilligt medge att hon lyckats fånga 
skönheten  i  förfallet.  Ovanliga  motiv,  
bildvinklar och färg- och ljusspel fas-
cinerade en. Varje tavla är ett konst-
verk!

Vi får ju hoppas att utvecklingen i 
Viborg inom de närmaste 20 åren kom-
mer att eliminera motiv av detta slag. 
Då  blir  Charlottas  fotografier  dubbelt  
så värdefulla! Tack för en charmfull 
utställning! 

HA

Skönhet  i  förfallet

Här kommer med ångande korvar igen,
er Makkara-Matti, er hänsvunne vän,
som stod varje natt med sin vagn på parad,
vid Torkelsgatans esplanad.
Jag drogs hit av doften från vår gamla stad,
och välkända ansikten ser jag i rad.
Så därför jag ville i kväll bli er gäst,
– – – fast korven är lagad på häst.

Förr satt vi i av haviska ljus
i gamla, förvittrat historiska hus.
Vi gnuggade nuna och händer och bål
med Havis prima gula tvål.
Lokalpatrioter till liv och till själ, 
vi trivdes bland Pantsarlaksvallarna väl.
Det faller sig svårt att förklara det där,
som kallades sta’ns atmosfär.

Och  möttes  man  över  en  rykande  kopp,
så hade man Waittinens kringlor som dopp,
Pursiainens kakor av känt fabrikat,
Karjaportis krans med succat.
Kanske Svartsröms kanelbullar, färska för da’n,
eller  Rönnbloms  små  kakor  av  fin  marzipan
och äppeltårta, frasig och fet som en gås,
från Lunds bageri, förstås.

Se’n urminnes tider en stor garnison,
bevarade Viborg en trogen passion
för  klirrande  sporrar  och  flott  uniform,
officerarnas  flax  var  enorm.
Wilhelm Thesleff, löjtnanten, var kvinnornas man,
för  bröderna  Breitenstein  flickorna  brann.
Men Öhquist och Tuompo i spårena gick
med Horn, Hägglund, Hagelberg, Blick.

Mosander var välkänd som prost och liturg,
och Peterson var alla tiders kirurg.
Ja, läkare fanns för ens syndiga kropp,
för buk, bak, pedaler och knopp.
Där fanns Röönpärj och Raanpärj och Rinari, Raats,
von Numers, som bodde i trakten av Tahts,
Jusélius, Schroderus och Schröder och Gadd
och därtill en lång, lång sladd.

Bland kvinnliga, tidstrogna typer i sta’n
satt  flitig  på  Nordbanken  Tilly  Avellan,
som  talade  finska  på  sitt  eget  vis,
starkt kryddad med mången sottis.
En prydnad fru Mustonen var för sitt kön,
högbarmad, högklackad och mörkhårigt skön.
Och  fru  Bertha  Witting  med  kvicksilver  i,
hon sprudlade gallisk esprit.

I moder från tiden, då seklar var ungt, 
med  flor  och  paljetter  och  parasoll,  så  lugnt,
gick värdig och välpipad, fru Ida Schwindt
i  skenet  av  Fritzens  flint.
Ekonomisk och sparsam i och i smått,
hon vred på var slant som en tvättäkta skott.
Som donator dock världen med häpnad hon slog,
när till sina fäder hon drog.

Där levde teater och konst och musik
i jordmån, så fruktbar, en tillvaro rik.
Tant Ester med skalorna uppväckte först
vår sant musikaliska törst.
Och  Frida  Sergeieff,  vår  sångnäktergal,
som skänkt oss sin konst i salong och i sal,
hon har än en stämma, som klockor så ren.
Ja, Frida är ett fenomen!

Båda affärshusen, Hackman och Alfthan,
de hade vid rodret en strong veteran,
tvenne kommerseråd, ståtliga, grå,
gentlemän,  fina  som  få.
Ja, staden, den var uppå hansa-anor rik,
vars patina lådde vid mången butik,
där handeln var hobby i lust och i nöd
och ej blott ett levebröd,

En  urmakarfirma  från  stenålderns  dar
var bröderna Elfström, den troget stod kvar.
Där botades ”urvärk” för torp och gemak.
De gossarna kunde sin sak!
Men  snett  mittemot  firman  Starckjohann  låg,
som hela Karelen med spikar försåg.
Energisk affärsman med sisu och märg.
Det var gubben Hallenberg.

Schkurat-Schkuropatskij, hon sålde halva,
frukt,  fikon  och  dadlar  och  skär  pastillá,
så skön som en yppig cigarrask-reklam,
en smart, men shirokaja dam.
Av samma kaliber var också Serow,
men oöverträffad var Schavaronikoff.
Och  charkuteriernas  konung,  Pekoff,
var gjord utav samma stoff.

Herr  Weinstein,  affärsman  med  stilig  figur,
han arior drog som en sann trubadur.
En gång, när på scenen han gol som en gök,
gick tyglagret opp i rök!
Notarius publicus log generöst
mot kvinnan med stort K och skrann graciöst
på skönskrinningsskridskor i korpsvart trikå,
en levnadskonstnär som få.

På gillet tog herrarna ofta en nubb.
På tiljorna stod vår Klubb
och spelade farser, revy, operett
med stjärnor, statister, subrett,
Där strålade Engström, Wegeliuses, Fält,
mêre noble, fru Ester, som hjärtan har smält,
och  Landsdorff  och  Tanya  och  många,  många  fler,
som mer ej bland oss vi ser.

När klockan i tornet på natten slog fem,
hade ”Luuperi” farit med vossikka hem.
Och  Makkara-Matti  på  stelfrusna  ben
drog hemåt och mötte Allén.
Då sovo så gott både Brunous och Wahls,
Relanders och Björkstens och Qvists, Vesterdahls,
Peranders  och  Lybecks,  Alfthans,  Ottelins,
och balen var slut hos Selins.

Spårvägstrafiken  var  lugn  och  förnäm,
man åkte bland plebsen och crême de la crême.
Och  alla  kom  på  utan  slagsmål  och  skrik,
– – – och trissan var änglalik!
Från torget man ofta en åkare tog,
som smått familjärt uppå smilbandet drog,
när torggumman ropade, fryntlig och fri:
”Vie mammalle terveisii”

Sjunde januari man ställde till bal
i glittrande gala i rådhusets sal.
Där svängde eliten av stans societé
i vals med jeunesse dorée.
Där  bjöds  på  teater  och  fint  lotteri.
Juveler och dräkter var dernier cri,
”Die geehrten Damen” ur stadens nobless
fick  kassa  och  finfin  press.

Nu skall denna fest som en skön Fågel Blå
ur tidernas osande aska uppstå.
Så väcker vår prövade generation
till liv en förnäm tradition.
En tanke, som föddes i fjol hos Paul Bruun
i nätternas vaka uti hans paulun,
har vuxit sig stark till en värdig idé.
Väl gjort, gamle bal-chevalier!

Här står jag, ett spöke från sällare dar,
och  Viborg,  vårt  Viborg,  det  finns  inte  kvar.
Det sjönk som Atlantis i stormvågens famn,
och rörda vi viska dess namn.
Men  här  finns  ju  Hackmans  och  Gräsbecks,  Hultins
samt Ekströms och Veisteräs, Horns, Gadolins
och Lindbloms och Segersvens, Wagers också,
så här har vi Viborg ändå!
                                                             H. G. P.

”Nya”  sjunde  januari  60  år
För  60  år  sedan,  1947,  
firades  den  första  7  
januarisoarén efter kriget 
på en allmän lokal. Denna 
nya  7  januarisoaré  gick  av  
stapeln på Fennia med över 
400 personer närvarande.
Helga Pelkonen (f. Hultin) 
hade skrivit en dikt som 
lästes upp vid festen. Vi 
återger  den  här  in  extenso.
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Ingrid Borenius’, som vi i fortsätt-
ningen ofta kallar ”Kini” – det kära 
namn som hennes elever och vänkrets 
föredrog att använda – båda föräld-
rarna tillhörde, för att citera Victor 
Hoving, ”mångsidigt begåvade släk-
ter”. En kort presentation av dem må 
inleda denna betraktelse.

Kinis far var kommerserådet Carl 
Ferdinand Borenius (1847–1918), 
kallad ”Rola”. Hoving kallar farbror 
Rola för affärsman men främst konst-
när. Han var en omtyckt sällskaps-
mänska, skrev verser, reciterade och 
höll  eldfängda  tal.  Och  han  går  till  mu-
sikhistorien som kompositör till visan 
”Vinden drar, skeppet far”.

Hans far var enligt släktingarna 
rektorn för Borgå gymnasium, efter-
trädare till J.L. Runeberg, sedermera 
domkapitelsassessorn Alexander Fer-
dinand Borenius (1808–1881).

Rola hade en bror Henrik (1840–
1909), jurist och hög ämbetsman med 
statsråds titel. Han hade även musi-
kaliska intressen och hade tonsatt ett 
flertal   kompositioner.   För   gemene  
man är den mest kända ”Nylänningar-
nas marsch”, ni vet den där som bör-
jar med orden ”Det stormande havets 
mäktiga sång …”

Rolas barn Ingrid och hennes brö-
der Carl Einar och Tancred blev kända 
kulturpersonligheter. Einar (f. 1877), 
som Hoving berättar mycket om, sägs 
ha varit extremt begåvad ”och aldrig 
svarat fel på en fråga i skolan”. Han 
gick i Svenska Lyceum i Wiborg 
1887–1895,   blev   filosofiedoktor   och  
tjänstgjorde i stora affärsföretag innan 
han blev diplomat och legationsråd.

Brodern Tancred (1885–1948) gick 

i  vår  skola  1895–1902,  blev  filosofie-
doktor och professor och en interna-
tionell kändis som konsthistoriker. 
Han verkade främst i England som 
professor vid Londons universitet, gav 
ut vetenskapliga böcker, var ansvarig 
utgivare för Burlington Magazine och 
hade tillfälligt även diplomatiska upp-
drag.

Den alfthanska biten

Oartigt   nog   har   de   boreniuska   her-
rarna nu kommit att presenteras före 
Kinis möderne. Där uppträder den 
urwiborgska släkten Alfthan. Den för-
ste wiborgsalfthanen hette Abraham 
Johan och var född 1733. Efter ho-
nom skiljer man mellan 4 släktgrenar, 
av vilka den som nu inträder på den 
Kiniska scenen är ”Ferdinandlinjen”. 
Läs om den i WN 1998, författare Ma-
rianne von Wright, f. Alfthan.

Ferdinand  (1822–1889), grun-
dare   av   firman   Ferd.   Alfthan   1879,  
disponent för Havis Ab, var gift med 
Adele Kuhlström och de hade 13 
barn,  varav  dottern  Olga  (1854–1924)  
skulle bli Kinis mor. Familjen bodde 
i Havis och i den stora barnaskaran, 
varav  3  dog  som  barn,  finner  vi  bl.a.  
Ferdinand, konsul och kommerseråd, 
Molly, g.m. statsrådet August Ram-
say, Esther (f. 1868) g.m. tysklektorn 
Karl ”Kutscher” Höckert, Toni (1870) 
gift Grönroos, lärarinna i teckning vid 
Flickskolan.

Det kommer senare att framgå att 
Kini och moster Esther var mycket 
goda vänner, åldersskillnaden var bara 
ett tiotal år.

Det  må  nämnas  att  Olgas  bror  Fer-
dinand i sitt andra gifte med Gerda 

Lindenwald hade 4 barn som de äldre 
läsarna av WN säkert minns: general-
skan Brita Öhquist, Ferdinand, segl-
aren och affärsmannen, Torsten och 
Helena, gift Helkama. Dessa fyra var 
sålunda Kinis kusiner.

Pedagogen Kini  
och  hennes  livsverk  
Ingrid Margaretha Borenius föddes 
den 9 mars 1879 i Wiborg. Hon dimit-
terades från Svenska fruntimmerssko-
lans högsta klass år 1895, märk väl vid 
bara 16 års ålder. Redan inom ett år 
tog hon som privatelev vid Normal-
lyceum i Helsingfors studenten! Så 
började hon studera och år 1900 blev 
hon   fil.kand.   med   utmärkta   vitsord.  
Samma   år   promoverades   hon   till   fil.
magister.

Under studietiden hade hon vistats 
ett år i Lausanne i Schweiz för språk-
studier. Det var alltså en välutbildad 
dam som avlade pedagogie-examen 
efter auskultering, redo att bli språk-
lärarinna.

På sidan om dessa yrkesstudier 
hade hon fått musikundervisning, kan-
ske den boreniuska musikaliteten, och 
hon fullbordade detta vid musikinsti-
tutet i huvudstaden för att sedan slå 
sig ner i Wiborg och därmed började 
hennes långvariga lärarkarriär. Först 
verkade hon som privat musiklära-
rinna och vikarierande språklärarinna 
vid stadens svenska skolor, 1907 vid 
Svenska Lyceum och 1908–1911 vid 
Svenska fruntimmersskolan.

Våren 1911 utnämndes hon till or-
dinarie lärarinna i franska och svenska 
vid sistnämnda läroverk. Därmed in-
leddes hennes pedagogiska livsgär-

Ingrid ”Kini” Borenius
Wiborgsflickornas  hängivna  rektor
Per Erik Floman

Hela  flick-
skolan sam-
lad i bönsa-
len ca 1930. 
Kini tronar 
på katedern 
omgiven av 
några lä-
rare.

Svenska Flickskolans lärarkår år 1937. Nedre raden fr.v. Gretchen Schulze, Ingrid Borenius, Jenny Polén, Ingeborg Lundqvist och Toni 
Alfthan-Grönroos. Stående Herman Hultin, Axel Wegelius, Helga Kajander, K.G.E. Mosander, Ruth Lindström, Theodor Björklund, H. 
Keinänen, Rudolf Ljungvist, Bror Silvan och Väinö Stadigh.

Kumpaner-
na Esther 
och Ingrid i 
yngre dagar. 
Fotot insänt 
av Annika 
Helkama-
Tötterman.

ning som skulle pågå vid samma skola 
ända till år 1937, då skolan tvingades 
upphöra med sin verksamhet. Men 
vid det laget hade Kini varit rektor 
för   skolan   sedan  1919,   den  officiella  
benämningen var ”föreståndarinna för 
svenska  flickskolan  och  dess  fortsätt-
ningsklasser”.

Kini var en mycket mångsidig 
pedagog. Förutom sina huvudämnen 
franska   och   svenska   finner   vi   henne  
som lärarinna i en mängd andra äm-
nen, särskilt under avvecklingsskedet 
när klass för klass indrogs och pus-
selspelet med tillförordnade lärare 
måste lösas. Följande uppräkning av 
ämnen som Kini undervisat i, vare 
sig  det  gällt  flickskolan  eller  fortsätt-
ningsklasserna, eller – hur hann hon 
med det? – lyceet, visar att hon var en 
verklig tusenkonstnär: franska, sven-
ska, tyska, engelska, latin, matematik, 
fysik, bokföring, maskinskrivning och 
affärskorrespondens   samt   stenografi!  
Saknas här någonting? Ja, ”vården 
över   biblioteket”.   Och   framför   allt:  
föreståndarinneskapet.

Här kan man gärna citera ett par 
fraser ur denna tidnings hyllning den 
9 mars 1939 till Ingrid Borenius’ 
sextioårsdag: ”Rektor Borenius kan 
i dag blicka tillbaka på en mer än 
trettioårig pedagoggärning inom Wi-
borgs svenska skolor. Det är ett mått 
av ovanligt plikttroget och hängivet 
arbete och hennes intresse har icke 
sträckt sig blott och bart till den un-
dervisning som varit henne speciellt 
anförtrodd. Med en sällsynt förståelse 
för ungdomen, dess behov och önsk-
ningar, parad med blick för nyttan av 
rent praktiska undervisningsämnen 
utanför det egna facket, har rektor Bo-
renius skapat sig ett aktat namn långt 
utöver hemstadens gränser, både som 
pedagog och som skolföreståndarinna. 
De ferieresor som hon under många år 
arrangerat, ofta med rent personliga 
uppoffringar, visar även hennes in-
tresse för sina elever.”

En liten sannsaga ur livet kunde il-
lustrera på vilket personligt sätt Kini 
vakade  över  sina  skolflickors  dygdig-
het. Det var (och är) allmänt bekant att 
de  svenska  flickorna  i  Wiborg  var  extra  
paranta och charmiga och följaktligen 
rikligen omsvärmade av kavaljerer ur 
båda språkgrupperna. Inte minst i sam-
band med skoldanserna. Men enligt ett 
par dansanta informanter måste dessa 
hippor på Flickskolan avslutas kl. 11, 
medan  det  i  de  finska  skolorna  skulle  
ha  fått  pågå  till  midnatt.  Och  praktiskt  
gick det så till att när klockan slog elva 
klev Kini in i festsalen, orkestern vis-
ste då att packa in instrumenten, men 
hon satte sig vid pianot och spelade 
”When   the   ball   is   over”.  Och   så   var  
det bara att lomma iväg.

Tid  och  krafter   
för andra värv
Trots det koncentrerade intresset för 
skoluppgiften hann Kini även med 
andra aktiviteter. 1917–1919 arbetade 
hon som korrespondent vid Nordiska 
Aktiebankens kontor i Wiberg, f.ö. den 
enda bank som hade sitt huvudkontor 
utanför Helsingfors. Ända sen 1915 
verkade hon som edsvuren translator. 
Hon visade varmt intresse för Wiborgs 
svenska kultursträvanden, bland annat 
som mångårig medlem och sekrete-
rare i Östsvenska Kvinnoförbundet. 
Hon var ordförande för Svenska Kon-
kordias  Wiborgsfilial  och  medlem  av  
Svenska Folkpartiets lokala styrelse. 
Likaså gjorde hon en vägande insats 
till förmån för ortens svenska elev-
hem och likaledes för det aktiebolag, 
som   upprätthöll   flickskolans   fortsätt-
ningsklasser. – I detta sammanhang 
ska nämnas att Ingrid Borenius år 
1937 publicerade en historik över sin 
ärevördiga skola, till vilken anslöt sig 
en matrikel över dess elever ända se-
dan 1788. Den som läst företalet med 
sina källangivelser inser att det låg ett 
enormt arbete bakom den boken.

Denna tidnings redaktion konstate-
rar i sin hyllningsartikel 1939 att rek-
tor Borenius stöd alltid varit att räkna 
med och hon hade under årens lopp 
levererat otaliga referat och notiser. 
Och  så  säger  man  att  alla  musikaliska,  
litterära och humanitära strävanden 
i henne haft en speciell vän. – Kini 
bodde på Vasagatan 13 i det berömda 
huset Eden och hennes telefonnum-
mer var 2926… 

Efter   krigen   flyttade   Ingrid   Bore-
nius   till   huvudstadstrakten,   vi   finner  
henne bland annat på Esbogård, där 
mostern Molly Alfthan-Ramsay resi-
derade. Tydligen hade hon god kontakt 
med den nästan jämnåriga mostern 
Esther Höckert. De gav ut en särskilt 
av gamla wiborgare uppskattad bok 
”Människor och minnen från Wiborg” 
på Söderströms förlag år 1940. Men 
trött och bedrövad över hemstadens 
och skolans öde lämnade hon jordeli-
vet den 1 april år 1948.

Denna uppsats borde egentligen ha 
skrivits av någon som haft förmånen 
att uppleva Kini i den äkta skolmiljön. 
Det har jag inte, men jag kände henne 
och minns med respekt och värme 
hennes vänlighet, ettriga energi,  
ibland lite disträ, skrattrynkor kring de 
pigga  ögonen  i  flitig  användning.

Samhällen och byggnader kan för-
störas och tas ifrån en. Men värden 
som består är kunskaper, moral, rikt-
märken för livet och gemenskapsanda. 
Sådana värden delade Ingrid Borenius 
med sig åt sina samtida.



Måndagen den 7 januari 2008 5Wiborgs Nyheter –

festerna. De modärna strömningarna, 
scouting, elevbyten med Tyskland, 
internationell korrespondens, hava 
funnit livlig genklang bland eleverna. 
Likaså har intresset för ferieresor varit 
stort, under tidigare perioder företogs 
då och då en sådan, och sedan 1923 
har årligen en än längre, än kortare 
exkursion under lärarnas ledning före-
kommit, de längsta till Stockholm ut-
ställningsåret 1930 och till Reval som-
maren 1932.

Om   vi   sedan   går   till   att   granska  
elevförteckningen för att se, vad som 
blivit  av  de  över  3  000  eleverna,  finna  
vi att idealen växlat under tidernas 
lopp.   Dugliga   husmödrar   finna   vi  
inom alla generationer. Av dem, som 
”levde ogifta”, som det står i anna-
lerna, hava många från de äldsta ti-
derna genom sin för perioden rätt stora 
bokliga bidning vunnit sin utkomst 
som  guvernanter.  Och  när  flickskolor  
grundades i andra städer av landet, var 
det denna gamla skola som levererade 
både föreståndarinnor och lärarinnor i 
anmärkningsvärd omfattning. Sedan 
kommo tider som icke mera hyllade 
åsikten, att ”ändamålet med all kvinn-
lig uppfostran är att bilda kvinnan till 
en  värdig  medlem  av  ett  flärdlöst   fa-
miljeliv, vars förnämsta stöd hon är” 
(rektor C. W. Ahrenberg, protokoll vid 
årsexamen 1860). Förvärvsarbetet har 
alltmer   gripit   omkring   sig.   De   flesta  
av skolans elever har haft någon be-
fattning före giftermålet och även som 
gifta eller som änkor, då det gällt att 
sörja för barnens uppfostran och den 
egna   utkomsten.  Vi   finna   bland   dem  
nu ej blott lärarinnor utan även – och 
kanske mest – kontorister, sjukskö-
terskor (såväl vid sjukhusen som vid 
slagfälten under frihetskriget), läkare, 
agronomer, författarinnor, journalis-
ter m.m. Många äro konstnärinnor 
(sångerskor, målarinnor, pianister, 
skådespelerskor). Bland banbryter-
skorna må nämnas Finlands första 
kvinnliga universitetsprofessor (Alma 
Söderhjelm), Föreningsbankens för-
sta kvinnliga biträde (A.M. Meche-
lin), Finlands Banks första kvinnliga 
kontorsskrivare  (E.  Ottelin),  Finlands  
första kvinnliga stationsinspektor (E. 
Toikander) o.s.v.

Vemodig  final

Allt här på jorden är förgängligt, evigt 
är endast livet, som i ständigt väx-
lande former förnyar sig. Wiborgs 
svensktalande kvinnliga ungdom har 
härefter tillfälle att få sin skolunder-
visning på sitt modersmål vid svenska 
samlyceet.

Av de lärdomsfrön, som såtts vid 
denna gamla läroinrättning, som nu 
upphör, har visserligen somt fallit 
på hälleberget och blivit nedtram-
pat, somt har fallit bland törnen och 
förkvävts, men somt har dock fallit i 
den goda jorden och burit rik och ädel 
frukt.”

De sista åren måtte ha varit smärt-
samma för Ingrid Borenius, som varit 
tvungen att nedmontera sitt livsverk. 
Men ännu värre händelser skulle hon 
få uppleva två år senare.

Wiborgs Nyheter skyldrar med 
pennan   för   den   gamla,   fina   flicksko-
lan, dess lärare och elever! En särskilt 
stram honnör riktas till de demoiseller 
som läser dessa rader och vilkas livs-
glädje och fägring satte sin charmfulla 
prägel på nittonhundratrettiotalets Wi-
borg.

Undervisning  
och  ämnen
”Vad undervisningen beträffar, för-
sökte man från allra första början 
bjuda på bästa vara. Med avseende på 
ämnen och metoder togs hänsyn till 
tidens fordringar, och de wiborgska 
skolorna blevo sedermera efter åter-
föreningen med det övriga Finland, 
föredömen vid omdanandet av skol-
väsendets skick i hela landet. Att läro-
planen från 1788, så fullständig den än 
då tedde sig, icke skulle tillfredsställa 
modärna krav, faller av sig självt, men 
under skolans hela existens hava de, 
som haft dess ledning om hand, va-
rit besjälade av önskan att giva den 
kvinnliga ungdomen det bästa möj-
liga, att utrusta den för livet, varför 
skolan även senare varit banbrytande 
i  flere  avseenden.

Ursprungligen hade skolan blott en 
klass (denna dock genast delad i tre 
läslag eller avdelningar) och kallades 
”Demoisellen-Classe der Hauptschule 
zu Wiburg” med tyska, vilket dåförti-
den   var   de   flesta   bildade  wiborgares  
modersmål, som undervisningsspråk. 
Åren 1788 – 1800 hade skolan en 
”första lärarinna” som tillika var före-
ståndarinna och vilken det ålåg att 
övervaka eleverna under alla lektio-
ner. Hennes undervisningsskyldighet 
bestod främst i praktiska övningar i 
franska språket, handarbete, teckning 
och katekes. I alla övriga ämnen (re-
ligion,   historia,   geografi,   matematik,  
tyska, ryska, fransk grammatik och 
kalligrafi)  undervisade   lärare  vid  den  
samma år grundade gosskolan ”Haupt-
schule” ävensom Wiborgs gymna-
sium, vilka lärare fått sin utbildning 
vid universiteten i Åbo, Dorpat, Göt-
tingen,  Jena  m.fl.  Det  uppges  att  elev-
antalet redan första året var 37, ehuru 
namnet på endast en är känt. I regel 
besökte eleverna skolan i tre–fyra år, 
fullkomlig valfrihet rådde beträffande 
undervisningsämnena.

År 1800 delades skolan, som från 
detta år kallades ”Töchterschule zu 
Wiburg” i två klasser, fortfarande med 
flere   underavdelningar,   och   lärarin-
nornas antal blev två, ”första lärarin-
nan” och ”andra lärarinnan”. Eleverna 
tillhörde läroverket fyra–fem år. Läro-
ämnena utökades med naturkunnighet 
i förening med teknologi.

Efter återföreningen 
1812
Efter Gamla Finlands återförening 
förblevo förhållandena vid skolan i 
stort sett desamma, utom att en del 
av de mera framstående lärarkrafterna 
lämnade Finland 1812 och förlade sin 
verksamhet till sitt hemland Tyskland. 
Som en nyhet må nämnas att år 1826 
infördes undervisning i grekisk ka-
tolsk troslära för eleverna av denna 
trosbekännelse.

År 1842 skedde en större omor-
ganisation,   bl.a.   fick   skolan   då   sin  
första ordinarie lärare med undervis-
ningsskyldighet i religion, historia, 
aritmetik   och   kalligrafi;;   de   två   ordi-
narie lärarinnorna undervisade i språk 
(praktiskt) och handarbete (som denna 
tid var s.a.s. huvudämnet i skolan, i det 
att det upptog 24 veckotimmar i första 
och 22 veckotimmar i andra klassen). 
Manliga timlärare undervisade fortfa-
rande i främmande språk teoretiskt. 
Undervisning i sång inleddes, vilken 
meddelades av gymnasiets sånglä-
rare, i början utan ersättning. Namnet 
för skolan ändrades 1842 till ”Större 
Fruntimmersskolan i Wiborg” och 
undervisningsspråket blev efterhand 
svenska, men först från år 1845 blevo 
betygen svenskspråkiga.

År 1857 utvidgades skolan med 
en tredje klass, och lärarpersonalen 
förstärktes med en “tredje lärarinna” 
och en ”andra” ordinarie lärare. Un-
dervisningen i handarbete inskränktes 
till 12 veckotimmar per klass. År 1861 
inleddes på initiativ av tredje lärarin-
nan Alexandra Soldan undervisning i 
finska   för   eleverna   i   klass   III,   till   år  
1885 frivilligt. Hösten 1862 tillkom 
undervisning i gymnastik, likaså på 
initiativ av fröken Soldan, som här-
efter, till sin avgång 1883 var skolans 
gymnastiklärarinna, den första tiden 
utan ersättning. Vanligt var, att elev-

erna sutto två år i varje klass. Från år 
1865 undervisade ”första lärarinnan” i 
franska även teoretiskt.

År 1874 infördes en fjärde klass, 
varvid skolans lokal, där den logerat 
sedan 1796, visade sig vara alldeles 
för trång. Genom Skolrådets energi, 
varvid särskilt ordföranden för det-
samma, dåvarande hovrättsrådet Emil 
Forsman, visade sig nitisk, varmt se-
kunderad av ”förste läraren” N. Zil-
liacus, lyckades man genomdriva att 
ett den tidens krav motsvarande, nytt 
skolhus byggdes för läroverket, där 
skolan sedan hade sin hemvist till 
våren  1936,  då  den  flyttade  till  finska  
klassiska lyceets annex.

Från 1886, då Staten övertog den 
här   verkande   privata   finska   flicksko-
lan, blev namnet ”Svenska fruntim-
mersskolan” och samtidigt utvidgades 
skolan så att den blev femklassig. År 
1919 blev den sexklassig och namnet 
förändrades   till   ”Svenska   flicksko-
lan”. Från år 1876 har skolans organi-
sation och läroplan icke företett några 
särdrag utan varit i allo överensstäm-
mande med dem, som gällt för samt-
liga fruntimmersskolor, resp. Statens 
flickskolor  i  landet.

Fortsättningsklasserna

År 1896 inrättades på initiativ av då-
varande föreståndarinnan, fröken Ines 
Zilliacus, privata fortsättningsklasser, 
först två, från 1909 tre till antalet. 
Dessa inrättades ej blott med tanke på 
studentexamen, utan för att i allmän-
het bibringa kunskaper och utbildning 
utöver  det  relativt  ringa  mått  flicksko-
lan hinner meddela. Dessa svenska 
fortsättningsklasser voro de första 
för kvinnliga elever till universitet le-
dande på orten. De äro visserligen en 
privat läroinrättning, men hava kun-
nat   betraktas   som   Statens   flicksko-
las livsnerv. De hava tidtals haft att 
kämpa med svår ekonomi, och endast 
lärarnas personliga uppoffringar hava 
under en del år möjliggjort deras upp-

rätthållande. Å andra sidan har deras 
privata lärarkår givit dem större expe-
rimentmöjligheter, sålunda har sådana 
läroämnen som huslig ekonomi, bok-
föring,   sjukvård,   stenografi,   maskin-
skrivning och affärskorrespondens 
tidigare förekommit på deras läroplan 
än  på  andra  lärda  flickskolors  i  landet.  
Under årens lopp har från dessa fort-
sättningsklasser 217 elever dimitterats 
till universitetet. För lokalinspektionen 
av läroinrättningen har detta läroverk 
sedan 1870 haft ett Skolråd, sedan 
1919 benämnt Föräldraråd bestående 
av 3–5 medlemmar, utsedda av kom-
munen för tre år i sänder. I denna in-
rättning har skolan under svåra år haft 
ett starkt stöd.

Fusionsdramatik

Elevantalet har varierat under alla 
dessa år. Kulmen nåddes hösten 1922, 
då   203   elever   voro   inskrivna   i   flick-
skolan (under de angränsande åren 
var antalet i det närmaste lika stort). 
Knappast hade emellertid toppunk-
ten nåtts, förrän förslag började göras 
inom riksdagen och i särskilda tid-
ningsartiklar, gående ut på samman-
slagning (som skäl angavs elevbrist) 
av denna skola med ortens svenska 
lyceum. Denna sammanslagning blev 
en verklighet från hösten 1932, från 
vilket år en klass i sänder successivt 
indragits  vid  flickskolan,  så  att  denna  
innevarande läsår arbetat med endast 
en klass (klass VI) och den 31 maj 
1937  definitivt  upphör.

Från och med sommaren 1932 
hava även de ordinarie lärar- och lä-
rarinnetjänsterna successivt indragits. 
Som en parallell till situationen vid 
morgongryningen må nämnas, att i 
solnedgången vårterminen 1937 sko-
lans ordinarie lärarpersonal utgjordes 
av en lärarinna i franska, vilken tillika 
var rektor för skolan, medan undervis-
ningen i ”vetenskaperna” meddelades 
av lärarna vid ortens svenska lyceum.

Det arbete, som under tidernas 

lopp presterats i skolans lärosalar har 
i många stycken varit gott. Här ha för 
ungdomens mål varmt intresserade 
föreståndarinnor verkat, främst må 
nämnas föreståndarinnorna Ines Zllia-
cus  och  Aino  Ottelin,  här  hava  många  
dugliga lärarkrafter arbetat. Elevgene-
ration efter elevgeneration har vandrat 
bort från skolsalarna och efterföljts av 
nya. Genom sin höga ålder har skolan 
att uppvisa en viss kontinuitet, i det att 
de fall äro talrika, där fyra generatio-
ner besökt densamma (mormorsmor, 
mormor, mor och dotter), i några fall 
t.o.m. fem. Man kommer härvid att 
tänka på urgamla skolor i gamla kul-
turländer, där en liknande företeelse 
kan påvisas.

Aktiviteter  
utanför läroplanerna
Vad livet i skolan utom lektionerna 
beträffar, må det nämnas att även det 
tidtals varit rikt och givande. Skolan 
har haft sitt konvent med glada möten 
och talrikt besökta fester, vilka tävlat i 
popularitet med de mera exklusiva jul-

Flickskolans hus 
används i dag av 
Akademin för utbild-
ning av  tjänstemän. 
Helga Abakshina, 
som är lärare vid 
skolan, har gjort 
två  planscher, den 
ena om skolhusets 
125-åriga historia 
och den andra om 
Flickskolan som 
grundades för 220 
år sedan. På bilden 
står skolans  vice 
rektor Viktoria Iva-
nenko vid sidan om 
Helga. Foto: Sergej 
Ivanov.

Klassfoto från år 1895. Översta raden: Else Henriette Sprockhoff, Lyyli Ronimus, Märta Heikel, Marta Paul, Ina von Pfaler, Jenny Stün-
kel, Ester Elisabeth Niska, Danny Edith Fröjdlund, Nadeschda Baronin, Maria Petterson och Karin Wahlberg. Andra raden: Tyra Adele 
Lehtinen, Maria Karin Schauman, Laelia Breitenstein, Ellen Julie Elise Neovius, Berta Alina Pehrman, Vera Mentschugin, Helena Julie 
Fagerlund, Ingrid Schrey, Adele Johanna Tesche och Johanna Emilia Hisinger. Tredje raden, sittande: Alina Ester Kockström, Karin 
Rosenius, Hellin Helena Alice Calonius, Julie Nelly Aline Hackman, Arla Witting, Anna Alice Carolina Ehrnrooth, Siri Maria Ahrenberg 
och  Thyra  Johanna  Winterbäck.  På  golvet:  Gertrud  M.  Sofia  Fabritius,  Ernestine  Vanda  Maria  Freese,  Elsvan  Mary  Ahrenberg,  Märtha  
Gräsbeck, Dagny Augusta Wahl, Alheidi Estrild Olsoni och Alice Dagmar Tikkanen.

Klass III A år 1923.

fortsättning från s.1
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Pozlednie novosti iz Vyborga
Salmela gård är ett nytt konstcentrum 
i Mäntyharju. Centret öppnade 1990 
med en sommarutställning och har 
därefter utvecklats med stormsteg.  
Bakom projektet står Tuomas Hoik-
kala från Björkö, av allt att döma ett 
energiknippe med ovanligt vida och 
vilda vyer.

En av Hoikkalas vildaste idéer är 
att öppna ett konstnärsresidens i Vi-
borg i det nyrenoverade Lallukka-hu-
set. Avsikten är att inbjuda 4–6 unga 
konstnärer per år till Viborg för en pe-
riod av två till fyra månader var.

Salutorget i Viborg, intill nu sjudande 
av liv och köpglada turister gapar tomt 
och öde sedan någon tid. Vi som alltid 
hade barnens och barnbarnens shop-
pinglistor med oss för att köpa mer 
eller mindre piratiska kopior av CD-
skivor, Adidasskor och annat har nu en 
orsak att säga nej till barn och barn-
barn. De vuxna saknar korgarna mest.

Varför försvann torghandlarna? 
När man frågar nuvarande viborgs-
bor svarar de helt enkelt: det gamla 
torget var en säkerhetsrisk, det gamla 
torget var oestetiskt och olagligt med 
så många piratprodukter och det var 
för många icke-ryssar som sålde sina 
varor där. Säkerhetsrisken och olag-
lighetsaspekten förstår vi, likaså att 

den etniska brokigheten retade de 
ryska myndigheterna och allmänheten 
men ”oestetisk”? Skall inte ett levande 
torg se ut just såhär? Svaret är att man 
strävar till att Viborgs torg skall vara 
likt  våra  finska  torg,  som  ju  många  vi-
borgsryssar regelbundet besöker!

Hur som helst, vi vill ha ett levande 
torg i Viborg och utan tvivel kommer 
det snart att återuppstå i någon mera 
estetisk, etniskt rensad och laglydig 
form.

HA

Torget,  var  är  torget?

Arkeologisommaren 
2007
Viborgs stadsarkeolog Alexander Sak-
sa har förra sommaren varit sysselsatt 
med utgrävningar på ställen som skall 
bebyggas. Två ställen visade sig spe-
ciellt intressanta: platsen för Äyräpää 
bastion och inne på tomten i hörnet av 
Gråmunkegatan och Slottsgatan, där 
det ännu före kriget fanns ett senme-
deltida hus. På det förra stället fanns 
rester av bastionens och restaurang 
Espiläs källarvåningar. På Gråmunke-
gatan hittades en del föremål, källare 
och väggkonstruktioner från 1600- 
och 1700-talet. 

Viborgs konstnärsresidens med 
bostadsrum   och   ateljéer   befinner   sig  
i andra våningen av Juha Lallukkas 
vackra jugendhus, i samma våning 
där paret Lallukka själv bodde. Huset 
byggdes  1904–1906.  Efter  kriget  fick  
huset förfalla men började renoveras 
för ett par år sedan. Konstnärsresiden-
sets renovering leds av arkitekt Riitta 
Vesala och den första konstnären är 
målaren Marika Mäkelä.

HA enligt en artikel i Karjala 
21.6.2007.

Runebergskörens julkonsert  
i  Viborg!
På Sibelius’ födelsedag den 8 december gav Runebergskören, Borgå 
Sångarbröder, en julkonsert i Petri Pauli kyrka i Viborg i samarbete med 
stadens ryska Akademiska blandade kör. Konserten avslutades med ge-
mensamt uppförande av Stilla natt på ryska samt, hör och häpna, med 
Finlandiahymnen  på  finska  och  detta  på  ryskt  förslag.  –  Körens   julfest  
med  damer  firades  på  Runda  Tornet.  Wiborgs  Nyheter  hade  självfallet  sin  
reporter med på färden och våra läsare kan emotse en detaljerad rapport 
därom i nästa nummer.

I Ryssland pågår som bäst en landsom-
fattande röstning om landets ”sju un-
der”. Tidskriften Vsemirnyi Sledoput 
koordinerar röstningen och har utsett 
21 kandidater för titeln. Bland de 21 
kandidaterna  finns  vårt  kära  Wiborgs  
slott. Ingen förs bakom ljuset beträf-
fande slottet ursprung. I presentatio-
nen berättas att slottet byggts av en 
svensk härförare och tillhört Sverige 
och Finland under större delen av sin 
historia. 

Röstningen sker med Internet eller 
SMS. När tidningen går i tryck ligger 
Wiborgs slott på fjärde plats. Tum-
marna upp!

Kaffebordet den 11.8 var festligt 
dukat med stor jubileumstårta, frukter 
av olika slag, karameller och piroger. 
Efter två timmar gick vi som kommit 
med tåg ut på staden, bl.a. till Saluhal-
len där utbudet av varor är stort – från 
tyg- och glasarbeten och porslin till 
frukter och livsmedel, godsaker av 
alla de slag. I Dikoni dukades bordet 
på nytt för en busslast gynnare och 
vänner av Dikoni.

Dikonis arbete kan understödas ge-
nom inbetalning till bankkonto Sampo 
800015-70614280, mottagare Lahden 
Diakoniasäätiö, Sibeliuksenkatu 6, 
15110 Lahti. Anteckna referensnum-
mer 19512.

Stämningen var god och glad men 
givetvis också litet högtidlig när 
barnhemmet   Dikoni   i   Viborg   firade  
sin tioåriga verksamhet med en kaf-
febjudning för ett fyrtiotal från Fin-
land ditresta lördagen den 11 augusti 
2007. Vetskapen om det framgångs-
rika hjälparbetet skapade glädje. Vet-
skapen om alla övervunna svårigheter 
och det frivilliga stödarbetet inom en 
stor krets privatpersoner, organisa-
tioner och företag gav bjudningen en 
stämning av högtid.

Verksamheten  fick  sin  början  i  mit-
ten av 1990-talet när blivande diako-
nissor patrullerade på gatorna i Viborg 
och gav mat och kläder åt föräldralösa 
och hemlösa barn och även åt barn 
vars föräldrar inte kunde ge dem till-
räcklig vård och omtanke. Bakom 
projektet stod Diakonissanstalten i 
Lahtis med stöd av diakonistiftelsen i 
samma stad.

Varför Lahtis och Viborg? En kort 
historisk tillbakablick är på sin plats.

På ett möte i kommerserådet J.F. 
Hackman d.y:s hem vid Karjaports-
gatan den 2 mars 1869 grundades 
Wiborgs diakonihus. Hackman valdes 
till femmannastyrelsens ordförande 
samt även till skattmästare. Med stöd 
av honom köptes ett hus i Saunalahti 
stadsdel där ett hem för föräldralösa 
barn grundades. I en närliggande 
byggnad inledde diakonissanstalten 
sin verksamhet i september samma 
år med syster Amelie Frölich från 
Dresden som föreståndarinna. Varför 
från Dresden? J.F. Hackmans yngre 
bror Carl Alexander dog endast 40 år 
gammal 1846 och 1863 lämnade än-
kan   Maria   och   barnen   Olga,   Maria,  
Helena och Alexis hemstaden Wiborg 
och  bosatte  sig  i  Dresden.  Olga  hade  i  
Wiborg verkat några år som lärarinna 
men framför allt ägnade hon sitt unga 
liv åt fattiga och sjuka. I Dresden blev 
hon diakonissa men tuberkulosen tog 
hennes liv redan 1866 då hon var en-
dast 27 år gammal. De närmast an-
höriga   beslöt   att   Olgas   efterlämnade  
förmögenhet (arvet efter fadern), som 
inte kunde utföras från Finland, skulle 
användas till fromma för diakoniverk-

samheten  i  Wiborg.  Och  vi  är  framme  
vid 2.3.1869.

Efter vinterkriget fortsatte arbetet i 
mindre skala i Lahtis. Efter 1944 kon-
centrerades hela Wiborgs diakoniss-
anstalts verksamhet till den nya hem-
staden. Namnet ändrades 1959 – på 
90-årsdagen – till Lahden diakonialai-
tos. Sedan slutet av 1990-talet hänger 
porträtt  av  Olga  och  hennes  anhöriga  
i  chefsrummet  i  Lahtis  och  Olgas  por-
trätt hänger även på en vägg i Dikonis 
bönrum. I Lahtis har Dikoni-arbetet 
från början letts av Diakonistiftelsens 
chef Kari Vappula och marknadsfö-
ringssekreteraren Arja Käyhty. Vap-
pula efterträddes hösten 2007 av teol.
dr. Timo Pokki.

Hjälparbetet, som började på park-
bänkar  i  Viborg,  fick  stabilare  former  
från början av juni 1997 i fastigheten 
Slottsgatan 23. Men början var blyg-
sam. Ett rum med några dubbelsäng-
ar, ett rum för hjälparbetet, primitiva 
tvättmöjligheter – allt som allt 50 kva-
dratmeter. Men utrymmet växte och 
en grundreparation utfördes 1999. Se-
dan år 2000 har Dikoni tillstånd att ha 
övernattande  barn.  Idag  finns  tre  rum  
för övernattning med sammanlagt ett 
trettiotal bäddar.

Barnen som deltar i skolarbetet och 
i olika kurser i Dikoni är i åldern 7–17 
år. Två tredjedelar av dem är under 12 
år.  Det  finns  en  verkstad  för  snickeri-
arbeten (bl.a. dockhem som säljs även 
i Lahtis), och en adb-kurs. Många 
dikonibarn går även i yrkesskolor i 
staden.  Olika  läger  ordnas  för  barnen.  
Dikoni samarbetar med stadens myn-
digheter. Idag är personalen nästan 
100-procentigt rysk. Föreståndare se-
dan över åtta år är Anton Kazak, som 
till sin utbildning är jurist. De kristliga 
och socialpedagogiska linjerna för Di-
konis arbete har uppdragits i Lahtis.

Idag har 1100 barn fått hjälp i och 
av Dikoni – de har fått en ny start i 
livet. Femtio har gått ut yrkesskolor 
i staden, några är gifta och har egna 
barn.   Två   flickor,   som   hörde   till   de  
första som kom till Dikoni för tio år 
sedan, startade 2004 ett kafé i staden. 
En  flicka,  som  gått  i  yrkesskola,  måla-
de med hjälp av dikonibarn färgglada 
väggdekorationer i några av rummen. 

Trots det ekonomiska stödet och de 
materiella gåvorna av olika slag under 
de  tio  gångna  åren  är  den  fortsatta  fi-
nansieringen av Dikoni en återkom-
mande fråga att lösa. På utgiftssidan 
finns  reparationer  och  undervisnings-

materiel mm. Nyligen anskaffades 
en ny köksspis och en tvättmaskin. I 
Dikoni  finns  en  butik  Makasiini   som  
säljer både lärarnas och elevernas ar-
beten. I oktober i fjol öppnades i Lah-
tis butiken Magasiini (Rauhankatu 7) 
som utöver ovannämnda arbeten även 
säljer gåvor av olika slag och samar-
betspartners produkter. Butikerna ger 
tillskott men den frivilliga hjälpen 
är alltjämt viktig. De sociala förhål-
landena har förbättrats i Viborg men 
Dikoni behövs där och arbetet hälsas 
med  stor  uppskattning.  Och  under  be-
sök i Dikoni är det lätt att se hur bar-
nen trivs och deras tacksamhet kom-
mer ur hjärtat.

Barnhemmet Dikoni i Viborg 10 år

Arja Käyhty och Anton Kazak berättar om Dikoni av idag. Foto: C. F. Sandelin. 

Carl  Fredrik  Sandelin

Ett av kaffeborden, nere till höger Kari Vappula. Foto: C. F. Sandelin.

Konstcentrum  Salmela  i  Viborg

Wiborgs slott –  
ett av Rysslands  
sju  under?

I maj var kommersen fortfarande livlig. 
Foto: Helena von Alfthan.
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Wiborgs gravgårdar är ett sorgligt ka-
pitel i Sovjetstyrets historia. Plundring 
av gravar, stöld och sönderslagning i 
stor skala av gravstenar, vanskötsel av 
allt har hört till vardagen. När det gäl-
ler Sorvali har man dessutom dragit en 
bred gata genom en del av gravgården. 
När det EU stödda projektet ”Sor-
vali minneslund – vårt gemensamma  
kulturarv” startades i början av år 2007 
som   ett   finsktryskt   samarbetsprojekt  
kunde man med god vilja föreställa 
sig att de nya generationerna ryssar i 
Viborg ville sona en del av den gamla 
regimens brott. Jag tror inte man be-
höver vara så högtidlig utan kan helt 
enkelt säga att man på ryskt håll som 
ett led i ett nyvaknat intresse för sin 
stads historia vill skapa ett välskött 
och   vackert   friluftsområde.   På   finskt  
håll  dikteras  intresset  dels  av  nyfiken-
het ”kunde möjligen mina förfäders 
gravar eller gravplatser hittas” och 
dels av en allmän avsky för att en så 
helig plats som Sorvali gravgård får 
vittra bort i vanära. ”Rädda vad som 
ännu räddas kan!” Det står väl klart 
för alla parter att Sorvali är bara en av 
ett tiotal gamla wiborgska gravgårdar 
som ropar på att bli räddade. Men nå-
gonstans måste man väl börja.

Man har nu fullbordat projektets 
första etapp: kartläggning, delvis 
upprensning, sökning efter uppgifter 
i arkiven och litteraturen, upprop till 
allmänheten samt planläggning av 
vidare åtgärder. Resultatet kan ses på 
platsen och i en bok som getts ut vid 
årsskiftet 2007/08.

Fakta  om  Sorvali  
gravgård
Wiborgs Nyheter publicerade 1997 en 
artikel ”Gravgårdar i forna Wiborg – 
Frid och förödelse under fyra sekler”, 
författad av Erik Francke på basis av 
hans omfattande forskningsarbete. 
Om  Sorvali  skriver  han  att  den  ”blev  
med tiden en av Finlands vackraste 
begravningsplatser där många kända 
personer fått sin sista viloplats”. Sor-
vali anlades 1798 med början från 
den svensk-tyska gravgården längst i 
nordväst följd av den grekisk-katolska  
(ortodoxa) 1799 närmast staden. Jor-
den hade tidigare tillhört Monrepos-
området. Mellan dessa första låg de 
finska   gravgårdarna   (domkyrkoför-

samlingen och landsförsamlingen) 
och den nya svensk-tyska gravgår-
den, närmast den ortodoxa. Gränserna 
mellan de olika församlingarnas grav-
gård-ar var inte knivskarpa. I Sorvali 
fanns också en liten judisk begrav-
ningsplats och en begravningsplats för 
fattiga. Vidstående karta är från 1913 
och  finns  i  Landsarkivet  i  S:t  Michel.   
Under slutet av 1930-talet reservera-
des nya områden för församlingarna 
på Saunalahtisidan.

Francke: ”Då man förr steg in på 
området genom den mäktiga porten 
hade man genast framför sig trenne 
kända mäns gravvårdar. Rakt framför 
stod Arvid Ivar Arvidssons gravmonu-
ment  och  till  höger  om  detta  Otto  von  
Fieandts två meter höga, i ljus granit 
uthuggna ståtliga gravsten. Litet till 
höger om ingången, ingärdad av ett 

järnstaket, står Adam Wilkes vackra 
järnurna.  Av   dessa   tre   har   Otto   von  
Fieandts  räddats  till  Finland  och  finns  
numera   i   Kristina.”   Vi   kan   verifiera  
detta uttalande genom att studera fo-
tot från 1927 på bakpärmen av WN. 
Observera   att   enligt   fotot   fanns   ”den  
mäktiga porten” på baksidan av grav-
gården mot Saunalahti. Porten och 
muren  flyttades  troligen  på  1930-talet  
längre ned mot stranden i samband 
med att de nya områdena reserverades. 
I allmänhet besöktes gravgården med 
buss som stannade på landsidan. Här 
fanns  flera  portar  av  vilka  en  ledde  in  
i den ortodoxa gravgården och en in i 
den nyare svensk-tyska delen. 

Vad  finns  bevarat   
på  och  om  Sorvali?
Det   finns   ingen   ny   bebyggelse   på  
gravgården. Däremot har en ny bred 
väg dragits längs gravgården och sku-
rit   av   en   större   flik   av   den   ortodoxa  
gravgården inklusive kyrkan samt lagt 
under sig en avsevärd del av den nya 
svensk-tyska gravgården och skalat 
av en del av de övriga (ca sex rader 
gravar).   Mycket   förstördes   av   finsk  
artillerield under sommaren 1944 och 
resten skötte ryska gravplundrare om 
under och strax efter sovjettiden. Som 
vi rapporterade i senaste nummer av 
Wiborgs Nyheter har den viborgske 
fotografen Sergej Ivanov fotograferat 
över 40 svenska, över 20 tyska, över 
20  finska  och  över  70  ryska  gravstenar,  
många av dem sönderslagna och med 
texten knappt läsbar. Under det röj-
ningsarbete som gjorts sedan dess har 
nya   stenar   hittats   och   flera   förstörda  
gravplatser  kunnat  identifieras.  Bland  
dessa nya fynd har vi grunderna för 
Hackmans   mausoleum   och   Otsakor-
pis gravmonument, Häklis, Thesleffs, 
Gervais och andras gravstenar samt 
platsen för den ortodoxa kyrkan. Bara 
en del av den stora gravgården har hit-
tills röjts så nya fynd är att vänta när 
projektet fortsätter på våren.

När Sorvali-projektet började kän-
de  man  inte  till  vad  som  finns  i  arki-
ven i Viborg och S:t Michel om grav-
gården och dess invånare. Projektets 
medlemmar   (både   finska   och   ryska)  
har sökt igenom arkiven och funnit 
en hel del. Det värdefullaste fyndet är 
domkyrkoförsamlingens kartor över 
sin del av gravgården med gravplat-
serna och gångarna mellan dem utrita-
de samt fullständiga förteckningar på 
gravarnas innehavare. Man har också 
funnit detaljerade kartor på den orto-

Sorvaliprojektets ryska ansvariga Alla Matvijenko från Viborgscentret vid det framgräv-
da fundamentet till Hackmans familjegrav i september 2007. Foto Hans Andersin.

Sorvali  minneslund  –  finsktryskt  samarbete

doxa gravgårdens uppdelning på olika 
personkategorier och ritningar på den 
ortodoxa kyrkan. Med hjälp av dessa 
och med satellitnavigatorer (GPS), 
flygfoton  från  1944,  Googles  satellit-
bilder från i dag och gamla kartor har 
man lyckats få en rätt noggrann bild 
av Sorvali gravgård. Alla andra grav-
kartor och listor på gravinnehavare är 
spårlöst försvunna. Man kommer att 
fortsätta arkivforskningen då projektet 
fortsätter på våren.  

Vad  strävar  man  till?

Det EU-stödda Sorvaliprojektet har 
flera  mål,  dels  av  principiell  och  dels  
av rent praktisk natur. Till de förra 
kan   räknas   samarbetet   mellan   finnar  
och ryssar om ett gemensamt mål och 
skapandet av ett arbetssätt som kan 

tillämpas vid restaurering av andra 
gravgårdar i Viborg och Karelen. Rent 
praktiskt strävar man till att skapa en 
fridfull och vacker park för rekreation 
och meditering med minnen från en 
gången tid. Det står klart för var och 
en att man inte mera kan återskapa 
den ursprungliga miljön. Skall man 
samla  alla   stenar   som  finns  kvar  och  
ställa upp dem på ett ställe t.ex. på den 
äldsta svensk-tyska delen eller skall 
man låta stenarna ligga kvar där de 
hittats? Detta är en av de frågor man 
ännu inte löst. Exempel på den förra 
placeringen har vi i Edesvikens park 
med gamla ryska gravstenar och på 
den senare i Gamla kyrkans gravplats 
i Helsingfors. Rikligt med textinfor-
mation   på   ryska,   finska   och   svenska  
jämte  bilder  kommer  givetvis  att  fin-
nas  vid  gångarna  och  de  identifierade  
gravplatserna.

Sorvali gravgårdar på en karta från 1913.

Rensningen  av  Sorvali  gravgård  i  maj  2007.  Talkogrupp  bestående  av  ryska  och  finska  volontärer.  Foto  Sergej  Ivanov.

Hans Andersin
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Det  finska  byggbolaget  SRV  bygger  på  
Papulaudden vid Suomenvedenpohja  
ett   helt   nytt   bostadsområde   i   finsk-
internationell stil med 280 bostäder 
i höghus, åtta radhus, två parhus och 
fyra villor. De första höghusen står 
färdiga på sommaren 2008. Infrastruk-
turen bestående bl.a. av värmecentral, 
rening av dricksvatten, elkraftstation 
och parkeringsutrymmen byggs ex-
klusivt för områdets invånare. 

Alla våningar har havsutsikt och 

Det nya Papula. Skiss 
av arkitektbyrån 
Jukka Tikkanen Oy.

glasade balkonger eller terrasser. Vå-
ningarna säljs helt oinredda men kan 
inredas av SRV enligt köparens önske-
mål. Byggnadsarbetet och försäljning-
en av bostäderna i det första höghuset 
har börjat. Grundpriset, alltså för råa 
väggar, golv och tak, vatten, avlopp 
och el är ca 2000 euro per kvadrat-
meter.

Marknadsföringen   inriktas   på   fin-
ländare, rika ryssar och eventuellt in-
ternationella köpare och spekulanter. 

Papula  får  ett  nytt  och  lyxigt  ansikte

Rainer Knapas
I Monrepos avtäcktes den 2 juni 2007 
en ny staty av runosångaren Väinä-
möinen, den tredje i ordningen på 
samma, av berg och stenar inramade 
plats i parkens mest avlägsna hörn.

Den första ombesörjdes av ägaren 
till Monrepos, Paul Nicolay, som länge 
var rysk ambassadör i Köpenhamn. 
Nicolay beställde en runosångarstaty 
– med starka drag av anglosaxisk bard 
i utseendet – av den danske bildhug-
garen Gotthelf Borup (1804–1879). 
Den ställdes upp 1831 och förstördes 
av vandaler 1871. Därefter vände man 
sig till den unge lovande inhemske 
skulptören Johannes Takanen och be-
ställde   en   ny,   mera   äktfinsk   sittande  

Tredje  gången  gillt?

Väinämöinen  II av Johannes Takanen, 
Tuschteckning av Viktor Svaetichin 1919. 
Södra Karelens Museum. 

Väinämöinen i zink, som avtäcktes 
1873. Enligt uppgift var Takanens 
staty försvunnen i okända öden vid 
Wiborgs återerövring sensommaren 
1941, bara fundamentet har stått kvar 
i det parti av parken som redan på 
1700-talet   hade   fått   ett   namn   på   fin-
ska: ”Maeilman Loppu”.

Den nyaste statyn är inte en direkt 
kopia av Takanens, men en närlig-
gande och igenkännbar bearbetning 
av motivet.  Den torde vara gjord i 
någotslags konstmassa (granitbetong) 
av skulptören Konstantin Bolkov från 
S:t Petersburg och skall enligt uppgift 
bättre motstå tidens tand och kom-
mande huligangenerationer. Den nya 
statyn har bekostats av den ryska park-
administrationen, viborgska företag 
och privatpersoner samt av skulptören 

själv. Vid avtäckningstillfället närvar 
bl.a. Helsingfors Universitets rektor 
Ilkka Niiniluoto, Eero Kunttu från för-
eningen Pro Monrepos samt personer 
från Viborg och S:t Petersburg.

Enligt senaste uppgifter har huli-
ganerna redan varit framme och bru-
tit  av  några  av  Väinämöinens  fingrar.  
Statyns avlägsna och ensliga läge ser 
ut att locka till illdåd.

Man kan ju uttala en förhoppning om 
att projektet lyckas, det skulle vara 
viktigt för staden Viborg och dess nu-
varande invånare.

HA

Utsikt från en byggnadskran på 
åttonde våningens höjd i ett av 
höghusen. Foto SRV 2007.

De andra minnesmärkena på Mon-
repos – den stora obelisken till minne 
av två bröder de Broglie (bröder till 
Paul Nicolays hustru) som stupade i 
Napoleonkrigen – och kolonnen som 
restes till kejsar Paul I:s ära, har all-
tid   stått   kvar.   Ett   nytt   inslag   finns:  
Framför det hus som i dag är parkens 
administrationsbyggnad ligger nu den 
kantstötta torso av röd granit, som ur-

sprungligen var Finlands stolta lejon, 
högt uppe på stadens självständighets-
monument, som avtäcktes 1927 på 
Tervaniemi. Den outtröttlige Wiborgs-
entusiasten Juha Lankinen påträffade 
lejonskulpturen i början av 1990-talet, 
nedgrävd i utkanten av Monrepos

Väinämöinen III av den 
ryske Konstantin Bolkov 
2007. Foto Sergej Ivanov.
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Manskören Wiborgs Sångarbröder, 
som   numera   är   det   enspråkigt   finska  
Viipurin  Lauluveikot,  firade   sitt   110-
års jubileum med den pomp och ståt 
som anstår en av Finlands ledande 
manskörer. Kören räknar i dag 85 
aktiva sångare plus många hedersord-
förande, -dirigenter och -medlemmar, 
konstnärsmedlemmar och andra. Varje 
år hålls ett antal konserter av vilka ad-
ventskonserterna och julkonserterna, 
vårkonserterna och kyrkokonserterna 
samt givetvis jubileumskonserterna 
vart femte år är mycket guterade. Pro-
grammet är rätt gammalt klassiskt med 
många wiborgska inslag men också 
moderna beställningsverk förekom-
mer. Alla sånger sjungs i allmänhet på 
finska  men  på  de  talrika  sångarresorna  
utomlands förekommer också andra 
språk. Under de senaste åren har det 
varit ont om svenska sånger sjungna 
på svenska i repertoaren: Armas Jär-
nefelts ”Vill du komma med mig” 
har   sjungits   flera   gånger   med   solist  
medan ”Härlig är jorden” och Selim 
Palmgrens ”Sjöfararen vid milan” har 
förekommit i körens program bara en 
gång under de senaste tio åren. 

Vägen från svenskt  
till  finskt
Wiborgs Sångarbröder grundades som 
en svenskspråkig manskör år 1897 
och hade under många år en övervä-
gande svensk repertoar. Då fanns det 
redan  flera  manskörer  i  Wiborg,  både  
svenska   och   finska.   Under   Richard  
Faltins era i Wiborg 1856–1869 hade 
körsången börjat spira i staden. Bland 
grundarna till Wiborgs Sångarbröder 
fanns Alexander Schröder och Ivar 
Wallgren som båda ansåg att kören 
borde värva goda sångare utan hänsyn 
till modersmål och partitillhörighet. 
Denna språkliberala inställning ledde 
till att Wiborgs Sångarbröder så små-
ningom  fick  finskspråkig  majoritet  och  
ändrade sitt namn till Viipurin Laulu-
veikot (W.S.B.) år 1919. Initialerna 
av sitt hävdvunna svenska namn läm-
nades bort år 1929. Selim Palmgrens 
svenska hedersmarsch för Wiborgs 
Sångarbröder, skriven år 1910 ersattes 
av Sibelius tvenne marscher som skri-
vits för kören 1921 och 1929. Kören 
anser   numera   att   förfinskningen   räd-
dade kören från så många andra körers 
öde att dö ut på grund av avtagande 

svenskt befolkningsunderlag men be-
klagar att det skedde onödigt drama-
tiskt under språkstridens vildaste tid. 

Ännu 1929 hörde många svensk-
språkiga wiborgare till Viipurin Lau-
luveikot (W.S.B.), bland andra Erland 
Engström, Harald Fält, Magnus Gadd, 
Arne Kjeldsen, Birger Lagerman, 
Axel  Lamberg,  Olof  Lundström,  Axel  
Nystedt, S. J. Rehnström, Bror Sil-
van, Gustav Sjöblom, Kurt Sjöholm, 
Theodor Smolander, Bjarne Wegelius, 
Johan Wellman, Balder Witting samt 
min far Leo Andersin.  Beslutet att 
göra konsertprogrammet enspråkigt 
finskt  på  ett  stormigt  möte  21  oktober  
1929 (rösterna föll 31 för total för-
finskning  och  19  emot)  fick  de  svensk-
språkiga sångarna att avgå och under 
ledning av W.S.B:s grundare Hjalmar 
Hellström bilda en ny kör, Viborgs 
Manskör, (V.M.K.) som verkade till 
andra världskrigets början.

Steinway  flygeln

Den första konserten hölls på Rådhu-
set i Wiborg 13.4.1897 under ledning 
av Alexander Schröder. Program-
met omfattade tio sånger av vilka 

sju   svenska   och   tre   finska.   Schröder  
avled emellertid oväntat samma år. 
Taktpinnen togs nu över av arkitekt 
Allan Schulman som höll den stadigt 
i sin hand ända fram till 1922 (med 
undantag av ett par mellanår). Han 
blev den svenska ”utbrytarkörens” 
Viborgs Manskörs dirigent från dess 
början 1929. Av hans verk som arki-
tekt kan nämnas Lallukkas hus i ju-
gendstil 1905. Under de första åren 
hade kören samlats för övningar i ett 
kabinett på Belvedere Hotel – utan 
möjlighet till pianoackompanjemang 
– ända tills körens ordförande Hjal-
mar Hellström och dess dirigent Al-
lan Schulman gjorde slag i saken och 
fick   kören   att   ekonomiskt   binda   sig  
vid  det  bästa  (och  dyraste)  i  flygelväg,  
en  flygel  av  märket  Steinway  &  Sons.  
Kören  fick  flygeln  genom  att  bland  sig  
själva insamla en handpenning, res-
ten skulle betalas inom tre år. Kören 
klarade  skivan  och  fick  världens  bästa  
flygel   som   övningsredskap.   Flygeln  
blev i Wiborg efter fredsslutet 1940 
men återfanns 1941 nästan i oskadat 
skick.  Skadorna  kom  när  flygeln  1942  
placerats i Runda Tornets restaurang, 
som drevs av lottorna. En av körens 
medlemmar förde den illa medfarna 

Jubileumskören 14.4.2007 på Finlandiahuset. Bilden ur VLV:s arkiv.

Wiborgs  Sångarbröder  grundades  för  110  år  sedan
Hans Andersin

flygeln   till   Fazers   musikhandel   som  
räddade den till Kymmene och sedan 

W.S.B. hösten 1897. De bistra herrarna är stående från vänster Waldemar Clouberg, Axel Elfving, Ernst Karsten, Fritz Säfström, Arthur 
Liljeblad, Ferdinand Lorentz, Hannes Lagerström, Allan Schulman, Hugo Hinnerichsen, Johannes Michailoff, Arthur von Weissenberg, 
Leopold Lerche, Nikolai Berdäjeff, Evert Broms, Karl Galle och Axel Rosberg; sittande från vänster Ivar Wallgren, Otto Komi, Hjalmar 
Wadenström, Yrjö Björklund, Hjalmar Hellström, Eukarius Sopanen, Herman Björklund och Charley Lerche. Bilden ur VLV:s arkiv.

Avskrift av grundningsurkunden. Det nuva-
rande ryska landsarkivet i Viborg.

till Helsingfors i sista ögonblicket före 
Wiborgs erövring. Den över hundra år 
gamla  flygeln  är  nu  helt  renoverad  och  
”bättre än en ny”.

Som källor har använts historikerna ”Vii-
purin Lauluveikot 100 v 1897–1997” 
och ”110 vuotta Viipurin Lauluveikot 
1897–2007”. 

Tre glada sångarbröder  utanför Petri-Pauli kyrka i väntan på konserten: Jarmo  
Tammenmaa (I bas), Urho Laakso (II tenor) och Heikki Untamala (II bas). Foto HvA.
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Gunvor Biström
I ett brev, som är daterat den 19 april 
1947, beskriver Ingrid Borenius hur 
det gick till när Östsvenska kvinno-
förbundet började sin verksamhet i 
Wiborg.

Initiativet till Östsvenska kvinnoför-
bundet r.f. togs av fru Berta Witting 
några dagar före det stora samman-
brottet i Ryssland i början av mars 
1917, och då beslöt man genast att 
den nya föreningen skulle ansluta 
sig till Finlands Svenska Kvinnoför-
bund. Detta skedde på uppmaning 
av Annie Furuhjelm, som var hu-
vudföreningens ordförande. Detta 
var under det första världskriget, 
och det var rätt så trista tider. Berta 
Witting lät nu budet gå vidare till 
sådana som hon tänkte sig vara in-
tresserade av saken.

Det första grundläggande mö-
tet hölls i all tysthet hos fru Aline 
Buttenhoff, och intresset visade 
sig vara stort. Förbundet hyrde en 
anspråkslös lokal vid Svartmunke-
gatan för sina möten. Berta Witting 
valdes genast till ordförande och 
förblev det tills hon vid årsmötet i 
mars 1937 avgick vid 80 års ålder, 
och valdes till hedersordförande. 
Dåvarande vice ordföranden, Sig-
rid Segersven, som de senaste åren 
många gånger fått stå i spetsen för 
det hela, blev vald till ordförande.

Vi hade våra medlemsmöten på 
hösten i oktober–december och på 
våren i februari–april med före-
drag, musikprogram, recitation, 
teater och barnfester m.m. och kaf-
feservering i den hyrda lokalen. 
Större möten med mera krävande 
program hade vi på hotell Andrea. 
Mycket snart blev huvudintres-
set för verksamheten arbetet för 
Pauvres honteux, d.v.s. försök att 
till julen skänka en ljusglimt åt de 
behövande. 

Redan den första hösten förbun-
det existerade, anordnades en ba-
sar till förmån för Pauvres honteux 
och varje år har förbundet därefter 
kunnat utdela åt sina skyddslingar 
pekuniära understöd, sammanlagt 
årligen mellan 10 000:– och 30 
000:– mark. För att möjliggöra 
detta har förbundet arrangerat 
basarer, lotterier och dramatiska 
aftnar, vilkas avkastning tillfallit 
ovannämnda ändamål. Att detta 
arbete uppskattats, framgår av den 
omständigheten, att förbundet fått 
motta som donationer fonder, vil-
kas räntemedel utdelas till julen åt 
Pauvres honteux. Även ur Wiborgs 
stads donationsfonder, har förbun-
det fått motta medel till utdelning 
åt medellösa som sett bättre dagar. 
Denna fördelning har alltid skett 
utan att avseende fästs vid vare sig 
språk eller nationalitet.

I svenska Kvinnoförbundets årsrapport 
för år 1918 kan man ibland få läsa en 
mycket beskrivande skildring av den 

aktuella situationen. Det heter under 
rubriken  ”Wiborgs-filialen”  följande:

Östsvenska kvinnoförbundet i Wi-
borg har under år 1918 haft skiftan-
de öden. Under den röda regimen, 
samt redan dessförinnan, var dess 
lokal  tillflyktsort  för  mången  fågelfri  
förening, vars klubblokal inkräktats 
av de röda. Förbundets egna med-
lemmar sökte nog någon gång upp 
sin klubb, trots kulsprutesmatter 
och kanondunder, men hemfärden i 
mörker och hotande omgivning var 
alltför hemsk, så rummen stod mest 
tomma och ödsliga.

Efter Wiborgs intagning av de 
vita, inreddes lokalen för de unga 
befriarna, sängkläder upplånades 
och brödrabäddar radades på gol-
ven. Kaffe, te och socker, vilka man 
sparat och gömt, togs fram för gos-
sarnes förplägning. Någon vidare 
samling av de kvinnliga medlem-
marna kunde naturligtvis ej komma 
ifråga.

I slutet av september samlades 
förbundet till sitt första samkväm. 
Då beslöts, att den s.k. påskbazaren 
skulle förvandlas till julbazar, och 
företogs genast en inventering av 
de tillbehör, som blivit köpta under 
december och januari. Med över-
raskning och glädje konstaterades, 
att allt fanns i behåll; många nu 
oersättliga skatter av lärft, garn 
och bomullstyger låg orörda i sina 
gömmor. Ett intensivt arbete vid-
tog genast. Bazarkommittén från 
1917 trädde i redet och tack vare 
dess energi var förbundets medlem-
mar i oavbrutet arbete två gånger i 
veckan ända till den 11 december, 
då en oerhört besökt  bazar gick av 
stapeln. Största delen av inkomsten 
delades ut åt ”Pauvres honteux”, 
och sålunda bereddes åt mången 
julglädje och julfrid. En barnfest 
för förbundets yngsta med program 
och ringlekar anordnades under 
julferien å Svenska Lyceum.

Medlemmarnas antal har ökats, 
så att detsamma vid 1918 års slut 
utgjorde 252 inskrivna medlemmar. 
Vi hoppas att år 1919 skall bli ett 
lugnets och det trevna arbetets år, 
så att medlemmarna oftare än förr 
må kunna mötas och lära sig värde-
ra samlingsglädje och solidaritet.
 

Hela hösten gick i detta arbetets teck-
en och i december hade man vanligen 
någon fest eller lotteri, med förbere-
delser bl.a. hos vice ordföranden Aline 
Reinboth och skattmästaren Gunnel 
Floman. Senare hyrde förbundet sin 
lokal hos ”Posse”, som 1936 ombygg-
des och blev en utmärkt trevlig och 
ändamålsenlig lokal. År 1929 grunda-
des, främst tack vare fru A. Lucanders 
åtgärder ett svenskt elevhem, som 
fanns ännu hösten 1939. Dess arv- 
tagare och fortsättare blev sedermera i 
Helsingfors ett elevhem, som grunda-
des  av  Wiborgs  och  Helsingfors  filia-
ler gemensamt. År 1932 hölls Svenska 
kvinnoförbundets allmänna årsmöte i 
Wiborg på hotell Belvedere.

Vanligen arrangerade Östsvenska 
kvinnoförbundet årligen Runebergs-
festen med musik och deklamation. 
Sista mötet i Wiborg var den 13 ok-
tober 1939. Vårt arbete den hösten 
bestod mest i förfärdigande av varma 
västar åt soldaterna. Som förbundets 
sekreterare fungerade Ingrid Borenius 
mellan åren 1917 och 1941.

Kriget avbröt 
verksamheten
Genom evakueringen skingrades 
medlemmarna runt i Finland. En del 
flyttade   över   till   Sverige.   De   flesta  
kom emellertid till Helsingfors, och 
därför föll det sig naturligt att verk-
samheten småningom åter kom igång 
just här. – Redan 1937 hade Berta 
Witting efterträtts som ordförande av 
Sigrid Segersven, och det blev därför 
Sigrids uppgift att lotsa oss genom 
den tunga efterkrigstiden. Hjälpbeho-
vet var enormt. Många hade förlorat 
hem, egendom och utkomstmöjlighe-
ter genom kriget, och nu gällde det att 
få fram hjälpen till dem som verkligen 
behövde den.

Stadsdirektör Erik von Frenck-
ell stod i spetsen för fördelningen av 
hjälpen som kom från Sverige. Den 
bestod bl.a. av livsmedel, kläder och 
insamlade penningmedel. Hälsingborg 
var Wiborgs fadderort, och Erik von 
Frenckell ansvarade för att bl.a. Öst-
svenska kvinnoförbundets medlem-
mar blev ihågkomna vid utdelningen.

Den sammanhållande länken var 
under de svåra åren Finlands Svenska 
Kvinnoförbund, som erbjöd möjlighet 
för våra medlemmar att träffas på ge-
mensamma   förbundsdagar.   –   Också  
den årliga ekonomiska hjälpen var 
betydande. Men framförallt fortsatte 
wiborgarna  att  fira  7  januarifesten,  och  
en stor del av avkastningen gick fort-
sättningsvis till Pauvres honteux.

Livet  går  vidare

År 1958 blev fru Aline Reinboth ord-
förande och verkade ända till sin död 
1962. Därefter utsågs till ordförande 
lärarinnan Gretha Wikberg, vilken 
tack vare sitt stora umgänge kunde 
ordna intressanta mötesprogram med 
kända förmågor. Trots sjukdom ledde 
hon förbundet till år 1975.

Hennes efterträdare blev Berta Wit-
tings dotterdotter, fru Berit Svensson, 
vilken redan under några år i egenskap 
av vice ordförande vikarierat Gretha 
Wikberg. Hon hade ett levande intres-
se för wiborgarna, då hennes mor, fru 
Leila Fraser, i årtionden varit förbun-
dets sekreterare. Berit Svensson avled 
år 1979 och efterträddes av Gunvor 
Jalanka.

I Östsvenska kvinnoförbundets verk-
samhetsberättelse för år 1982 läser vi 
följande:

Föreningen har idag 192 medlem-
mar. Mötena har hållits i Helsing-
fors Sparbanks klubblokal, Kaleva-

gatan 1. Medlemsavgiften har varit 
15:– mk/år. Serveringsavgiften har 
varit 5:– mk. Östsvenska kvinnoför-
bundet har fortsättningsvis pauv-
res honteux verksamheten på sitt 
program, som förbundet till största 
delen har 7 januaristyrelsen att 
tacka för, som alltfort är den största 
inkomstkällan för wiborgarnas 
hjälpbidrag. Vidare vill förbundet i 
sin årsberättelse även nämna Hel-
singfors Sparbank, Oy Stockmann 
Ab, konstsamlare Paul Hörhammer 
och Olga Richardts understödsstif-
telse, vilka på många sätt bistått oss 
i ovan nämnda verksamhet.

I år 1983 års verksamhetsberättelse 
noterar vi följande:

7 januaristyrelsen, som fått en 
mycket energisk ordförande i konst-
samlaren Paul Hörhammer och fått 
en aktiv kraft i Per Erik Floman, 
hade inbjudit förbundet till 7 ja-
nuarisoarén, som skulle gå av sta-
peln den 14 januari 1984. Några år 
framåt kommer soarén att hållas på 
rest. Brunnshuset.

År   1984   fick   Östsvenska   kvinnoför-
bundet Elisabeth Österberg som ny 
ordförande och i ett protokoll, fört 
vid månadsmötet den 11.10.1984 i 
Sparbankens klubblokal, Kalevagatan 
1,   finns   bifogat   en   urklippt   liten   tid-
ningsnotis:

Kvinnoförbundet har nio avdelning-
ar i Nyland jämte tre i Helsingfors, 
en  opolitisk  finns  bland  dessa,  näm-
ligen Östsvenska kvinnoförbundet, 
grundat i Wiborg 1917. Avdelningen 
fungerar som en sammanhållande 
länk mellan forna wiborgare, och 
är mycket livaktig, berättar dess 
ordförande Elisabeth Österberg. 
Avdelningen engagerar sig inte i di-
rekta samhällsfrågor men försöker 
på olika sätt bevara det kulturella 
arvet från Wiborg.

Medlemsantalet 
minskar

Styrelsen var uppriktigt bekymrad 
över att medlemsantalet sakta men sä-
kert minskade och ville i tidningspres-
sen uppmuntra forna wiborgsdamer att 
ansluta sig till vår förening. Varje år 
lyckades vi också genom vänner och 
bekanta värva ett par nya medlemmar, 
men medlemsantalet minskade med 
många  fler  per  år.

År 1990 samlades åter Wiborgs lär-
domsskolors elever till vårfest, denna 
gång på Fiskartorpet. De svenska 
skolorna i Wiborg, som represente-
rades av Flickskolans, Lyceets, och 
Samlyceets elever brukade vara rätt 
väl representerade vid dessa skolfes-
ter. Denna gång fanns i vår krets en 
energisk f.d. elev som sammankallade 
sin klass från 1939 – både pojkar och 
flickor   –   och   inbjöd   oss   att   komma  
till   Fiskartorpet   för   att   fira   vårens  
ankomst efter en paus på 50 år. Det 

var Else-May Halsas, f. Ehrnrooth. 
Många av oss hörsammade kallelsen 
och det blev ett mycket glatt återse-
ende. Else-May hade t.o.m. spårat upp 
två pojkar som bodde i Sverige och i 
Norge. Men också här på hemmaplan 
aktiverade sig Östsvenska kvinnoför-
bundets ordförande Elisabeth Öster-
berg. Hon hade blivit underrättad om 
vad som var på gång och hade där-
för avfattat en skrivelse till vår klass 
flickor  med  en  inbjudan  att  ansluta  sig  
till vår förening med motiveringen att 
”vi behöver föryngring i föreningen”. 
Till  saken  hör,  att  alla  flickornas  mam-
mor hade hört till Östsvenska kvin-
noförbundet före kriget. Föreningen 
var en sammanhållande länk bland 
de svenska familjerna redan då, och 
därför kändes det naturligt att vi lyst-
rade till kallelsen. Vi började komma 
med till månadsmötena och anslöt oss 
under årets lopp som nya medlemmar 
i föreningen. Det gav oss en välkom-
men anledning att lära känna varandra 
igen, samtidigt som vi på ett naturligt 
sätt kom in i föreningens verksamhet.

Byte av möteslokal

Den 4.4.1991 sammankom medlem-
marna för sista gången i Helsingfors 
Sparbanks klubblokal på Kalevagatan 
1, och nu gällde det att hitta en ny 
hemvist för föreningen. Det lyckades 
Elisabeth Österberg att få hyra in oss i 
Lyceumklubbens lokal vid Fredsgatan 
7 i Kronohagen. Där sammankom vi 
för första gången den 17.10.1991 och 
har sedan dess haft våra månatliga 
möten där. Styrelsen har vanligtvis 
haft sina möten hemma hos någon 
styrelsemedlem. Under 1970- och 80-
talet träffades man oftast hos Kira von 
Essen i hennes gästfria hem. Under 
denna tid var Kira även en aktiv hel-
singforsguide som guidade turister på 
både   svenska,   finska,   tyska,   franska,  
engelska, italienska och ryska. Hon 
bidrog även ofta till våra program med 
roliga historier och anekdoter. Under 
1990-talet har det oftast varit Eva Ste-
wen och Saga Alfthan som har haft 
hand om styrelsens sammankomster 
i sina hem.

Vaktombyte

År 1990 avled vår sekreterare Maja-
Lisa Naakka och 1992 dog vår värdin-
na Elsie Luikki. Det var många svåra 
förluster som träffade föreningen tätt 
på varandra. 

I ett protokoll av 17.9.1990 konsta-
terade styrelsen, att vår förening fyller 
75 år i maj 1992. Beslut fattades att vi 
om möjligt skulle hålla ut till dess och 
sedan avsluta vår verksamhet.

Under  år  1991  fick   föreningen  20  
nya medlemmar, den nya samlings-
lokalen på Fredsgatan 7 samt nya 
styrelsemedlemmar, som med glädje 
och entusiasm grep sig an arbetet på 
de poster där de behövdes. Saga Alf-
than blev vice ordförande efter Heid-
dis Fredriksson, som ville avgå av 
hälsoskäl. Eva Wegelius efterträdde 
Inga Vuorisalo som önskade avgå 
som kassör och Gunvor Biström blev 
sekreterare.

Program

Till höstens första program hör vanli-
gen en kort utfärd och vi äter en god 
subventionerad middag någonstans. 
Månadsmötenas program består av ett 
föredrag, allra helst om något som har 
en anknytning till Wiborg, och efter  
föredraget bjuds det på kaffe och ka-
kor. Föredragen har varit mycket om-
tyckta och givande. Det förunderliga 
är   att   det   fortfarande   finns   nya   saker  
att berätta om wiborgarna och Wiborg 
som ingen tidigare kommit att tänka 
på. 

Vår ”mesta” föredragshållare har 
varit Per Erik Floman. Han har dess-
utom stött oss både som ekonomisk 
rådgivare och som revisor. Av tack-
samhet för hans hjälp i många bryd-
samma situationer valde Östsvenska 
kvinnoförbundet honom till sin enda 
manliga hedersmedlem år 1999.

Östsvenska kvinnoförbundet 90 år

Wiborgsdamerna på Konstmuseets trappa i Viborg 1992

Några deltagare i exkursionen 1993 till Mannerheims jaktstuga, Från höger Marianne 
von Wright, Brita Henriksson, Dolores Saramo, Else-May Halsas och Gunvor Biström.
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Den första resan gick till Viborg 15–
16.9.1992. Det visade sig att många 
av våra medlemmar inte hade besökt 
sin hemstad sedan evakueringen 1939. 
Då nu gavs ett tillfälle att få återse sin 
länge saknade barndomsmiljö i tryggt 
sällskap, var det många som gärna 
ville komma med. 

Resan var mycket lyckad trots att 
återseendet av den förändrade staden, 
och miljön med sin nuvarande ryska 
befolkning kändes oerhört tung att 
uppleva. Det var befriande att på hem-
vägen åka över gränsen till Vaalimaa 
och  bli  bemött   av  den  vänliga  finska  
tullen med hälsningen: ”Tervetuloa 
Suomeen”.

Varje vår eller höst har vi gjort en 
längre  resa  eller  en  dagsutflykt  för  den  
som inte ville fara så långt bort. 1993 
gjorde  vi  t.ex.  26.5  en  utflykt  till  mar-
skalk Mannerheims jaktstuga i Loppis 
och 9.5.1995 for vi på en vårutfärd till 
Svartå slott. 30.5 1995 gjorde vi även 
en längre resa, denna gång till Estland. 
Den 26–27.5.1997 gjorde vi vår andra 
resa till Viborg. Vi hade då Carl Jacob 
Gardberg  med oss som ciceron. Äkta 
män och goda vänner till medlemmar-
na  fick  också  komma  med  på  resan.  

Resorna subventionerades av för-
eningen för att alla medlemmar som 
ville komma med skulle ha en möjlig-
het att delta. Detta gällde framförallt 
viborgsresorna.

Ekonomi  
och  understöd
Vår ekonomi grundar sig idag på väl 
placerade fonders avkastning och 
Olga   Richardts   understödsstiftelses  
ovärderliga hjälp. Hjälpbehovet växer 

Östsvenska kvinnoförbundets r.f.:s 

ordförande, vice ordförande, sekreterare 

och kassörer från 1981 till 2007

Ordförande
1981–1983 Karin Grönlund
1984–1993 Elisabeth Österberg
1994–1998 Saga Alfthan
1999–2000 Gudrun Kotkavuori
2001–2003 Lisa Hagelberg
2004–2007 Marianne von Wright

Vice  ordförande  
1981–1983 Gunvor Jalanka
1984–1985 Karin Grönlund
1986–1993 Heiddis Fredriksson
1994–2003 Marianne von Wright
2004–2007 Saga Alfthan

Sekreterare     
1981  Maja-Lisa Naakka
1982–1984 Gunvor Eklund
1985–1989 Maja-Lisa Naakka
1990  Elisabeth Österberg
1991  Heiddis Fredriksson
1992-2002 Gunvor Biström
2003–2007 Nina Hackman

Kassör  
1981  Sally Söderlund
1982–1990 Inga Vuorisalo
1991–1993 Eva Wegelius
1994–2005 Elisabeth Green

Hedersmedlemmar  på  1980-talet  och  1990-talet
  Majlis Lagerwall
  Vivi Gräsbeck
  Elsie Luikki
  Greta Wikberg
  Inga Vuorisalo
  Heiddis Fredriksson

Hedersordförande   
  Elisabeth Österberg
  Per Erik Floman
  Saga Alfthan

hela tiden p.g.a. medlemskårens 
tilltagande ålder och pensioner-
nas otillräcklighet.

Syftet med föreningens nuva-
rande verksamhet är att understö-
da medlemmar som oväntat fått 
stora medicin- och sjukvårdskost-
nader, samt att överhuvudtaget 
stöda och vid behov hjälpa med-
lemmar som hamnat i ekono-
miskt trångmål. Föreningen har 
bl.a. även understött medlemmar 
som har haft svårt att röra sig 
med  allmänna  trafikmedel  för  att  
komma till våra möten, t.ex. med 
taxiskjuts.

Medlemskårens 
återväxt

En trogen medlemskår har följt 
oss genom åren, men nu ser det 
åter ut som om medlemsanta-
let skulle minska oroväckande 
snabbt av naturliga skäl. I andra 
wiborgsföreningar, på den man-
liga sidan, har man sörjt för åter-
växten och yngre generationer 
träder till då de äldre drar sig till-
baka. Men så ser det inte ut att gå 
för Östsvenska kvinnoförbundet. 
Emellertid skall man aldrig ge 
upp. Jag minns ett valspråk som 
fanns inramat på en tavla i vår 
medlem Sally Söderlunds hem:

I WN 06 hade vi en presentation av 
Helkama Forste i Viborg, ett företag 
som återetablerat sig i sin barndoms-
stad.   Ett   annat   finskt   företag,   Trafo  
fanns inte före krigen i Viborg utan 
är nyetablerad i staden av Wladimir 
Ilivitzky. Wladimir (Vova, 67), är en 
genuin   finlandssvensk   med   rötter   i  
Ryssland både på mödernet och på fä-
dernet. Mammans familj – föräldrarna 
var professorer vid olika skolor i S:t 
Petersburg,  bl.a.  rektor  för  flickskolan  
Smolna   –   råkade   befinna   sig   på   sin  
sommarvilla i Kuolemajärvi (på Ka-
relska näset) då revolutionen bröt ut 
1917 och stannade där. Fadern kom 
från en pälshandlarfamilj i Arkang-
elsk,   flydde   1917   till   England,   däri-
från till Leipzig och sedan till Finland. 
Vova blev student från Brobergska 
samskolan 1957 och diplomingenjör 
från Tekniska högskolan. Han är gift 
med Marketta Mailis Leppälä och har 
barnen Nora och Kim.

Trafo grundades i Viborg 1994 av 
Ilivitzkys företag Russia Trading. Fö-
retaget har trots (eller tack vare) sin 
helt  finländska  ägare   lyckats  utomor-
dentligt   väl   i   Viborg.   Orsakerna   kan  
finnas   i   strategin:   montage   av   kom-
plicerade transformator- och andra 
produkter   huvudsakligen   för   finländ-
ska företag, baserad på komponenter 
importerade från Finland. Arbetet är 
mestadels handarbete med höga krav 
på effektivitet, kvalitet och precision. 
Antalet anställda är nu 240 personer 
och företaget har helt rysk ledning. 
Kunderna  finns  främst  i  Finland  men  
rätt mycket internationella leverans-
adresser  finns   bl.   a.   i  Kina.  Man  har  
undvikit att ha att göra med staden 
Viborgs administration och med maf-
fian.

Lokaliteterna består av ett tiotal 
rum och salar, hyrda av privatperso-
ner. En del av fabrikationen är inhyst 
i Havis gamla industrilokaler medan 
några nya landvinningar, tillverk-
ningen för ABB och Kemppi har nya 
moderna lokaliteter till sitt förfogande 
i ett nybyggt hus på Havisområdet. 
Totalt omfattar Trafos fabriks- och la-
gerutrymmen 4 500 m2.

Ilivitzky framhåller att hans verk-
samhet som verkställande direktör 
för projektet Viborgs industriby är 
ett ytterligare incitament för honom 
att vara verksam i Viborg. Industri-
byidén omfattas i dag av företag med 
verksamhet i Viborg såsom Helkama-
Forste, Kuusakoski-Alteams, Tek-

noware, Trafo och Rockwool. ABB 
och Kemppi, i dag kunder hos Trafo, 
avvaktar   om   de   skall   öppna   egna   fi-
lialer i Viborg och kommer då med i 
Industribyn.

På det hela taget ger Vova ett in-
tryck av att vara en framgångsrik fö-

TRAFO,  Finländskt  företag  i  Viborg

Vova  har  besök  av  26  finlandssvenska  teknologer  som  här  ses  beundra  en  av  Trafos  större  produkter.    

retagare med realistiska målsättningar 
och entusiastiska medarbetare.

HA

”Immer wenn Du meinst 

es geht nicht mehr

 kommt von irgendwo ein 

Lichtlein her.”

Företagaren Wladimir (Vova) Ilivitzky vid en panel full av hans företags produkter.

Mycket av arbetet på Trafo består av tillverkning av små transformatorer.

Resor
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I Wiborgs dagstidningar ingick mån-
dagen den 19 september 1904 en notis, 
som med makabra detaljer förtäljer att 
fotografen Fredrik Diehl föregående 
dag hittats död för egen hand i sin bo-
stad vid Katrinegatan 22 i staden. Fa-
miljen, hustrun Maria och de fem bar-
nen, hade tillsammans med jungfrun 
åkt ut till familjens villa i Lihaniemi 
söndag morgon, och hittade maken/fa-
dern död på soffan i våningen, då de 
återkom därifrån söndag eftermiddag. 
(Det är kanske värt att notera att släk-
ten alltid räknat 5 september, enligt 
gregorianska kalendern, som Fredrik 
Diehls dödsdag. I hela Ryssland an-
vändes  officiellt  den   julianska  kalen-
dern ända till 1918.)

Fredrik Diehl efterlämnade endast 
två mycket korta avskedsbrev, ett till 
barnen, ett till hustrun, daterade i Wi-
borg, den 18 Sept. 1904. ”Det oundvik-
liga måste ske. Förlåt mig den sorg jag 
bereder  er,  jag  kan  ej  annat.”  Orsaken  
till Fredrik Diehls dramatiska beslut 
har förblivit oklar. Familjetraditionen 
(Fredrik Diehl är skribentens farfar) 
berättar att självmordet berodde på 
trassliga fruntimmersaffärer och då-
lig ekonomi, detaljer har vi inte. Mot 
slutet av 1890-talet hade Fredrik Diehl 
fått betydande konkurrenter i Wiborg, 
bl.a. etablerade Thorvald Nyblin ateljé 
i  staden  1897.  Fotografin  utvecklades  
också  snabbt  och  amatörfotografi  blev  
allt vanligare. Detta kan ha bidragit till 
Fredrik Diehls försämrade ekonomi, 
men Sven Hirn anser inte att självmor-
det hade ekonomiska orsaker.

Fredrik Diehl begravdes på Sorvali 
begravningsplats i Wiborg, gravplats 
446, som han inlöst 1902, för barnen 
Wilhelm och Ines. Min pappa Gösta 
Diehl mindes med bitterhet att prosten 
i staden till en början vägrat jordfästa 
självspillingen Fredrik Diehl i vigd 
jord på Sorvali, men saken tycks ha 
ordnats. Graven fanns kvar ännu 1943, 
då Erland Diehl besökte Wiborg, men 
har förstörts under sovjetisk regim. 

Ovan   refererade   tidningsnotis   ger  
också en mycket kort levnadsbeskriv-
ning över Fredrik Diehl. Det berättas 
att Gustaf Fredrik Diehl var norrman 
till börden, född i Kristiania 5.4.1847, 
där han genomgått borgarskola och 
arbetat inom fotografyrket i åtskilliga 
ateljéer i Norge, samt att han under 
åren 1873–1880 företog studieresor 
i Danmark, Tyskland och Skottland. 
År   1882   flyttade   han   till   Helsing-
fors, 1887 till Wiborg. Fredrik Diehl 
beskrivs som en gladlynt person, be-
gåvad och skicklig i sitt fack. Bakom 
dessa rader ryms ett omväxlande, för 
att inte säga äventyrligt liv, och en 
ganska speciell släktbakgrund, som 
först nyligen utretts.

Fredrik Diehls far var den tyske skräd-
darmästaren Adolf Diehl, hans mor var 
av norsk härstamning och hette Inger 
Marie Enger, född 1821 i Kristiania, 
där hennes far var vapenmästare vid 
Akershus fästning. Adolf Diehl föddes 
i den lilla staden Butzbach i Hessen 
1814, som den näst yngste av snicka-
ren och skråmästaren Bernhard Chris-
toph Diehls sju barn. Familjen Diehl 
är en av de allra äldsta i Butzbach, 
medlemmar omnämns i mantals- och 
skattelängder i staden från slutet av 

1300-talet. Traditionellt har familjen 
Diehls manliga medlemmar under år-
hundraden varit snickare, glasmästare, 
timmermän, svarvare, instrumentma-
kare  och  finsnickare,  och  sentida  släk-
tingar i Butzbach räknar 18 generatio-
ner hantverkare inom snickarskrået i 
familjen Diehl. Adolf Diehl var den 
förste i släkten som lämnade Butzbach 
för att söka sig ett bättre liv, och han 
blev bofast i Kristiania omkring 1837, 
där  han  fick  borgarrättigheter  som  fri  
skräddare 1842. Adolf Diehl stannade 
resten av sitt liv i Kristiania, där han 
avled 1897. Inger Marie Enger Diehl 

dog 1876 i tyfoidfeber. Inger Marie 
och Adolf Diehl hade sex barn som 
alla   blev   vuxna.   Enda   dottern   Sofie  
var den enda som stannade i Norge, 
där hon försörjde sig som hushåller-
ska. Alla de fem sönerna emigrerade, 
fyra till USA, där de gick olika öden 
till mötes, och mellersta sonen Gustaf 
Fredrik  flyttade   först   till  Sverige,   se-
dan till Finland.

Fotografliv

Fredrik Diehl arbetade troligen som 
kringresande fotograf i Norge i sin 
ungdom. Han öppnade egen fotogra-
fiateljé   i  Arvika   i   Sverige   1869,   och  
flyttade  till  Arvika  i  januari  1871,  där  
han bodde till 1875. Han arbetade 
också samtidigt som fotograf i Åmål. 
Porträtt samt vyer från torgen i Arvika 
och   Åmål   finns   bevarade.   Förutom  
fotografierna   lämnade   Fredrik   Diehl  
också andra spår i Åmål. Pigan Gus-
tafva Larsdotter från Kålsäter födde 
1873 en oäkta dotter, Hanna Christina, 
vars far var fotografen Diehl. Den lilla 
flickan  dog  i  lungsot  1880.

I Arvika träffade Fredrik Diehl sin 
första hustru Rosalie Sjöman. Han 
flyttade   från   Arvika   till   Stockholm  
1875, smet från sitt första barn och 
hennes mor, och gifte sig samma år 
med Rosalie Sjöman, född Hammar-
qvist, född 1833, änka efter sjökapte-
nen Sven Sjöman. Hon var fotograf 
med egen ateljé i Stockholm, blev en 
av Stockholms mest ansedda porträtt-
fotografer, och drev sin ateljé ända till 
1907.

Rosalie  och  Fredrik  Diehl  fick  två  
barn, Carl Fredrik (1875–1936) och 
Hilma Marie (1877–1946). Äktenska-
pet blev stormigt. Fredrik Diehl gjorde 
en feg reträtt på våren 1878, och reste 
utomlands. Äktenskapet upplöstes 
1882.   Det   finns   ingenting   som   tyder  
på att Fredrik Diehl bidrog till de två 
barnens uppehåll, eller att han någon-
sin återsåg dem. Rosalie Sjöman avled 
i Stockholm 1919. 

Det är troligt att Fredrik Diehl reste 
och arbetade i Danmark, Tyskland och 
Skottland åren 1878–1882. Det har 
inte varit möjligt att följa hans spår. 
Det vi vet är att han reste till Finland 
1882. I början av 1880-talet gjorde 
Fredrik Diehl också ett kortare uppe-
håll i Göteborg och besökte fotografen 
Aron Jonasons ateljé. Där träffade han 
Maria Dryselius, som arbetade hos Jo-
nason som assistent. Maria Dryselius 
föddes i Kalmar 1859. Hon hade fått 
en mångsidig uppfostran i ett bildat 
och kulturellt intresserat hem. Alla 
döttrarna i familjen Dryselius hade 
också någon yrkesutbildning, Maria 
hade   gått   i   fotograflära.   På   hösten  

1884 reste Maria Dryselius till Hel-
singfors och gifte sig där med Fredrik 
Diehl till julen 1884. Dottern Karin 
föddes 1886, och sonen Fredrik 1889, 
i Helsingfors. 

Fotografiateljé   
i Wiborg
Efter några års arbete i Riis ateljé i 
Helsingfors sökte Diehl sig en själv-
ständig ställning. Redan i september 
1887 hade han etablerat sin egen ateljé 
i Wiborg på Katrinegatan 4 mittemot 
hotell Andrea. Sven Hirn skriver att 
Diehl etablerade sig i Wiborg utan 
svårigheter, ateljén blev en framgång 
och familjen Diehl mådde väl. 

Under slutet av 1880-talet fanns 
endast   en   betydande   fotografiateljé   i  
Wiborg, den innehades av Jakob In-
durski, som var av judisk börd. Flera 
svenska fotografer arbetade i kortare 
perioder i staden, men Indurski förblev 
länge ledande i branschen. Då tsarens 
proklamationer i slutet av 1880-talet 
starkt begränsade utkomstmöjlighe-
terna för judarna i Ryssland, råkade 
Indurski i svårigheter. En tid fanns 
ingen   välrenommerad   fotografiateljé  
alls i Wiborg, och Diehl valde rätt 
tidpunkt  för  sin  flyttning  från  Helsing-
fors. Arbetsmöjligheterna i Wiborg var 
mycket lovande. Verksamheten kom 
igång utan reklamkampanj, Diehl var 
erkänt skicklig, och arbete fanns till-
räckligt. I mitten av 1890-talet började 
Diehl göra reklam för verksamheten i 
tidningarna. Ferdinand Lorentz, som 
ägde   “Fotografiska   magasinet”   hade  
samma   ingång   som   fotografiateljén,  
tillhandahöll alla tillbehör och för-
nödenheter för fotografer. Då K. E. 
Ståhlberg, som hade en motsvarande 
affär i Helsingfors i samband med 

Fotografen Fredrik Diehl i Wiborg
–  härstamning,  livsöde  och  familj
Franciska  Sundholm

Fotografen Fredrik Diehl i Wiborg 1887.

Fyra bröder Diehl. 

Fotografens hustru Maria Diehl 1887.
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ateljén  “Apollo”,  etablerade  en  filial  i  
Wiborg,   intensifierade  Diehl  och  Lo-
rentz sin reklamkampanj genom att 
hänvisa till fabrikspriser, och skröt 
med att hålla landets lägsta priser.

”Fotografiska   magasinet”   flyttade  
senare till Katrinegatan 7 och bytte 
ägare. Diehl renoverade sin ateljé vid 
Katrinegatan 4 fullständigt 1897, och 
inredde samtidigt ett mörkrum, som 
också   amatörer   fick   använda   för   att  
framkalla   sina   bilder.   1903   flyttade  
Diehl sin verksamhet till Katrinegatan 
22, ateljén låg alltså hela tiden mitt 
i det gamla Wiborg. Diehl betrak-
tades allmänt som Wiborgs främsta 
fotograf. Han nådde framgång inte 
bara som porträttfotograf, han foto-
graferade  också både stadsvyer och 
landskap. Bland fotografer tillhörde 
Fredrik Diehl en generation som ock-
så  koncentrerade  sig  på  uppfinningen  
fotografi   och   kamerautvecklingen,  
optiken, utvecklingen av plåtar och 
geler för plåtarna, framkallnings-
kemikaliernas sammansättning och 
inverkan. Diehl var samtidigt aktiv i 
olika yrkesföreningar för fotografer, 
och var stiftande medlem då Finlands 
Fotografers Förbund (senare Suomen 
valokuvaajain liitto) grundades 1897.

Familjens ställning 
försämrades
Fredrik  och  Maria  Diehl  fick  åtta  barn,  
av vilka fem nådde vuxen ålder. Karin 
och Fredrik föddes i Helsingfors, men 
Fredrik dog våren 1891 vid ett och 
ett halvt års ålder. Den andre Fredrik 
(alltid kallad Tatto) föddes i Wiborg 
hösten 1891, sedan kom Erland (alltid 
Rasse) 1893, Alexander (alltid Lalle) 
1895, Wilhelm 1897 (död 1902), 
Gösta 1899, och sist dottern Ines 1901 
(död 1902).

Familjens ekonomi försämrades 
hastigt efter Fredrik Diehls död, så 
några besparingar fanns tydligen inte. 
Bouppteckningen visar ingen behåll-
ning. Den omtalade småländska envi-
san och obändigheten var väl utveck-
lade hos Maria Diehl, och hon försökte 
någon  tid  fortsätta  fotografiateljén  vid  
Katrinegatan 22, men var tvungen att 
ge  upp  och  flytta  till  en  mindre  lägen-
het vid Karjalagatan 11 (Alexanders 
perspektivet), och till slut till ett rum 
och kök vid Järnvägsgatan 3. Dottern 
Karin och sönerna Tatto och Lalle bi-
drog till att försörja familjen.

Maria Diehl var sannolikt i ungdo-
men glad och livlig, fast besluten att 
skaffa sig ett yrke och ett självständigt 
liv. Hon hade säkert höga förvänt-
ningar  då  hon  hösten  1884  flyttade  till  
Finland för att gifta sig. Hon drabba-
des tidigt av sorg, äldsta sonen Fredrik 
dog ett och ett halvt år gammal i fe-
bruari 1891, senare miste hon två barn 
till. Hon hade antagligen ett mycket 
ensamt liv, i ett främmande land, med 
ett främmande språk. Finska lärde hon 
sig aldrig, men klarade sig säkert med 
svenska, tyska och franska, men pro-
blemet måste ha existerat. Uppgifter 
om familjens umgänge saknas helt. 
Det   finns   inga   fotografier   av   Maria  
under 1890-talet, men passfoton och 
andra bilder från början av 1900-talet 
visar en förgrämd och bitter, för tidigt 
åldrad 50-åring. Hon blev tidigt de-
ment och lynnig. Hon hade också ett 
konfliktfyllt  förhållande  till  sina  barn,  
och bröt tidvis i olika repriser kon-
takten med dem alla. Ständiga pen-
ningbekymmer bidrog till att fördys-
tra  Marias   sista   år.  Hon  flyttade   från  
Wiborg till Borgå 1918, och skrev till 
sonen Gösta som studerade i Helsing-
fors 16.2: ”...... Jag reder mig ännu och 
hoppas. Jag har bröd och goda havre-
gryn men veden är det illa med jag 
eldar endast i lilla rummet och kokar 
thé och gröt deri ... ” Maria Diehl blev 
med åren alltmer förvirrad och intogs 
på sjukhuset i Ekenäs 1925, där hon 
avled i september 1926. Hon gravsat-
tes på Sorvali begravningsplats i fa-
miljegraven.

Fotografens barn

Dottern Karin Diehl gick ut Ryska 
Fruntimmersskolan i Wiborg 1905, 
läste ett år i Svenska Flickskolan i 
Wiborg, och tog studenten vid Hel-
singfors universitet 1906. Hon sattes 
i Ryska Fruntimmersskolan som straff 
för något spratt eller upptåg mot ryska 

soldater har bröderna Tatto och Gösta 
båda berättat. Vad upptåget bestod i 
förtäljer icke historien. Karin lämnade 
hemmet i Wiborg genast efter student-
examen och reste till släktingar i södra 
Sverige, tog tjänst vid försäkrings- 
bolaget Skåne i Malmö, och stannade 
där  till  1917.  Då  fick  hon  anställning  i  
S:t Petersburg (Petrograd) vid svenska 
legationen i Elsa Brändströms grupp 
för   flyktingärenden.   Båda   bröderna  
Tatto och Lalle arbetade vid denna tid 
i S:t Petersburg, och genom dem kom 
Karin i kontakt med Boris Mihailovitj 
Kedrin, som hon gifte sig med 1918. 
De   fick   en   son,   men   Karin   lämnade  
Boris  Kedrin  i  slutet  av  1918,  och  flyt-
tade med sonen till Finland, där hon 
arbetade  på  Outokumpu  till  1956.  Hon  
avled i Helsingfors 1960.

Sonen Tatto (Fredrik) Diehl invali-
diserades av polio 1902, i en epidemi 
som också invalidiserade brodern 
Rasse, och blev orsaken till syskonen 
Wilhelms och Ines’ död. Tatto gick an-
dra året i Svenska Lyceum i Wiborg 
då   pappan   dog,   men   han   fick   sluta  
skolgången 1907 och arbetade i olika 
trävarufirmor   i   Finland.   1915   reste  
Tatto till S:t Petersburg för att lära sig 
ryska, och gifte sig 1917 med Natalia 
Sergejevna Mindlina. 1918–1919 var 
Tatto anställd av G. A. Serlachius med 
uppgifter i S:t Petersburg, Moskva och 
Kiev. Under hösten 1918 försökte Tat-
to  överföra  finsk  egendom  till  Finland  
undan revolutionen, men blev häktad 
24 september i Petrograd och kastades 
i Peter Pauls-fästningens fängelse. 
Vistelsen där blev mycket dramatisk, 
och mot slutet av fångenskapen fruk-
tade Tatto för sitt liv. I ett utsmugglat 
brev, skrivet på ryska med blyerts, 
mycket otydligt och svårtolkat, tog 
Tatto farväl av Natascha. 

Tatto frigavs oväntat på julafton 
1918, och reste med Natascha till Fin-
land i januari 1919.  Samma år reste 
han i affärer i Polen, och anställdes 
som resekontrollör vid Finska Träsli-
periföreningen, från 1934 som för-
säljningsdirektör för föreningens trä-
massaavdelning, och från 1942 som 
föreningens verkställande direktör, 
från vilken post han pensionerades 
1961. Tatto avled i Helsingfors 1978.

Rasse (Erland) Diehl gick 5 klasser 
i Svenska Lyceum i Wiborg, utbildades 
sedan till bokbindare och försörjde sig 
med bokbinderi på 1920-talet, senare 
hade han ett boktryckeri. En stor del 
av sitt liv försörjde han sig som egen 
företagare i Helsingfors. 

1948 inlöste Rasse med Tattos bi-
stånd hela aktiestocken i Invalidien 
Kivihiomo, som framställde tälj-
stensugnar och värmeplattor för res-
tauranger och sjukhus. Firman hade 

endast handikappade som anställda. 
Rasse gifte sig med Elsa Eriksson 
1924,  och  fick   två  döttrar.  Han  dog   i  
Helsingfors våren 1965.

Lalle (Alexander) Diehl slutade 
liksom bröderna Tatto och Rasse skol-
gången i Svenska Lyceum i Wiborg 
efter fem klasser. Han tog anställning 
i   S:t   Petersburg   1910,   men   flyttade  
1914 till Mänttä bruk. Senare blev 
han anställd hos Näsijärven Pahvi i 
Tammerfors, där han blev kontorschef 
1922, och disponent 1933, en anställ-
ning han hade till sin död endast 50 
år gammal 1945. Lalle gifte sig 1921 
med  Irma  Rikberg  och  fick  tre  barn.

Yngsta sonen Gösta Diehls liv blev 
mycket omväxlande, och hans konst-
närliga gärning har bedömts i ett stort 
antal tidningsartiklar och encyklope-
dier. Gösta var den enda av de fyra 
bröderna  som  fick  chansen  att   ta  stu-
denten vid Svenska Lyceum i Wiborg. 
Han var alltid medveten om de stora 
uppoffringar detta hade krävt av hans 
mor, och av syskonen, som bidrog 
till uppehället under de svåra åren ef-
ter 1904. Karin skickade pengar från 
Sverige, och Gösta själv bidrog till 
hushållet med sommarjobb bl.a. som 
lantmätarassistent, och inom Finlands 
geologiska undersökning.

Efter konststudier i Helsingfors 
flyttade  Gösta  till  Paris  1922,  och  stan-
nade där till 1935. Från åren i Paris 
härstammar också Göstas historia om 
sin härstamning: Han berättade alltid 
att han härstammade från en fransk hu-
genottfamilj i Elsass-Lothringen, som 
vid slutet av 1700-talet utvandrat från 
Strasbourg och slagit sig ned i Sverige 
och Norge. Så var det alltså inte, men 
sanningen är minst lika spännande 
som Göstas version, den senare skall 
numera räknas till hans omfattande 
register av goda historier, och biogra-
fierna  över  Gösta  Diehl   borde   till   en  
del omskrivas. Gösta var gift med Elsa 
Ramsay och hade tre barn. Han avled i 
Helsingfors 1964.
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Olga   Richardts   Understödsfond  
grundades i augusti 1886 i Wiborg 
av kommerserådet Fredrik Rich-
ardt till åminnelse av hans första 
äkta maka Eleonora Amalia Rich-
ardt,   f.   Rosenberg,   kallad   Olga,  
som avlidit den 18 juni samma 
år. När fonden 1939 på grund av 
kriget med Sovjetunionen 1939–
1940   flyttat   till   Helsingfors   fick  
den av Justitieministeriet status av 
stiftelse den 20 september 1940. 
Fondens namn ändrades 1976 till 
”Olga   Richardtin   Avustussäätiö  
–  Olga  Richardts  Understödsstif-
telse”.  

I anledning av att fonden fyllde 
120 år på hösten 2006 samman-
ställde sittande styrelseordföran-
den sjökapten Karl Johan Bender 
en kort historik som framfördes 
vid närmast följande styrelsemöte 
i mars 2007.

Fondens ändamål vid dess 
grundande var att fortsätta den 
understödjande   verksamhet   Olga  
Richardt utövat för hjälpbehövan-
de och, såsom det står i donations-
urkunden med kommerserådets 
formulering:

företrädesvis för fattiga släk-
tingar till den avlidna och mig, 
samt andra medellösa personer, 
som under min hustrus lifstid 
stått i närmare beröring med 
min familj.

Fonden administrerades av Ma-
gistraten i Wiborg, som utsåg 
medlemmarna i dess styrelse uti 
vilken kommerserådet Richardt 
var självskriven medlem. Han 
donerade grundplåten mk 50 000 
den 9 augusti 1886 och förband 
sig därvid att ytterligare ställa 50 
000 till förfogande vid en senare 
tidpunkt, vilket skedde den 5 ok-
tober 1887.

Fondens medel förkovrades ge-
nom utlåning. Det första lånet på 
50 000 beviljades den 30 dec. 1886 
åt handlanden W. Schataloff mot  
6 % årlig ränta. Följande lån om  
50 000:– beviljades 5 oktober 1887 
till samme handlande Schataloff 
mot 5 % årlig ränta. Som säkerhet 
för dessa lån gavs en inteckning i 
gården Nr 263 i Pantsarlaks stads-
del i Wiborg. Enligt bankkoncer-
nen Nordias penningvärdestabell 
var dåvarande 100 000 mk år 2005 
värda  433  168  €  (motsv.  2  575  500  
mk).

Av de genom denna låneverk-
samhet   influtna   medlen   utdela-
des årligen understöd i enlighet 
med fondens stadgar. Den första 
utdelningen skedde 1887 då tre 
personer   fick   motta   10   mk/mån,  
sammanlagt   360   mk   (1729   €).  
Följande år 1888 var mottagarnas 
antal 25 och summan 3 580 mk 
(16   894   €)   och   1889   var   antalet  
39 och summan 5 440 mk (23 989 
€).    Fr.o.m.  år  1887  till  seklets  slut  
1889 beviljades understöd uppgå-
ende sammanlagt till 50 250 mk 
(205  358  €).

Under perioden 1900–1916 
beviljades 105 240 mk (354 766 
€)   till   45   personer.  Understödens  
storlek varierade från 10 till 20 
mk per månad. År 1917 försäm-
rades markens värde dramatiskt. 
Den nämnda år utdelade sum-
man 5 880 mk motsvarade endast 
drygt   6   000   €,   i   jämförelse   med  
t.ex. år 1893 då 5 840 mk motsva-
rade  drygt  22  000  €.  Men  värdet   
sjönk alltmer så att den summa om  
142 520 mk som sammanlagt utde-
lades under perioden 1917–1939, 
då fonden ännu verkade i Wiborg, 

motsvarade  endast  45  675  €.
En ny tid inleddes 1940 då 

fonden   flyttade   till   Helsingfors.  
Grundarens son Eugen Richardt 
hade inträtt som medlem i styrel-
sen 1916. Han jämte fondens ord-
förande, förre justitieborgmästa-
ren i Wiborg Bertel Brunou anhöll 
på styrelsens vägnar i en till Justi-
tieministeriet riktad skrivelse den 
30 augusti 1940 att fonden, vars 
hemort nu var Helsingfors, skulle 
upptas som en stiftelse. Detta be-
viljades den 20 september 1940. 
Därmed  blev  det  officiella  språket  
finska  och  den  nya  stiftelsen  kom  
att   heta   Olga   Richardtin   Avus-
tusrahasto. Stiftelsens egendom 
hade   genom   den   finska   markens  
värdeminskning krympt betyd-
ligt och angavs vara 144 452 mk  
(35  479  €).  En  ändring  i  stadgarna  
berörde utdelandet av understöd 
varom det i § 1 stipulerades att 
understöd skulle beviljas främst 
åt personer från östra Finland,  
huvudsakligen åt donatorns och 
hans frus mindre bemedlade släk-
tingar och vänner. 

Under perioden 1940–1958 
drabbades vår valuta av sedel-
klippning och devalvering men 
även av värdeökning då markens 
värde ökades genom att decima-
len   flyttades   två   steg   åt   vänster  
och förlorade två nollor. Stiftel-
sen förvärvade 1940 en lägenhet 
på 96 kvm vid Rosavillagatan 
2 i Helsingfors för 167 000 mk  
(41  017  €).  Den  blev  uthyrd  och  
av hyresinkomsterna utdelades 
som understöd sammanlagt 55 
700   mk   (2   724   €)   under   ovan-
nämnda tidsperiod.

På anfordran av skattemyndig-
heterna måste stadgarna ändras 
så, att de skulle uppfylla tidens 
krav. I de den 7 juli 1976 stadfäs-
tade   stadgarna   fick   stiftelsen   ett  
nytt och även ett svenskt namn, 
Olga   Richardts   Understödsstif-
telse. Samtidigt stadgades att  
Östsvenska Blomsterfondsfören-
ingen r.f. skulle ha en representant 
i stiftelsens styrelse. Enligt § 1 i 
de nya stadgarna skulle understöd 
utdelas 

i främsta rummet åt medellösa 
personer från östra Finland.

Under perioden 1959–1996 
förkovrades ekonomin genom 
förvärvandet av aktier i börsno-
terade bolag. Sammanlagt ut-
delades understöd 235 700 mk  
(14,561  €).  Lägenheten  på  Rosa-
villagatan såldes någon gång 
under perioden 1977–2000 och 
omsattes i bolagsaktier varvid 
stiftelsens ekonomiska ställning 
förbättrades. Som understöd ut-
delades   422   194  mk   (93   740   €).  
År   2001   var   den   finska   marken  
fortfarande i användning och den 
utdelade summan var 324 400 mk 
(56  524  €)  och  under  den  senaste  
perioden 2002–2006 sammanlagt 
243  120  €.

Som ett sammandrag kan 
anföras att stiftelsen totala ut-
delning av understöd under hela 
sin verksamhetstid belöper sig 
till en summa som motsvarar  
1  018  972  €  idag.

Under de senaste tio åren har 
stiftelsens stadgar tillämpats så att 
det blivit möjligt att stöda fattiga 
barn i viborgska skolor, barnhem, 
på sjukhus och sommarläger. 
Dessutom har man stött andra vi-
borgrelaterade projekt och verk-
samheter.

Olga  Richardts  
Understödsstiftelse
Olga  Richardtin  
Avustussäätiö

 Dottern Karin Diehl vid 
konfirmationen  1901.
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Viktor Svaetichin föddes 10.12.1877 i 
Salmis, vid östra Ladoga, där fadern 
var länsman. Han var den åttonde i en 
barnaskara på 11. Men då Viktor var 
3–4 år dog fadern bara 44 år gammal 
och lämnade den unga änkan ensam 
med 10 barn, den äldsta 12 år och den 
yngsta bara ett par månader. Hon för-
sökte försörja familjen som sömmer-
ska, men efter diverse omvägar blev 
hon kringel- och pepparkaksbagare i 
Wiborg.  Viktor  fick   tidigt   lära  sig  att  
leva  utan  överflöd.

Pojken visade snart stort intresse 
för teckning, men då han skadade sin 
högra hand började han rita med den 
vänstra handen, så stort var behovet 
att uttrycka sig genom att rita! Trots 
att han skrev med höger hand fortsatte 
han sin konstnärliga verksamhet med 
vänster hand livet ut. Han var mycket 
händig, vilket t.ex. senare visade sig 
i att han med några enkla drag med 
kniven tillverkade sina tavelramar. 
Han byggde även miniatyrmodeller 
t.ex. av lador, upptimrade alldeles 
som originalen. Innan han fyllt 14 år 
byggde  han  en  fiol  –  för  stråken  hade  
han knyckt tagel från mjölkkuskens 
häst!  Senare i livet spelade han inte på 
något instrument, men han var antag-
ligen den enda i Säiniö som lyssnade, 

när man spelade symfonier i radion.
Viktor gick i folkskola i Wiborg. 

Åren   1895–1898   fick   han   lära   sig  
teckna och måla hos Konstens Vän-
ner i Wiborg med Arvid Liljelund som 
mycket uppskattad lärare. Därefter 
var det dags för Ateneum 1898-1901. 
Efter åren av utomordentlig undervis-
ning i huvudstaden var det en själv-

klarhet för honom att återvända till 
Wiborg och Konstens Vänner. Han 
deltog i utställningar bl.a. åren 1901, 
1902 och 1904.

Rätt   snart   fick   Viktor   anställning  
som vikarierande teckningslärare i 
ett  par  finska  pojkläroverk  och  kunde  
tack vare detta ganska fritt fortsätta 
med sitt konstnärskap. Han blev känd 
för att ha ett speciellt öga för detaljer 
och en hand för att exakt återge dem. 
Perspektivlära var en av hans käpp-
hästar som lärare.

Uppdrag  
att dokumentera  
hus  och  herrgårdar
Hans sätt att måla helt naturtroget 
gjorde att Museum Wiburgense gav 
honom i uppdrag att dokumentera vik-
tiga, intressanta, historiska och folk-
livsskildrande byggnadsverk i staden 
och dess omgivningar. Detta krävande 
arbete utförde han under perioden 
1912–1919 och resultatet blev ca 500 
akvareller, oljemålningar, tuschrit-
ningar  och  fotografier.  Före  vinterkri-
gets utbrott lyckades man rädda denna 
unika samling genom evakuering till 
Lahtis historiska museum och Södra 
Karelens konstmuseum i Villman-
strand. Flertalet av stadsbilderna kom 
till Lahtis medan herrgårdarna och 
Monrepos kom till Villmanstrand.

Viktor Sveatichin var också yrkes-
fotograf, han var banbrytande inom 
konstfotografering i östra Finland. 
När han äntligen skaffade sig och den 
unga familjen ett eget hem, blev det 
ett litet egnahemshus i Säiniö med en 
liten  täppa;;  ett  välkommet  tillskott  till  
mathållningen och hushållskassan. I 
huset inredde han ett mörkrum, där 
han belyste sina arbeten vid framkall-
ningen genom en lucka i väggen. Han 
kunde stiga upp 3–4-tiden och börja 
framkalla,   ofta   hängde   fotografier  på  
tork liksom på byksnören ”i hela hu-
set”. Han tog sig för att varje läsår, 
helst på vintern vid skidföre åka runt 

med den tunga kameran och alla glas-
skivorna till folkskolorna runt Wiborg 
för att ta klassfoton. Senare samarbe-
tade   han  med   sin   elev  O.V.  Vikstedt  
(Viiste), som gav ut boken ” Viihtyisä 
Vanha Viipuri” 1948. 

Naturvännen

I allt var han dock en naturmän-
niska;;   han  gav   akt   på   i   vilka   forma-
tioner träden växte, han kände till  
fågelläten och han hade en stor fjärils-
samling. Han fann olika stämningar i 
olika  skogstyper;;  granskogen  hade  sin  
stämning, tallskogen på vintern sin 
stämning och björkskogen och bland-
skogen sin och på något sätt lyckades 
han fånga dessa känslor i sina tavlor, 
som för det mesta hänger på väggen 
hos någon släkting.

Han målade eller fotograferade 
ingalunda  hela  tiden;;  det  kunde  gå  år  
utan att han rörde en pensel. För det 
mesta jobbade han med sådant som 

Viktor  Svaetichin  
Mannen som dokumenterade Karelens byggnadsverk
Tack  vare  konstnären  Viktor  
Svaetichin  kan  vi  idag  
bilda oss en uppfattning 
om hur viktiga byggnader, 
bostadshus, herrgårdar, 
kyrkor  osv.  i  Wiborg  och  på  
södra Karelska näset såg ut 
kring föregående sekelskifte 
och  fram  till  världskrigen.  
Den äldsta bevarade tavlan, 
en  vy  från  S:t  André,  är  
daterad  1895.  Dessa  rader  
är  nedtecknade  av  hans  
svärdotter Ulla Karlsson, 
f.  Liljeberg,  i  sonens  andra  
äktenskap.

Huset på berget. Gårdssidan av Karjaportsgatan 5. Tuschteckning 1902 av Viktor  
Svaetichin. Södra Karelens Museum. Viktor Svaetichin gjorde en mängd teckningar av 
gamla byggnader på gårdssidan av wiborgska hus.

för stunden intresserade honom. Han 
kunde sitta och iaktta ett föremål eller 
en arbetsprocess en halv timme och 
sedan gjorde han sina skisser. Evakue-
ringstiden i Jämsä (vinterkriget) var en 
mycket aktiv period för honom. Där 
hade han tid att se och studera mycket 
”nytt”! T.ex. fårklippning satte han 
sig in i, skisserade och målade. Där 
gjorde   han   också   flera   landskapsmo-
tiv, insjömotiv, lador, bodar etc. än 
tidigare och kunde därmed ge uttryck 
för sin stil. Betecknande är hans milda 
färger, särskilt i akvarellerna. Han har 
gjort några akvareller med motiv från 
stranden  med  fiskebåtar  och  gångspel  
i Terijoki och i dem är färgsättningen 
på sand-hav-himmel fängslande.

Det  finns  relativt  få  oljemålningar  
bevarade, de var i regel av större 
format. Då evakueringsordern kom 
placerades alla större tavlor liggande 
under sängarna för att inte bli genom-
skjutna om väggarna skulle få sig en 
salva. Med på resan kunde man bara ta 
mindre tavlor, mest oinramade. Huset 

Ulla Karlsson

Kejsaregatan 11 (Klostergatan), gårdssidan. Bakom husen skymtar landsförsamlingens kyrka och dess klocktorn, ett av tornen i den gamla stadsmuren. Akvarell av Viktor Svaetichin 
1913, Södra Karelens Museum.

Viktor Svaetichin som ung.
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i Säiniö förstördes tyvärr och allt 
med det.

Efter Vinterkriget

Efter 1939 hade Viktor Svaetichin 
inte   mera   något   staffli   utan   han  
satt med sina arbeten på knäna 
och skissade, ritade med tusch och 
kritor. Då han kom till Helsingfors 
1942  fick  han  anställning  på  Natio-
nalmuseets bildarkiv för att bringa 
reda i bildtexter, troligen mest på 
tyska. Under denna tid gjorde han 
några självporträtt, sannolikt för 
att få dagen att gå med det annars 
föga inspirerande arbetet.

Så bohem han egentligen var 
till sin natur och med sitt långa, 
mörka och lockiga hår levde han 
inte en bohems liv med andra 
konstnärer utan höll sig till muse-
ala, historiska och allmogekretsar. 
Han var lätt att samtala med och 
hade en stor kännedom om såväl 
aktuella som allmängiltiga frågor. 
Han spelade gärna schack med 
någon av sina få goda vänner och 
kunde ta en konjak eller två, men 
han sågs aldrig någonsin berusad 
och inte heller var han sjuk eller 
annars sängliggande. Han var ab-
solut  laglydig;;  t.ex.  köptes  ingen-
ting på svarta börsen till hemmet 
så länge han levde. Som konstnär 
var han tolerant mot andra ström-
ningar men var hela tiden ytterst 
medveten om sin egen nästan pe-
dantiskt naturtrogna stil. Han lär-
de sig aldrig att prissätta sitt eget 
arbete;;   han   strävade   varken   efter  
rikedom eller ryktbarhet.

Familjen

Viktor Svaetichin, vars farfarsfar 
förmodas  ha  flyttat   in  från  Polen,  
bildade familj 1916. Hans hustru 
var Jenny Kuvaja 1888–1947, 
verksam inom restaurangbran-
schen.  De  fick  tre  barn,  två  döttrar  
och en son. Döttrarna hade var-
dera  ärvt  pappas  anlag;;  den  äldre  
ritade mycket och målade en del, 
medan den yngre var kartriterska i 
tjänst hos Stockholms stad. Sonen 
Helge, som undertecknad var gift 
med i hans andra äktenskap, höll 
enligt fadern pennan orätt i han-
den för att kunna följa pappas spår. 
Viktor har tio barnbarn och många 
barnbarnsbarn. I likhet med majo-
riteten av manliga släktingar dog 
Viktor Svaetichin ”med stövlarna 
på” i Helsingfors 1942. Han hade 
varit i ”mottiskogen” på talkoarbe-
te som påbjöds under dessa krisår.

Utställningar

Viktor Svaetichins arbeten var ut-
ställda i Vita Salen i Helsingfors 
i samband med Wiborgs 700-års-
jubileum 1993. Marjatta Räsänen, 
numera intendent för Södra Ka-
relens museum, ordnade utställ-
ningen i Vita Salen. Hon har nu 
gett ett team lett av arkitekt Tuula 
Pöyhiä i uppdrag att ställa upp en 
ny utställning på Södra Karelens 
museum. Utställningen ”Viktor 
Svaetichin – akvareller och foto-
grafier   från  Karelska  näset”  öpp-
nades 1.10.2007 och pågår till 
13.1.2008. 40 verk av Svaetichin 
fick   rum   på   utställningen.   Tuula  
Pöyhiä har fotograferat dagens 
verklighet på samma ställen där 
Svaetichin i tiderna målade. Man 
kan  konstatera  att  det  finns  några  
förbluffande väl bevarade bygg-
nader, främst kyrkor, medan man 
i andra fall fått söka i snårskogen 
efter stenfoten till en herrgård. 
Den tidskrävande uppföljningen 
fortsätter och man hoppas även få 
Lahtis kulturhistoriska museum 
med  i  arbetet.  Totalt  finns  500  ar-
beten av Viktor Svaetichin i muse-
erna i Villmanstrand och Lahtis.

Vad kan man berätta om en stol, som 
inte har någon särskild glamour, så-
som John F. Kennedys gungstol, 
madame Récamiers soffa eller Alvar 
Aaltos pall? Ja, jag har i min ägo en 
stol, som har en egen berättelse. Dess 
öden inramas av det som många av oss 
wiborgare fått uppleva.

Min mor Gunnel, född Gräsbeck 
blev år 1925 änka med tre pojkar att 
ta hand om. Tio år senare, sommaren 
1935, då hon skulle fylla 50, tillbragte 
vi i ”Lilla villan” i Rauhalahti, det 
gräsbeckska sommarparadiset.

Min mors födelsedag den 5 juli 
hade  släkten  beslutat  fira  med  dekore-
rade villor, majstång och morgonupp-
vaktning och jubilarens bror inbjöd 
till stor festmiddag på ”Stora villans” 
rymliga veranda.

Bland födelsedagspresenterna 
fanns den stol jag nu ska berätta om. 
Min moster Märta Clouberg hade en 
handarbetsaffär   ”Travail”   med   filial  
i Villmanstrand. Nu hade hon skaf-
fat fram en smäcker rococostol med 
rosenmotiv på krönet och krumma, 
graciösa ben. Dess sits, ryggstödsme-
daljong och små armstödskuddar hade 
hon   själv   dekorerat   med   fina   kors-
stygnsmönster. Den blev mor natur-
ligtvis  mycket  glad  över  och  den  fick  
sin hedersplats i vårt hem vid Torgga-
tan i Wiborg.

Men bakom knuten på tidsaxeln 
väntade oss och stolen omvälvande 
händelser. Vinterkriget bröt ut och det 
var den 30 november 1939. Jag hade 
gått in som frivillig för att avtjäna min 
värnplikt vid Luftvärnsregementet 2 i 
hemstaden. Wiborg låg så nära riks-
gränsen att man redan följande dag 
inledde evakuering av civilbefolk-
ningen. Vårt hem låg i ”Lehtovaaras 
hus”, granne till och ägt av Sparban-
ken i Wiborg, där min mor arbetade. 
På kvällen den andra krigsdagen kom 
evakueringsbilen. Mor hade hos sig 
min brorsson, nuvarande pensionera-
de   fysiklektorn   Jarl-Olof   Floman,   då  
en pilt på 3 år. Farmor höll på med att 
bada  honom,  men  fick  hasteliga  roffa  
åt sig det allra nödvändigaste – glöm-
de för resten att stänga badrumskranen 
– och anträdde resan med lillpojken på 

ett   lastbilsflak,   i  vinterkölden   till  Sa-
volax. Hon visste ej att hon inte skulle 
återse hemmet, som jämte stol gapade 
tomt tills ryssen tog över.

I juni 1941 började det emellertid 
hända saker. Fortsättningskriget bröt 
ut. Vår armé lyckades snabbt återer-
övra det förlorade Karelen. Själv var 
jag   som   reservofficer   med   om   Wi-
borgs återerövring, ett mäktigt minne 
för livet. Men utan att ana hur spelet 
skulle sluta.

Dagen   efter   det  finska   intåget   var  
jag i tillfälle att i hast bekanta mig 
med släkthushållens reminiscen-
ser. Av dem hade vårt drabbats värst 
och stod i ruiner. Jag företog mig att 
klättra upp till tredje våningen längs 
en bärande pelare som spretade mitt i 
ruinerna och fann där två garderober, 
fristående i friskluften, i vilka jag haft 
mina kläder. Garderoberna, som för-
setts med hyllor, stod oskadade mitt i 
askan och när jag öppnade dörren var 
de överfulla med ett par tre hundra 
enkla tallrikar. Ryssarna hade kanske 
använt Lehtovaara i våningen inunder 
som bespisningsställe och förvarat 
förnödenheterna häruppe? Men där 
stolen  stått,  bredvid  flygeln  av  märket  
Perzina, fanns bara luft, golven hade 
rasat.

När nu detta är sagt och läsarna vet att 
stolen kommit till rätta frågar man sig 
hur detta kan förklaras.

År 1942 beslöt Sparbanken i Wi-
borg i exilen att återuppta sin verk-
samhet i det oskadade bankhuset i 
Wiborg. I staden bodde snart 32 000 
personer, fullt sysselsatta med opti-
mistisk återuppbyggnad. Banken hade 
en stor kundkrets, bland dem även 
lantbrukare och byggare, som hade 
eller behövde lån och dem ville man 
inte lämna i sticket. På valborgsmäs-
soaftonen   1942   flyttade   sålunda  min  
mor  tillbaka  med  banken,  hon  fick  en  
bostad ovanför banksalen med samma 
utsikt som före kriget över Paradpla-
nen och Petri Pauli kyrka, där hennes 
far varit kyrkoherde. Mina bröder och 
jag hade fått permission för att genom-
föra  flyttningen.

Några   veckor   efter   detta   fick  min  
mor besök av några bekanta. En av dem 
kom med det överraskande beskedet 
att han i en bostad vid Repolagatan, 

en kilometer från Torggatan, sett ”fru 
Flomans vackra stol”. Där hade ett par 
lottor bott och ingen visste hur stolen 
hamnat där. Efter vinterkriget lär man 
ha samlat möbler och böcker ur våra 
plundrade hem i Runda Tornet och i 
parken vid Salakkalahti, men vårt hem 
var ju utbrunnet. Men när?

Jag har i likhet med M. Hercule 
Poirot satt mina grå celler i arbete och 
kommit till följande slutsatser:

–vid Vinterkrigets slut i mars 1940 var 
Torggatan 2 i skick. Tallriksfyndet ta-
lar därför, liksom det faktum att stolen 
överlevat
–hemmet kan knappast ha plundrats 
av  de  våra,  som  slogs  för  livet.  Om  det  
var ryssarna, efter Vinterkriget, gällde 
åtminstone teoretiskt att soldatesken 
var förbjuden att plundra. Vi vet inte 
om uppsamlade värdemöbler sedan 
tilldelades  officerare,  partipampar   el-
ler andra mutkolvar, men stolen hitta-
des i ett ryskt hem.
–det förefaller som om huset vid Torg-
gatan, vilket som sagts var oskadat i 
mars 1940, förstörts under sommaren 
1941. Nu vet man att Överbefälhava-
ren förbjudit bombardemang av Wi-
borg. Återstår slutsatsen att ryssarna 
vid den snabba utrymningen minerat 
huset eller tuttat eld på det.
–Efter att ha skrivit ned ovanstående 
analys har jag fått bekräftat att ryssar-
na haft en kommandogrupp som under 
de  sista  dagarna  förrän  de  fick  överge  
staden   tände  på   ett   flertal   hus,   vilket  
finns  dokumenterat,  bland  dem  vårt.

Tillbaka till året 1942 och Torggatan.
Vänliga mänskor återbördade nu 

stolen, som blev en kär pjäs för sin 
riktiga ägarinna, en länk till det för-
gångna, lite sliten av de interimistiska 
innehavarna som suttit ganska hård-
hänt på denna gracila möbel under ett 
och ett halvt år.

Två år efter stolens återkomst till 
modershemmet vände sig krigslyck-
an. Röda armén inledde en storoffen-
siv på Näset och man var tvungen att 
än en gång evakuera det hårt prövade 
wiborgsfolket. Sparbanken och dess 
personal evakuerades i etapper och 
hamnade i Terjärv i Österbotten där 
de blev mycket vänligt emottagna av 
det lokala sparbanksfolket. Min mor 

miste alltså ånyo sitt hem, men den 
här  gången  fick  hon  med  sig  lite  mera,  
bland annat den famösa stolen. När 
krigshandlingarna slutligen upphört 
och förhållandena gjorde det möjligt 
flyttade  Gunnel  Floman  till  Eira  i  Hel-
singfors   och   fick   igen   börja   om   från  
början, såsom så många andra. Tungt 
hade det varit, och efter pensione-
ringen tog ålder och prövningar sin 
tribut. Mor avled i mars 1965 vid 79 
års ålder.

I det skedet hade hon bott tillsam-
mans med min ogifta bror Birger, som 
nu   ärvde   stolen.   Han   flyttade   jämte  
stol till nya lokaliteter. När även han 
med åren blev krasslig drog han och 
stolen in på Blomsterfondens senior-
hem i Kottby.

Efter hans död i juni 1987 var det 
min tur att bli ägare till denna för 
oss nästan levande tingest, ”stolen 
som kommit tillbaka”. Den står mitt 
i vårt hem i Munksnäs och påminner 
mig dagligen om min mor, om barn-
domssomrarna i Rauhalahti, om Wi-
borg i krig och fred. Den lilla stolen 
med sina egna, för oss okända öden 
var nog ett unikum, den var den enda 
i familjen som inte lämnade Wiborg 
mellan krigen – men ändå kommit till 
rätta.

Stolen  som  kom  tillbaka

Vid genomgång av Tyrgilsmuseets 
samlingar påträffades en liten tryckt 
skrift utgiven av J. Cederwaller & Son 
1847, 38 sidor, 10 kopek silver. Skrif-
ten berör landskamreraren Erik Johan 
Bäck som blivit bötfälld på grund av 
att han uppträtt iförd olämplig klädsel 
inför den kejserliga hovrätten i Wi-
borg. Skriften tillhörde konsul Peter 
Starckjohann och hade varit utlånad 
till arkitekt Claus Tandefelt, en av Erik 
Bäcks avkomlingar innan den hamna-
de i Tyrgilsmuseets samlingar.

En nutida läsare kan inte undgå 
tanken att Hovrätten slösade tid och 
pengar på en sak som närmast kan 
betraktas som en petitess. Tryckandet 
av skriften blev säkert inte heller en 
god affär för Bäck. Bäck var klädd 
i en s.k. bonjourrock av ”tämmeli-
gen   fint   svartgrönt   kläde,   i   likaledes  
mörka  underkläder  och  i  stöflor,  som  
denna gång voro blankade” i stället 
för i frack. I skriften antyds att han var 
en ofta sedd sakförare i Hovrätten och 
att han alltid visat föga vördnad inför 
Hovrätten. Dessa typer av obekväma 
sakförare är välkända också för da-
gens rättsinstanser och det ligger nära 
till hands att tro att uppträdandet i 
olämplig  klädsel  var  droppen  som  fick  
bägaren att rinna över och gav rätten 
en orsak till att näpsa landskamrera-
ren. Men vi låter skriften tala i saken.

Det börjar med ett protokollutdrag 
av den 19 mars 1846, då hovrätten 
dömde landskamreraren Johan Erik 
Bäck för att han ”genom sin dervid, 
emot hitintills allmänt vedertaget 

skick och bruk, begagnade klädsel, 
uppenbarligen visat Kejserliga Hof-
Rätten sidvördnad”. Följde klagomål 
till ”Stormägstigste Allernådigste 
Kejsare” i vilket Bäck skildrar hur 
han överraskades av Hovrättens beslut 
enär han tidigare uppträtt inför rätten 
iklädd samma klädsel utan förspord 
anmärkning. Bäck åberopar som 
vittne ”stadens förnämsta skräddare, 
Åldermannen Fagerlund, som förfär-
digat rocken.”

Den 16 maj 1846 kom hovrättens 
förklaring till Kejsaren. Det var den 
andra gången Bäck använde sig av den 
olämpliga dräkten, den första gången 
utan anmärkning, men ”enär Bäck 
sedermera sagde dag, den 19 mars, å 
nyo på enahanda sätt härstädes upp-
trädde, trodde Hof-Rätten detta hans 
beteende så mycket mera påkalla laga 
näpst,  som  Bäck  tillförene  flerfalldiga  
gånger, uti skrifter, dem han författat 
och till Hof-Rätten ingifvit, genom 
anstötligt skrifsätt visat Hof-Rätten 
missaktning och derföre äfven blifvit 
pliktfälld.” Skriften var undertecknad 
av hovrättspresidenten C.G. Man-
nerheim (som anmälde att han inte 
deltagit i sakens avgörande) och sex 
andra ”underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåtar”. I ett protokoll 
från mötet i mars framgår att hovrätts-
rådet Fagerström “ansåg för sin del 
vice Lands-Kamrerarn Bäcks i fråga 
komne beteende icke vara af den be-
skaffenhet att han derföre borde till 
ansvar fällas.”

Den 22 maj 1846 behandlades sa-

Skandal  i  Wiborgs  hovrätt  1846
ken ånyo i hovrätten. Man betonade 
att hovrätten varit ”ledd lika litet af 
något ömtåligt småsinne som af en-
skilt ovilja, utan af full öfvertygelse 
om nödvändigheten att, för oeftergif-
ligt bibehållande af Hof-Rättens anse-
ende, stäfja det övermod Bäck, såsom 
sakdrifvare i allmänhet och äfven uti 
förevarande fall, ehuru i en skenbart 
obetydlig omständighet, uppenbarat, 
hvilken sinnesart hos honom vidare 
bevisades deraf, att Bäck ännu … den 
30 nyssvikne April, på samma sätt 
som omnämndt är, mot Hof-Rätten sig 
ytterligare förgått …

Ärendet behandlades den 12 juni 
1846 i Kejserliga Senatens Justitie-
departement som ansåg Bäck ”icke 
hafva förebragt skäl till ändring i Hof-
Rättens ofvanberörde Beslut…” Se-
naten biföll Bäcks anhållan om att ”få 
till tryckning befordra handlingarne i 
målet”.

Den 30 april hade Bäck åter upp-
trätt iförd den olämpliga klädseln in-
för Hovrätten och ånyo blivit dömd 
till böter ”Femtio daler med Tjugo-
fyra Rubel Silfver”. Bäck överkla-
gade även detta beslut och framhöll 
följande: ”Det är sanning, att jag den-
ne gång bar nära nog samma kläder 
som förra gången, nemligen rock och 
benkläder  af  fint  svart  eller  svartgrönt  
kläde, endast med skillnad af svart 
sammets-väst, i stället för att slikt 
plagg af annat mörkt tyg. Jag trodde 
med denna ändring hinna än närmare 
till det allmänna bruket. … På det sätt 
Domslutet nu lyder, kan man bötfäl-

las för hvilken klädsel som helst … 
Lagen fråntager dessutom icke privat-
mannen, såsom jag är, rättigheten att 
kläda sig efter eget behag, såvidt det 
icke sker emot anständighet. … Mitt 
eget medvetande säger bestämdt, att 
jag sålunda icke sidvördat Hof-Rätten, 
eller ens kunnat göra det genom min 
klädsel;;  och  Eders  Kejserlige  Majestät  
värdes  Nådigst antaga, att Eders Kej-
serlige Majestäts Hof-Rätt ej förmår 
se i mitt inre …”

För att stöda sin sak inbegärde 
Hovrätten ett utlåtande av advokat-
fiskalen  Anders  Johan  Lille  som  ansåg  
att Bäck visat sidvördnad för Hovrät-
ten genom att han upprepat sin klädsel 
den 30 april trots att han bötfällts för 
densamma den 19 mars. Det framgår 
av protokollen att Hovrättens beslut 
den 30 april inte var enhälligt. Asses-
soren Bergbom sade som sin åsikt att 
emedan Bäcks klädsel ”en såkallad 
bonjour-rock … såväl detta plagg som 
den öfviga beklädnaden voro snygga 
och fullkomligt anständiga” detta inte 
kunde anses förnärma Hovrättens vär-
dighet. 

Senatens justitiedepartement be-
handlade saken den 29 augusti: ”Kej-
serliga Senaten fann klaganden vice 
Lands-Kamreraren Bäck icke hafva 
anfört skäl till ändring i Hof-Rättens 
ofvanberörde Beslut, hvarföre vid det-
samma komme att förblifva.” 

Hade rättvisan nu segrat i Grön-
köping, förlåt Wiborg? Vad anser lä-
sarna? 

HA

Per Erik Floman
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 För 120 år sedan grundades Handels-
gillet i Wiborg, i ett halvt sekel skulle 
det få verka i hemstaden, men sedan 
kom krigen. Wiborg gick förlorat – 
men inte Gillet. 1945 återuppstod det 
i Helsingfors i ny skepnad. Under sex-
tiett år, tills vidare, har vårt Gille fört 
traditionerna vidare. Dessa två epoker 
vill Wiborgs Nyheter nu presentera för 
sina läsare.

Bakgrundsklimatet

Gillen i en eller annan form har det 
funnits sedan Hansatiden kring Öster-
sjön, med kontakter till Wiborg. I sta-
den lär det på medeltiden ha funnits 
något slags Helgeandsgille och man 
talar om en gillestuga. Gilleväsendet, 
som haft en kristlig dimension, upp-
löstes efter reformationen. I Sverige 
ersattes de sedermera av olika ordens-
sällskap. Helsingfors Handelsgille var 
vårt lands första, det grundades 1857. 

I Örnulf Tigerstedts tegelsten om 
Huset Hackman beskrivs “der Spiel 
Club” från 1787, där Johan Fr. Hack-
man varit klubbmästare. Det framgår 
ej var klubben var placerad, men där 
ska ha funnits rum för biljard- och 
kortspel samt en buffé och anställd 
personal. De ca 150 medlemmarna 
”med conto i memorialen” kom hu-
vudsakligen från samhällstoppen, 
och det tyska elementet dominerade. 
Klubbens vidare öden har jag ej varit i 
tillfälle att följa upp. 

Vårt eget handelsgilles tillkommel-
se år 1887 var i hög grad en följd av 
en persons stora intresse, engagemang 
och materiella generositet: bergsrådet 
Seth Sohlberg, som f.ö. var gillets 
ordförande 1887 – 1895 och blev dess 
hedersmedlem 1908.

Det bör nämnas att Walter Hoving 
redan 1883 i Wiborg grundat ett han-
delsgille ”för att sammanföra princi-
paler och affärsbiträden till fritt um-
gänge och diskussioner”, men den 
avsomnade efter bara några år. Man 
kan ändå säga att samhällsklimatet 
på denna tid var moget för nya tag på 
alla fronter. Under detta sekel hade det 
skett stora saker i Wiborg – de klas-
siska exemplen är hovrättens, järnvä-
gens och Saima kanals tillkomst samt 
rivandet av stadsmurarna – med snabb 
befolkningstillväxt, starkt ökad areal 
och ekonomisk aktivitet.

Gillets Big Bang

Det var alltså bergsrådet Seth Sohl-
berg som den 8 oktober 1887 sam-
mankallade intresserade wiborgare 
”för att skapa en sammanslutning 
inom vilken stadens affärsmän och 
övriga borgerliga och ämbetsmanna-
kårens representanter kunde mötas för 
att utbyta tankar och diskutera gemen-
samma angelägenheter”. Redan efter 
9 dagar hade man fått till stånd texten 
till stadgar och tillsatt en direktion. I 
denna satt som ordförande Sohlberg, 
viceordförande blev konsul Eugen 
Wolff, sekreterare A. Jakowleff, skatt-
mästare Carl Lindvall, bibliotekarie 
G. Taht samt som vakanslös medlem 
Georg Frankenhäuser. En mastig in-
balloteringsnämd valdes och betr. in-
skrivningsavgifter noteras att den för 
principaler fastställdes till 20 mk och 
5 för biträden, medan årsavgiften blev 
20 mk. Det stora intresset illustreras 
av att 108 medlemmar anslöt sig ge-
nast från starten.

Wolff, som ägde ”fasligt många 
hus” för att citera Albert Edelfelt, 
ställde en lokal i huset Katrinegatan 
1 till Gillets förfogande, där man in-
redde ett bibliotek, ett biljardrum, en 
läsesal och en blygsam ”krog”.  Vid 
inrättandet av gillets hem utmärkte sig 
särskilt arkitekten Brynolf Blomqvist, 
känd för sin renovering av historiska 
museets byggnad invid Tyrgilsstatyn. 
– Första sitsen hölls den 1 februari 

1888   och   stadgarna   fick   laga   kraft  
5 dagar efter detta. De allsmäktiga 
myndigheterna hade förkortat ända-
målsparagrafen till ”… att uti för det-
samma inrättad egen lokal bereda sina 
medlemmar nyttig och nöjsam syssel-
sättning”.

Inte bara handelsmän

Gillet blev mäkta populärt: vid se-
kelskiftet hade man 280 medlemmar, 
1918 350 – mera än tiondedelen av 
stadens svensktalande befolkning.

Även om de intresseområden som 
man fokuserade på var merkantila och 
kommunalpolitiska blev Handelsgillet 
en naturlig samlingsplats för en vidare 
krets än bara “principaler”, sousche-
fer och kontorister samt de tekniska 
grupperna ingenjörer och arkitekter. 
Dessa stod för ca 50 % av numerären.  
Vid studiet av medlemsförteckningen 
1937 – det är ytterst knapert med ar-
kivmaterial om detta ämne! – kan 
man konstatera att 15 % var jurister 
och tjänstemän, 12 % läkare och apo-
tekare, 8 % humanister och lärare och 
resten representerade diverse övriga 
yrken.  

Under de första decennierna intres-
serade sig medlemmarna seriöst för 
politiska och icke minst kommunala 
frågor. Detta gäller inte bara livliga 
debatter vid mötena utan även ett ak-
tivt deltagande i kommunalpolitiken. 
Det   hände   att   Gillets   åsikt   officiellt  
efterhördes.

 Ett kapitel för sig är naturligtvis 
de speciella förhållanden som kom 
att  råda  i  skuggan  av  russifieringspo-
litiken. Censur och påtryckning satte 
press på yttrandefriheten och ett av de 
andningshål där dylika frågor öppet 
kunde diskuteras var Handelsgillet.

Det ska även nämnas att Gillets röst 
i den offentliga debatten småningom 
miste  en  del  av  sin  specifika  vikt  anef-
ter  som  den  finska  majoriteten  kommit  
till makten.

Men den sociala dimensionen, 
möjligheterna till samvaro, blev desto 
väsentligare för kohesionen emellan 
gillesbröderna.

Lokalfrågan

Under sin femtioåriga existens i det 
gamla Wiborg kom Gillet att ha en rad 
”hem”, som var hyrda och det skulle 
dröja till år 1923 innan man kunde för-
värva en helt egen fastighet.

Som ovan nämnts startade det hela 
vid Katrinegatan 1 i det Wolffska hu-
set. Redan 1892 blev trängseln för 
stor  och  man  flyttade  till  samma  gatas  
nummer 20 till Nevstrojeffes arvingars 
gård.  Gillet  fick   lägga  ner  en  hel  del  
på reparationer, men klarade sig fram 
till  1908  då  man  flyttade  till  ett  av  de  
många Thesleffska husen i hörnet av 
Svartmunke- och Katrinegatorna. Un-
der första världskriget rekvirerades 
dock Gillets utrymmen för inkvarte-
ringar   varvid   man   fick   provisoriska  
utrymmen i samma gård ända fram 
till 1918. Efter ett misslyckat projekt 
vid Katrinegatan 6 blev man, tack vare 
bergsrådet Sohlbergs mycket schiro-
kaja testamente, i tillfälle att förverk-
liga drömmen om ett eget hus.

Detta låg vid Karjaportsgatan 7 
och köptes för 305 000 mark av kom-
merserådet och fru Wilhelm Hack-
man. Det vinkelformade trähuset i en 
våning var uppfört i början av 1800-
talet och hade då bebotts av stats- 
rådet  Orraeus,  gift  med  Louise  Dehn,  
därefter eller 1812 av dr Nikolaus  
Jaenisch och sedan 1837 av kommer-
serådet J.F. Hackman. I denna tidnings 
senaste nummer berättas det att även 
konsul Edvin Ekström och bergsrådet 
Henry Hackman skulle ha bott i huset. 
Under första världskriget tjänade det 
som krigssjukhus och kansli för livs- 
medelsnämnden.

Gillet  fick  nu  installera  sig  i  en  för-

nämlig miljö, omgivet av sjuttonhund-
ratals stenhus. Efter grundliga repara-
tioner och inredande till ett verkligt 
klubbhus kunde invigningen ske i 
september 1924.

Aktiviteter  och  trivsel

Verksamheten tog sig många former. 
Man hade möten och föredragskvällar 
med diskussioner. Man arrangerade 
kurser i handelskorrespondens och 
i ett skede hade Gillet rätt att ordna 
”fondbörsauktioner”. Man informe-
rade sig om lokalpolitiken genom att 
ha medlemmar i stadens ledande or-
gan. Gillet tog år 1900 kontakt med 
sina lantdagsmän för att ge en puff åt 
järnvägsprojektet till Elisenvaara och 
Nyslott.

Det berättas om både fosterländska 
och underhållande fester samt exkur-
sioner till Saima kanals sevärdheter 
och en resa till Peterhof. Man höll 
sig med ett bibliotek med ett tusental 
böcker och ett trettiotal tidskrifter.

Vinterkriget  
– ett dråpslag
Trettiotalet inleddes under dystra eko-
nomiska stjärnor. Men snart kom en 
uppryckningens period med intensiv 
aktivitet på alla fronter. Wiborg satsa-
de på sin hamn, på Trångsund och på 
betydande kommunala byggen. Inte 
minst investerade man på kulturfron-
ten med konstmuseum, landskapsar-
kiv, bibliotek samt skolor och sjukhus. 
Men ute i Centraleuropa hopade sig 
molnen och hösten 1939 brakade det 
lös: det andra världskriget hade börjat. 
Finland blev indraget i detta genom 
Sovjetunionens brutala anfall den 30 
november 1939. Hur detta gick till för 
Gillets del beskrivs av Harry Palm-
berg med blodig ironi såhär:

”Sedan det kapitalistiska Finland 
genom artilleribeskjutning av Mainila 
provocerat krig med sin fredsälskande 
granne,  fick  man   i  Wiborg   redan  un-
der krigets första dag begrunda kon- 
sekvenserna av det passerade. I skydd 
av kvällsmörkret sökte sig också någ-
ra gillesbröder till Karjaportsgatan för 
att diskutera dagens händelser, dels 
också för att stilla sin hunger. Gillet 
var stängt, men nycklar fanns och en 
broder gick för att, om möjligt, mobi-

lisera Rosa. Det lyckades och hon lo-
vade också att sköta sitt kall så länge 
som möjligt. Sålunda kom det sig att 
gillet kunde ”funktionera” ända till 
årsskiftet, då restaurangen slutgiltigt 
stängdes. Den ogästvänliga lokalen 
besöktes dock allt intill de sista krigs-
dagarna av gillebröder från staden, 
men evakuering av arkiv, handlingar 
m.m. blev inte gjord. Endast den sär-
egna Silverkannan fann vägen väster-
ut.”  Den  kannan  finns  fortfarande  med  
vid Gillets möten.

I likhet med över fyrahundratusen 
karelare och Sallabor drog gillebrö-
derna  västerut  och  de  flesta  hamnade  
i huvudstadstrakten. Här öppnade 
Handelsgillet i Helsingfors famnen 
för de drabbade kollegerna. Den 27 
april 1940 gavs en välkomstsupé för 
wiborgsbröderna och inledde därmed 
ett samarbete som Handelsgillet i Wi-
borg och dess medlemmar sätter stort 
värde på. Men innan vi går in på den 
nya eran ska vi ägna några rader åt 
några av dem som styrde skutan i ett 
halvt sekel i kringelstaden.

Några personnamn 
från  wiborgstiden
Såsom i alla föreningar är det en kär-
na av medlemmarna som står för det 
mesta, vare sig det gäller ledarskapet 
eller arbetsmyrorna. I historikerna har 
många förtjänta namn kunnat nämnas, 
men   i   denna   tidningskria   finns   inte  
utrymme för detta. Därför inskränker 
jag mig till att berätta om vilka gilles-
bröder som varit ordförande respek-
tive hedersmedlemmar. Kuriöst är att 
ordförandeposten roterade förunder-
ligt snabbt. Hela 15 personer fungera-
de som ordförande under dessa första 
50 år, därav bara fem under mera än 5 
år: Sohlberg, I. Lindberg, Werner Re-
lander, Åke Lilius och Leon Perander. 
De övriga var Eugen Wolff, D. Brunia, 
C. Lindvall, K.A. Helsingius, H. Gul-
brantsen, W. Björksten, Rudolf Wit-
ting, Frans Arwidson, Lennart Holm-
berg och Uno Lindblom.

År 1937 hade Gillet 9 heders-
medlemmar vid liv: apotekaren H.F. 
Björklund, hovrättsrådet K. af Ene-
hielm, konsul Henry Hagman, doktor 
Albert Heikel, apotekare U. Kalm, 
vicekonsul Leon Perander, bankdirek-
tör Hjalmar Relander, affärsman J.B. 
Strandell och ingenjör A. Söderlund.

Gillebröderna vid 120-årsjubileet den 10 mars 2007 på Svenska Klubben i Helsingfors.. Festtalaren kansler Kauko Sipponen sitter på tredje raden nedifrån till vänster om mitten mel-
lan Per Erik Floman och Göran Lagerman. Foto Atelier Nyblin.

Vårt Handelsgille jubilerade
120-årig  traditionsbevarare  vid  god  vigör
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Redan 1941 gjordes trevande försök 
att återuppliva Gillet i diasporan, men 
ett nytt krig kom emellan och det skul-
le räcka några år innan man år 1945 
samlades till möte på Hackmans kon-
tor. Där beslöt man att återuppstå, åter- 
registrera sig och modernisera stad-
garna eftersom verksamhetens syften 
och förutsättningar nu blivit helt an-
norlunda. De som i det skedet ledde 
projektet var Leon Perander, snart 
efterträdd av Gunnar Ekström, Runar 
Gräsbeck, Julius Danielsson, Ragnar 
Timgren samt Henrik Clement, som 
var kontaktman till helsingforsgillet.

På banken hade man futtiga 4000 
mk, men eftersom Gillet varit fastig-
hetsägare gällde det att bevaka för-
eningens ekonomiska intressen när 
ersättningskarusellen började. Den 
som mest engagerades i detta arbete 
var skattmästaren och advokaten 
Runar Gräsbeck. År 1946 hade man 
redan 125 medlemmar och klirr i 
kassan.   De   miljoner   inflationsömma  
ersättningspengar   som   då   flöt   in   har  
ju inte kunnat investeras i byggnader, 
utan i värdepapper vars avkastning har 
möjliggjort en meningsfull och stadig 
verksamhet.

De vise män som nu körde igång 
Gillets verksamhet siktade i första 
hand på samhörighet och samvaro, 
men även understödande aktiviteter. 
Man gick in för att ha högklassiga 
möten med värdefulla föredrag. Ca 
120   välbesökta   möten   med   fina   fö-
redrag, exkursioner och resor kantar 
vägen. Föredragen har huvudsakligen 
behandlat Wiborg, t.ex. om arkeolo-
giska utgrävningar, historiska händel-
ser, personhistoria, skolor och kultur, 
musik och krigföring, liksom aktuella 
nutidsryska förehavanden och även 
framtidsplaner.

Man har med åren dragit slutsatsen 
att de tvättäkta wiborgarna börjar sina 
och därför öppnat dörrarna inte bara 
för deras efterkommande utan för 
personer med aktivt intresse för den 
wiborgska saken. Medlemsantalet har 
stabiliserat sig kring 145.

Men utöver de trivsamma mötena, 
ett per termin, har Gillet även ägnat sig 
åt att stöda behjärtansvärda projekt el-
ler aktiviteter som har anknytning till 
Wiborg.  Gillet har regelbundet stött 
Östra Finlands Nation med stipendier 
och   understöd.   Likaså   finansierades  
år 1961 en matrikel över Svenska Ly-
ceum i Wiborg 1874 – 1939. År 1970 
lät Gillet trycka en nyupplaga av ”När 
vi voro skolpojkar”, en pärla i sitt slag. 
– Gillet kom även att överta en del av 
lyceets skolmötestraditioner såsom 

I  slutet  av  1800-talet  började  den  fin-
ländska bildade klassen anse slottet 
som ett värdefullt nationellt minnes-
märke. Senare skrev Eino Leino stor-
vulet om Wiborgs slotts betydelse för 
hela Finland. Man diskuterade bland 
annat tanken på att bygga om slottet 
till en kyrka, fängelse eller historiskt 
museum.

Slottet  tillhör  militären

Slottet innehades emellertid av de 
ryska  militärmyndigheterna.  Och   det  
blev så i och med att Alexander III 
år 1888 bestämde att detta historiska 
minnesmärke, som bringat så mycket 
ära åt de ryska vapnen, skulle omhän-
dertas och restaureras av krigsministe-
riet. Slottet restaurerades 1891–1894 
då  centraltornet  rappades  vitt  och  fick  
sitt karakteristiska kupoltak. Slottets 
inre var mycket anspråkslöst och kvar 
blev bara några få spår från gångna 
århundraden.

För Peter den store avdelades ett 
speciellt minnesrum. År 1911 öppna-
des i slottet eztt krigshistoriskt mu-
seum, som emellertid blev allvarligt 
skadat under inbördeskriget varefter 
materialet  flyttades  till  Wiborgs  histo-
riska museum.

När slottet förstatligades under 
självständighetstiden hoppades wibor-
garna att det skulle lyda under stadens 
historiska museum. Trots detta gavs 
slottet  åt  försvarsmakten;;  Wiborg  var  
ju Finlands största garnisonsstad.

Efter erövringen blev 
slottet museum
I Viborg grundade ryssarna ett hem-
bygdsmuseum år 1960. Det befann sig 
först på Torkelsgatan men 1964 ställde 
krigsministeriet slottets huvudbygg-
nad till hembygdsmuseets disposition. 
I museet fanns ett antal permanenta ut-
ställningar såsom Viborg 1917, Viborg 
i dag samt Viborgs historiska minnes-
märken och arkitektur. På slottet fanns 
även olika slag av institutioner och 
bostäder. Man utförde arkeologiska 
utgrävningar och restaurationsprojekt 
på slottsholmen.

Kansler  Kauko  Sipponens  tal  vid  
Handelsgillets  i  Wiborg  120-års  jubileum

När man utvärderar de utställningar 
som  befinner   sig   i   huvudbyggnadens  
tre våningar bör man ta i beaktande att 
föremålen har insamlats först efter an-
dra världskriget. Då vi samlade mate-
rial för Finlandssalen med utställning-
en om självständighetstidens Wiborg 
kunde vi konstatera att det i slottets 
stora lager fanns bara litet material 
av värde för utställningen. De bästa 
föremålen hade förmodligen transpor-
terats till Leningrad som krigsbyte. 
Därför har vi i hög grad blivit tvungna 
att nöja oss med bilder och texter.

Permanenta 
utställningar
I nuvarande Viborgs slotts museum 
finns   i   detta   nu   följande   permanenta  
utställningar:
–Wiborgs slotts historia
–Det svenska Wiborg
–Peter den stores erövring av Wiborg     
  år 1710
–Viborg och dess närområden
–Självständighetstidens Wiborg 
1917–1944
–Karelska näset under det andra  
  världskriget
–Karelska näsets natur
–Skatter från havets djup
Utställningsmaterialet verkar åtmins-
tone i en amatörs ögon vara intressant 
och åskådligt presenterat. Man önskar 
dock att de ryska utställarna hade orkat 
producera texter på mer än ett språk.

Nya utställningar

På Viborgs slott har man hittills ställt 
ut mycket litet material från autono-
mitiden och självständighetstiden. Ef-
ter att slottschefen Svetlana Abdullina 
visat grönt ljus började Viborgscentret 
och Karelska förbundet att förbereda 
en permanent utställning över tiden 
1917 till 1944 i Wiborg. Utställningen 
berättar om civilbefolkningens liv 
– kriget har lämnats för andra avdel-
ningar och museer att behandla. Vi 
skrev själva alla texter på fyra språk. 

Vi grundrenoverade utställnings-
salen, planerade utställningen och an-
skaffade föremålen. Centrala utställ-

ningsföremål  är  fotografier,  dokument  
och förklarande texter. Grundkostna-
den för utställningen var cirka 70 000 
euro.  Vi   fick   stöd   av   vårt   näringsliv,  
karelska institutioner, privatpersoner 
och olika fonder, bl.a. 20 000 euro från 
Kulttuurirahasto. Ytterligare utfördes 
mycket frivilligt talko-arbete. För ge-
nomförandet av utställningen svarade 
forskaren  fil.  mag.  Anna  Rauhala.  

Utställningens underavdelningar är 
självständighetsprocessen, grunddata 
om staden, Wiborg som befrämjare 
av Östra Finlands ekonomi och han-
del och som centrum för kultur och 
bildning, vardagen och hemmet, det 
kyrkliga livet samt det mångkulturella 
och internationella Wiborg. 

En arbetsgrupp har tillsatts för att 
planera en utställning på slottet täck-
ande autonomitiden i Wiborg (1812–
1917).  Från  denna   tid   i  Wiborg  finns  
det oerhört mycket att visa fram och 
berätta om. Kostnaderna för denna ut-
ställning borde bli avsevärt mindre än 
för Finlandssalen då utställningssalen 
redan är färdigt grundreparerad och 
man kan använda en något billigare 
teknik för utställningen. 

Abdullina – den 
drivande själen  
bakom  kulturcentret
Som chef för hembygdsmuseet fung-
erar den idérika och aktiva Svetlana 
Abdullina. Samarbetet med henne och 
med slottets övriga personal har i alla 
skeden  varit  flexibelt  och  konstruktivt.  
Även Viborgs nya invånare har börjat 
visa ett allt större intresse för stadens 
historia. Slottet representerar en i 
Ryssland unik militärarkitektur. Slot-
tet har under de senaste åren blivit ett 
verkligt kulturcentrum för staden. Här 
uppförs operaföreställningar och ut-
kämpas medeltida riddarturneringar.

Det fanns ingen stad som Wiborg, 
anser vi. Vi på Viborgscentret hoppas 
att på vårt anspråkslösa vis kunna bi-
dra till att berätta åt kommande gene-
rationer hur vi trodde och kände i vårt 
mångkulturella Wiborg.

Vid  sitt  möte  2.11.2007  fick  Handelsgillet  i  Wiborg  ny  ordförande.  Göran  Lagerman  
trädde tillbaka efter nio år vid klubban och Lars-Einar Floman tog vid. Vid bordet från 
vänster  Per Erik Floman, kvällens talare Heikki Reenpää, Göran  Lagerman, Lars-Ei-
nar Floman och Rolf Gallen. Jarl-Olof Floman i förgrunden.

det famösa ”Lattans gravöl”, som 
börjat avdrickas år 1937.

1993   deltog   Gillet   både   finan-
siellt och arbetsmässigt i uppstäl-
landet av den permanenta utställ-
ningen ”Det svenska Wiborg” i 
Slottet . Nu är man en av grundarna 
till Wiborgscentret, som fungerar 
som informations- och service-
byrå i båda riktningarna. Det allra 
senaste bidraget gällde Suomi-sali 
på Slottet. – Det må nämnas att 
Handelsgillet i Wiborg med myn-
digheternas goda minne uppspikat 
en  metallskylt  med  flerspråkig  text  
på det nya hus vid Karjaportsgatan 
7, där Gillet i tiden huserade – men 
som i dag administreras i nybyggt 
skick av Jehovas vittnen!

Några personnotiser  
ännu …
Efterkrigstidens ordföranden har 
påtagit sig längre regentperioder 
än föregångarna i hemstaden. Gun-
nar Ekström höll i klubban ända 
till 1960, så kom Ragnar Timgren 
till 1962, varefter Erik (Kirre) Wit-
ting fattade rodret för 13 år framåt 
med ekonomisk visdom och härligt 
humör. Tor Gräsbeck, som sedan 
var 12 år vid rodret, gjorde tillsam-
mans med skattmästaren Harri Wa-
ger förnuftiga placeringar för långa 
tider framåt. Tor följdes av Rolf 
Grönberg som lotsade sitt gille ge-
nom 110-årsjubileet. 1999 lämnade 
han över till Göran Lagerman, som 
regerar när detta skrives, förnöjt er-
inrande sig det pampiga 120-årska-
laset. – Bland de många trotjänarna 
på olika poster önskar jag särskilt 
nämna René Lardot och Lars-Einar 
Floman.

Efter krigen har följande 16 
personer kallats till hedersmedlem-
mar: Bjarne Wegelius, Runar Gräs-
beck, Uno Lindblom, Erik Witting, 
Kurt Gräsbeck, Gunnar Floman, 
Sven-Erik  Gröhn,  Per  Olof  Hästö,  
Tor Gräsbeck, Bror-Wilhelm Ro-
the, Tord Alfthan, Per Erik Floman, 
René Lardot, Kaj Lindholm, Rolf 
Grönberg och Harri Wager.

Låt mig avsluta denna korta 
”levnadsbeskrivning” med att ci-
tera några slutrader ur 120-årshis-
toriken:

Måtte vårt gille fortsätta att 
verka, till förnöjelse för alla sina 
medlemmar, ”principaler såväl 
som biträden”, wiborgare och ut-
socknes, gråskägg och utjinikar, 
Wiburgenser från ÖFN, wiborgare-
nas ättlingar och fränder! Wilhelm Hackman (1842–1925) var son till J. F. 

Hackman d.y. och Julie Jaenisch. Efter skolgången i 
Beehmska skolan, studier vid Polytechnische Schule i 
Stuttgart samt några läroår i familjeföretaget upptogs 
han 1866 som delägare i Hackman & Co. Som sådan 
och   som  firmans   ledare   verkade  han   i   nära   60   år.  År  
1867 gifte han sig med Alice Thompson (1850–1930), 
dotter till konsul Alexis Thompson och Maria Thesleff. 
De hade tio barn.  

Efter den kommunala förvaltningsreformen valdes 
Hackman 1875 till Wiborgs nya stadsfullmäktiges för-
sta ordförande. Fyra år senare undanbad han sig återval 
men fortsatte som vice ordförande 1881–1904 och som 
ledamot till 1911. Han var länge ordförande i budgetut-
skottet och ekonomiutskottet och hans insatser vid upp-
görande av stadens budgeter var betydande. Han var 
särskilt engagerad i handel, kommunikation, utbildning 
och sociala frågor. Han satt i otaliga kommittéer och 
utskott, förhandlade med de ryska myndigheterna om 
fästningsvallarnas införlivande med staden, var i 30 år 
medlem i skolrådet för Svenska lyceet, ordförande i di-
rektionen för Viipurin käsityöläiskoulu, ivrade för bätt-
re bostadsförhållanden för arbetarna m.m. När Wilhelm 
Hackman 1912 fyllde 70 år skrev Wiborgs Nyheter bl. 
a.   ”Det   är   jubilarens   energi,   auktoritet   och   inflytande  
som vårt samhälle främst har att tacka för att dess livs-
fråga – vallfrågan – blev löst.”

Länge tillhörde Wilhelm Hackman nämnden för 
inköp av konst till stadens samlingar. Bevarad kor-
respondens berättar om hans ekonomiska stöd åt bl.a. 
Jean Sibelius, Johannes Takanen och Juho Rissanen. 
Hackman deltog i samtliga ståndslantdagar 1877–1906 
med undantag för 1897. Hans liberala, framstegsvän-
liga inställning kom till synes i sociala och samhälls-
politiska frågor. Fyraståndsrepresentationen var enligt 
hans åsikt föråldrad redan 1863, och i maj 1906 stödde 

Vår  wiborgare  2007

Wilhelm  Hackman

han med kraft förslaget till ny lantdagsordning. När han 
föreslogs   till   viktiga  poster   som   t.ex.   chef   för  finans-
expeditionen (enligt nutida begrepp statsministerpos-
ten) och lantmarskalk avböjde han med hänvisning till 
uppdragen i hemstaden och posten som chef i ett stort 
handelshus.

När Wilhelm Hackman avled 21.1.1925 skrev Huf-
vudstadsbladet: ”I alla tider skall Wilhelm Hackman stå 
som ett lysande exempel på vad en man med begåvning 
och hjärta förmår uträtta såväl för sitt land i dess helhet 
som det samhälle där han verkat som enskild medbor-
gare”.

C. Fr. S.

Ny ordförande

Livet  efter  detta
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När Finlands historia under Napoleon- 
tiden tas upp till dryftning, bortser 
man ofta från de napoleonska krigen 
som också berörde Finland, både som 
svensk och som rysk provins. Man 
begränsar sig oftast till Finska kriget 
mellan Sverige och Ryssland 1808–
1809.

Man minns nog att Alexander I till 
en början, då Napoleon förde Frank-
rike till den ena segern efter den andra, 
sökte stöd hos Napoleon. Alla vet att 
Finska kriget och hela Finlands före-
ning med det ryska kejsardömet anses 
vara en följd av en överenskommelse 
mellan de två statscheferna vid freden 

i Tilsit 1807. Napoleon hade då redan 
utropat sig till kejsare. Statskuppen 
1799 hade redan gjort honom till för-
ste konsul i Frankrike.

Men sedan kom Rysslands seger 
över Sverige under Finska kriget. 
Sedan räckte det ej länge innan Na-
poleons lycka började vända sig. Han 
gjorde det stora misstaget att 1812 
med sin ”Grande armée” med 600 000 
man angripa Ryssland och förslösade 
under detta krig en stor del av sin mi-
litära styrka (5/6). Detta nederlag stod 
honom sedan dyrt under slutet av hans 
regeringstid som kejsare av Frankrike, 
och efter Elba, då han försökte återta 
makten i Frankrike. Han åstadkom 
blott förvirring i Frankrikes interna-
tionella efterkrigsordning.

Efter freden i Fredrikshamn 1809 
var Finland således bundet vid Ryss-
land, men Gamla Finland med Wi-
borg hade varit det redan från början 
av 1700-talet, då denna provins för-
enades med Ryssland. Som en del av 
ryska riket väntade man sig i Peters-
burg av Finland konkreta åtgärder mot 
Frankrike. Finland befriades visserli-
gen från skyldigheten att sända regul-
jära trupper till detta krig, men visade 
dock sin goda vilja genom att frivilligt 
delta med gardestrupper.

Som en kuriositet förtjänar att 
omnämnas att min farfarsfarfar pas-
torn Filip Modeen i Narva önskade 
de ryska trupperna seger i kriget mot 
Napoleon och erhöll som tack en ut-
märkelse av Alexander I efter kriget. 
De   finska   ingermanlänningarna,   som  
1721 blivit ryska undersåtar, deltog 
aktivt  i  finska  kriget  1808–09  mot  sina  

Napoleontiden  och  Wiborg
gamla landsmän och hyllades som en 
följd därav av kejsaren.  

På tal om Napoleonkrigen och 
Ryssland intresserar oss framför allt 
två bröder, Frans David och Maximi-
lian Magnus av familjen Alopæus med 
rötter i Savolax. Alopæerna tillhörde 
köpmannakretsen i Wiborg, men eröv-
rade snart viktiga positioner på så gott 
som alla områden, ej minst inom präst- 
erskapet. En gren av släkten adlades 
under namnet Nordenswan och upptas 
i Finlands Adelskalender. Ytterligare 
lönar det sig att slå upp Axel Berg-
holms ”Sukukirja” som ger en full-
ständig översikt av de olika och talrika 
medlemmarna av släkten Alopæus. 

Jag har i ett tidigare sammanhang 
fäst  mig  vid  att  finländarna  i  Ryssland  
under 1700-talet utmärkte sig i krigs-
maktens tjänst, men sällan inom den 
civila förvaltningen och saknades i 
stort sett inom diplomatien. Efter fre-
den i Fredrikshamn 1809 uppfattades 
storfurstendömet som en autonom del 
av riket och ej ägnat att företräda kej-
sardömet utåt. Men därförinnan blev 
några   få   finländare   direkt   gynnade  
av Moskva och erhöll höga ämbeten 
inom diplomatien. De betraktades då 
närmast som språkkunniga lojala rys-
sar. Detta gällde de nämnda bröderna 
Frans David Alopæus (1769–1831) 
och Maximilian Magnus Alopæus 
(1748–1822), båda hemma i Wiborg 
och söner till domprosten i Wiborg 
Magnus Alopæus samt kusiner till 
biskopen i Borgå Magnus Jakob 
Alopæus. Det fanns inget gymnasium 
i Wiborg på deras tid. Men de upp-
märksammades av ryske ståthållaren, 
prinsen av Württemberg som rekom-
menderade bröderna till Ryssland. 
De erhöll tysk högskolebildning och 
inträdde i rysk diplomattjänst där de 
nådde stor framgång.  Man kan påstå 
att skötseln av den ryska diplomatien 
i Europa under många år låg i deras 
händer som tromän åt kejsaren. 

Maximilian Alopæus studerade i 
Göttingen, och kom sedan till byrån 
för utrikesärenden i S:t Petersburg. 

Han togs in på riddarhuset i Kurland, 
och blev sedan rysk minister i Hol-
stein, Berlin och London. Han upp-
rätthöll utomordentliga kontakter till 
kungen av Preussen. Utnämndes till 
verkligt geheimeråd. Dog utan söner 
i Frankfurt-am-Main.

David Alopæus studerade vid 
krigsakademin i Stuttgart innan han 
inträdde i diplomatien, Han höll under 
ett antal år den särskilt ömtåliga pos-
ten som ryskt sändebud i Stockholm 
under Gustav IV Adolf. Han var spe-
ciellt skickad för detta uppdrag såsom 
kunnig i svenska. Han fängslades 1808 
men befriades snart. Kejsar Alexan-
der upphöjde honom till kammarråd. 
Han deltog i fredsunderhandlingarna 

i Fredrikshamn 1809. Efter detta blev 
han minister vid hovet i Württemberg 
och styrde Lothringen under ett par års 
tid. Härefter var han ryskt sändebud i 
Berlin till sin död. Han blev upphöjd 
till friherre i Finland men sökte inte 
introduktion på Riddarhuset. Blev 
utnämnd till polsk greve på grund 
av sina förtjänster i samband med 
gränsdragningen mellan Polen och 
Preussen. Verkligt geheimeråd. Han 
hade en dotter och två söner vilka dog 
barnlösa.

En utförlig beskrivning av brö-
derna Alopæus ryska uppdrag ingår 
i ”Viipurista Euroopan huipulle” av 
Erik Tuomas-Kettunen (Willmans-
trand 1996).

Professor  Tore  Modeen,  en  av  Wiborgs  Nyheters  flitigaste  
skribenter, skulle hålla festföredraget vid 7 januarifesten 
2007. Han skrev föredraget men måste på grund av sin 
sjukdom avstå från att själv hålla det. Föredraget upplästes 
av  Hans  Andersin  vid  festen.  WN  publicerar  ett  redigerat  
sammandrag av föredraget. Professor Modeen avled 
11.2.2007.

Tore  Modeen

Där Finlands Banks ståtliga rödtegel-
bankhus stod och står i dag i hörnet 
av ”Torkeln” och Torggatan, fanns 
före 1900-talet ett trähus i en våning. 
Det beboddes av kommunalrådet och 
bokhandlaren  Oskar  Clouberg,  far  till  
den  legendariske  Bertie,  L.O.A.  Clou-
berg, hovrättsråd och sparbanksdirek-
tör och Marita, kallad Maggie, hustru 
till NFB-direktören Hjalmar Relander 
(se resereportaget i detta nummer av 
WN).

När Finlands Bank kort efter sekel-
skiftet uppdrog åt Gustaf Nyström att 
rita ett bankhus för sitt kontor i Wiborg 
revs trähuset, som sedan 1896 ägts av 
Oskars  änka  Thecla,  f.  Oldenburg,  och  
hennes barn.

Villa Clouberg ger vika för Finlands Bank

Maximilian Magnus Alopæus (1748–1822)

Frans David Alopæus (1769–1831).

Bilderna visar den cloubergska 
villan sådan den ser ut i ett relander-
skt familjealbum. Bilden av Finlands 
Bank är tagen i maj 2007. 

Änkefru Thecla Clouberg fyllde 
60 år den 12 augusti 1906. Såhär upp-
vaktad blev hon. Sonen Bertie, då en 
yngling på 35 år, håller henne sällskap 
i den ombonade miljön.

De cloubergska fotona har ställts 
till WN:s förfogande av tekn.lic. Kris-
ter Relander, äldste son till Berndt 
”Lulu” Rellander och Gunnel f. Nys-
ten.

P. Floman

Finlands Bank. Foto 
Helena von Alfthan.

Thecla Clouberg fyller 60 år.Den cloubergska villan.
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Den 24 april 1918. Bombardemanget 
började i morse kl. 7 och fortgick till 
½ 11, sen vi hela natten blivit störda 
av skottväxling. De röda trodde att 
det skjutits från vårt hus och började 
därför ett av sina vanliga spektakel 
med människosökning, gevärklädd 
karl i kökstrappan och förbud för oss 
i bankhuset att gå ut eller någon att 
komma in. 

Vad de kommande nätterna och da-
garna bär i sitt sköte, emotser vi alla 
med den största spänning och även oro 
för  vilka  rysligheter  våra  fiender  kunde  
vidta mot staden och dess innevånare, 
isynnerhet då det lutar till undergång 
för de Röda. Nu är staden som död, 
ingen rör sig ute, ingen synes på den 
snöfria planen i det strålande vårväd-
ret. En underbar regnlös solglittrande 
vår har det varit.

Den  25  april.  Vi misstog oss fullkom-
ligt beträffande den skarpa kanonaden 
i går morse. De Vita hade fått order 
om att icke ännu börja anfalla, men 
kuriren som skulle föra budet till oss 
hade blivit tillfångatagen. Följden var 
att våra stackars käcka gossar inte 
mera kunde styra sig där de satt i sina 
källare och på vindar, utan trodde att 
den vita kåren från Kavantsaari skul-
le inträffa samma dag. De 200 unga 
männen samlade sig och gjorde redan 
den första natten utmärkta manövrar. 
De sköt ned vakten i telefoncentralen 
och tillägnade sig den, därpå rusade 
de till Svenska lyceum där de släppte 
ut fångarna, sedan tog de en kasern 
med därtill hörande batteri vid slutet 
av Torkelsgatan, och därpå gick det 
lös med storartad intensiv kraft. Men 
som det berättas hade herr Åberg, som 
skött kanonerna och varit den enda 
därtill skickliga, blivit skjuten, varpå 
anfallet måste sluta och de modiga 
gossarna  ge  sig  åt  sina  usla  fiender.  

Oändliga  massor   af   de   röda   flyk-
tingarna med sitt yngel, har lycklig-
gjort orten. Från Helsingfors, Åbo och 
Kotka skulle de med allt vad de rövat 
och stulit bege sig till Sibirien och där 
grunda en idealstat, men nu påstås att 
ryssarna ej vill ha dem. Ledarna skall 
längesedan ha skuddat landets stoft av 
sina fötter. Rödgardisterna här skall 
också anse sin sak förlorad, och plane-
rar att spränga Papula bro vilket vore 
en förfärlig olycka.

Den   26   april.  Föregående kväll och 
natt var hemska. Kanonaden från slot-
tet började med skarpa knallar kl. 9. 
Kl. 10 skrek alla till för den förfär-
liga explosionen i en krutkällare på 
vallarna vid slutet av Torkelsgatan. 
Skrällen var fruktansvärd och då vi 
rusade till fönstret från Hannas sov-
rum  där  vi  satt,  såg  vi  finska  kyrkans  
höga spira och hela fasad avtecknad 
mot  en  glödande  flammande  eldmassa  
som i mäktiga vågor steg mot kvällens 
rosiga aftonhimmel, där fullmånen 
glänste över jordens ve. Ett ögonvittne 
omtalade  att  en  vit  flygare  kastat  ned  
en raket och i det ögonblick som den 
träffade målet kom katastrofen. Det 
var en vacker bragd av de våra som 
kompensation för de stackars gossar-
nas misslyckade expedition. Följden 
blev naturligtvis en massa sönderkros-
sade fönsterrutor även i ganska avläg-
set belägna hus såsom länslasarettet, 
där dr Peterson måste transportera den 
lama sängliggande fru Hammar ner i 
något underjordiskt rum, där Peter-
sons också själva bor.

Den  27  april.  Kl.  3. Det var kasernen 
kring batteriet som brann och även en 
vapendepot. Små explosioner har hela 
tiden följt. Strax efter den första smäl-

len rusade massor av Röda som yra 
höns från kasernen här mitt över och 
kom i leder från Kolikko. De stannade 
för rådplägning på Paradplanen, varpå 
de   tågade   uppåt   Katrinegatan.   Om  
en stund var de tillbaka och gick åter 
förbi ryska kyrkan åt det håll därifrån 
de   först   kommit;;   planen   är   åter   tom.  
Vi kände oss redan i feststämning vän-
tande att se de efterlängtade Vita. Alla 
hoppas på avgörandet ännu denna dag 
eller i natt. ”Tjocka Bertha”, den stora 
kanonen som om nätterna sänder ut 
sina projektiler är tyst nu. Hon sparar 
sig väl åter till nattens drama.

På slottet sitter fångarna ännu, 
bland dem Lindberg och unge Ferdi-
nand Alfthan som onsdag morgon gav 
sig ut med våra Vita på grund av deras 
beklagliga misstag. Det är omöjligt att 
ens ibland få köpa något, då de Röda 
lagt embargo på allt. Genom Rothes 
har vi fått en liter mjölk, och ända till 
för 10 dar sen ½ liter tack vare mina 
71 år. Ack vad skall inte tidningarna, 
när de åter en gång få spridas kring 
landet innehålla för budskap om hjäl-
tebragder, gräsligheter och dödsny-
heter. Hela blad med namn under det 
svarta korset.  

Den 28 april. Kyrkan är stängd, sä-
kert första gången under dess mer än 
100-åriga tillvaro och naturligtvis är 
heller ingen annan kyrka öppen. Nat-
ten var fruktansvärd. Inbördeskrigets 
kanonåska rullade, granaterna rusade 
vinande genom luften, himlen korsa-
des av blixtar och gnistrande stjärnor 
från de hemska dödsvapnen. Från 
antända hus slog glödande lågor mot 
skyn. Starka rökpelare stiger nu från 
Kolikkoinmäki- och Tiiliruukkitrak-
ten. Även i Hiekka och Loikkanen 
skall det brinna och två stora eldsvå-
dor   sprider   sitt   flammande   sken   ut   i  
rymden. I dag regnar det, De Vita på-
stås  nu  vara  i  Pantsarlaks;;  kanonerna  
dånar alltjämt men inte med nattens 
ohyggliga styrka.

Hanna kom från Relanders med 
underrättelsen om att Ikonen, ingenjör 
Tallgrén, gamla Pietinen och en fjärde 
blivit mördade i länsfängelset. Allde-
les ovisst är också de unga Wärnhjel-
marnas öde där. Först togs den stack-
ars ofärdige gossen, angiven av deras 
djävulska piga för avtryckande av Vita 
meddelanden, och kort därpå greps 
flickorna   och   fördes   till   sedlighets-,  
d.v.s. osedlighetsavdelningen dit till 
natten ett otal fräcka gatslinkor van-
ligen  burades  in.  Om  par  dagar  släpp-
tes W:s lösa men mot fordran på 2000 
marks kaution. Då W:s vägrade betala 
lösen, fördes de till länsfängelset, dit 
de dock skall ha fört den lösande sum-
man. Familjetjänarinnornas speciali-
tet har varit angivelser – o denna usla 
moral hos kvinnorna i ett som annat 
avseende!

Allt skulle vara klart till 1 maj, 
har det sagts. Mannerheim, var är du? 
Hur skall vi orka hålla ut ännu tre rys-
liga nätter eller dygn? Walter Hoving 
dog för 10 dagar sedan efter en svår 
hjärtattack med anledning av de rödas 
banktrassel. Där ligger han nu i en 
fastlödd zinkkista i det öde hemmet 
utan vetskap om gräsligheterna. Gud 
ske  lov  att  han  fick  somna  bort  innan  
de bröt ut.

I Wiborgs gamla hedervärda hov-
rätt har inlogerats en massa smutsiga 
flyktingar.  Rådhuset  är  prytt  med  röda  
korsets  Vita  flagga.  Kyrkan  var  i  natt  
upplåten  som  tillflyktsort  för  flykting-
ar men jag tror inte att där var andra än 
de vaktande vaktmästarna och ett par 
sömniga rödgardister.

Den 29 april. Klockan är inte ännu 
fyra på morgonen – och underligt nog 
är allt stilla. Icke en levande själ syn-
tes kl. ½4 då Hanna och jag kom in 

i mitt gardinlösa rum från tamburen 
där vi legat ända till kl. 2 och sedan 
somnat medan kanonsalvorna fruk-
tansvärt dånade. Vad betyder denna 
stillhet? Ingen vakt vid den vidriga 
kasernen, inga bilar, ingen marsch ut 
och in av de Röda. De Vita är i staden! 
Den  Vita  flaggan  svajar  på  slottet,  de  
Vita är själva i tennishallen. Detta un-
derbara budskap meddelade Fru Lilius 
åt Hanna, som öppnade tamburdörren 
då i trappan hördes samtal.

Strax efter fem var vi ute på ga-
torna, där det myllrade av liv och 
jublande fröjd. I stället för de röda 
sluskarna med sina fräcka nunor såg 
man nu överallt våra Vita gossar bland 
vilka Jägarna i sina trevliga gröna uni-
former med en grankvist i den vackert 
formade mössan utgjorde den största 
ögonfägnaden. Man hälsande på dem, 
man viftade med näsdukarna och ro-
pade överallt eläköön, alla bekanta 
eller obekanta stadsbor tryckte varan-
dras händer, man omfamnade varan-
dra, man grät, man log, man gick som 
i en lycklig dröm efter en förfärlig 
verklighet. 

Vi spatserade ner längs Katarine-
gatan  och  såg  på  flera  ställen  hur  våra  
befriare, de präktiga bondgossarna, 
serverades kaffe utan grädde, men det 
smakade dem ändå gott. Överallt i sta-
den har man bjudit dem in på te eller 
middag, och nästan överallt är någon 
inlogerad. Rothes har en tysk kapten, 
andra har svenskar, Soldaterna bor i 
en del skolor och i andra större lokaler 
– överallt är det glädje och tack. 

Rothes kom kl. 7 till oss på kaffe, 
jag spelade ”Vår Gud är oss en väldig 
borg”. Det kändes så jublande hög-
tidligt och tackfyllt, glädjetårar blan-
dade sig i tacksamheten. När jag kom 
hem från Lindbergs, såg jag en stor 
kavalkad komma ridande från Röda-
brunnstorgshållet, och hela gatan var 
full med folk. Det var en del av den 
Vita bataljonen som gjorde sitt intåg i 
staden. I spetsen red en överste, sedan 
kom  yngre  officerare   av  vilka   en   ro-
pade ”guda tant Anna”. Jag är ledsen 
att jag inte kände igen gossen. Så kom 
musiken, sedan manskapet och till sist 
trossen. 

Jag följde skaran åt och gick med 
den till Salutorget där musiken ställde 
upp sig på Thesleffs trappa. En äldre 
herre höll ett tal till det fria fosterlan-
det och därpå följde ”Suomis sång”. 
Musiken   utförde   flera   stycken   under  
en energisk kapellmästares ledning. 
När Jägarmarschens livliga toner ljöd, 
kom alla näsdukar och hattar i rörelse, 
och så talade den samme herren igen, 
betonande all den fasa vi genomgått 
då vi var i händerna på rövare och 
banditer, och slutade åter med ett leve 
för fosterlandet. Jag tycker det varit 
bättre på sin plats att enkom tala till 
de unga som offrat liv och blod och 
hem och lugn för att åstadkomma rätt 
och ordning i vårt land igen.

En stund tidigare såg jag en enorm 
skara röda marschera under vit bevak-
ning. En jägare sade mig att de skulle 
till stationen där det blir förhör och 
dom. Densamma berättade att rys-
sarna numera är oskadliggjorda: ”tuo-
mio on langennut” (domen är fallen). 
Nordströms omtalade att de på vägen 
till kyrkan vid vallarna i förstaden sett 
en 20–30 lik av ryssar som arkebuse-
rats, Domens och vedergällningens 
dag är inne. De Vita har gått i alla går-
dar i staden sökande efter banditerna 
och hittat massor. Där röda vakter har 
stått, står nu de Vita. En ljuvlig lättnad 
att slippa se den beväpnade slusken i 
vår trappa.

Tusental av de röda har fått vända 
om från den påbörjade rymmarstråten. 
De kommer inte vidare, ty en kedja av 
Vita omger staden på alla håll. I för-
middags var det en stor strid vid Sor-
vali, som rensades och därifrån hördes 
salvor då och då.

Intåget hit över Papula bro hade 
mycket försvårats genom att de röda 
ställt kulsprutor och en kanon i de 
gamlas hem. Vid passagen lära 40 stu-
pat.  O  så  grymt!  I  Kolikkoinmäki  sköt  
de röda från fönstren på de Vita varav 

flera   fick   sin   bane,   men   åtminstone  
400 röda blev liggande. Jag undrar 
hur våra räddare skall kunna göra hela 
hydran oskadlig. I ett extrablad lästes i 
dag om de gräsliga morden i länsfäng-
elset.  Offren  var  en  hel  massa.  Denna  
glädjedag beskuggas av djup, djup 
smärta i månget hem.

Den  30  april. Det är afton. När man 
ser ut över planen är intrycket detsam-
ma som det varit hela vintern. Sam-
ma förordnanden görs nu och iakttas 
noga. Efter kl. 8 får man inte röra sig 
ute. Damerna få varken begagna muff 
eller väska för att inte kunna gömma 
revolvrar såsom de gjort i Tammer-
fors. Disciplinen under den så nyss in-
förda Vita regimen är omutligt sträng, 
och det måste så vara. Landet skall 
bli nytt och rent sade idag en lantman 
från Nuijamaa, en präktig skyddskå-
rist som hälsade på hos oss. Samtidigt 
hade jag besök av unge Sesemann som 
funnit  sina  egna  i  Häyry  dit  de  flytt.

Ofantliga  massor  av  våra  nya  mi-
litärer har tågat in i staden. Det är en 
upplyftande syn. I morgon första maj 
blir det stor parad å sportplanen under 
ledning av Wiborgs befriare, general 
Tott och Löfström.

Den 1 maj. Kl.10 var det gudstjänst 
i alla kyrkor, likaså i vår svenska, där 
predikan hölls av unge pastor Helenius. 
Kl. 2 var det parad på sportplanen. Jag 
åsåg den från Pantsarlaksberget och 
gick sedan in till snickarskolan. Pa-
raden gjorde ett ganska blekt intryck. 
Förgäves väntade jag att få se befri-
elsegeneralerna var på sin ädla Bijou 
göra sin rond framför trupperna och 
låta dem hurra för sig, och sedan som 
det  brukas,  defilera   förbi  anförarna  –  
men general Mannerheim gick till fots 
och  ingen  defilad  företogs.  När  hjält-
arna gjorde sitt intåg hördes ett svagt 
hurrande och näsdukarna viftade litet 
– men den skränande entusiasmen, 
den kan ju detta paddiga folk även un-
der det största inre jubel icke komma 
sig  till.  Och  när  skulle  väl  de  yttre  ut-
trycken bort bli hejdlösare än nu?

Den gamla Agricola-kyrkans invig-
ning till regementskyrka ägde rum kl. 
½5 till 6, sedan alla ryska gudabilder 
avlägsnats. En mängd präster satt till 
vänster   i  koret,  officerarna   till  höger.  
De få ord jag hörde av Jauhiainen var 
bra nog och likaså talade biskop Col-
liander ganska vackert till vårt lands 
unga försvarare, men rysligt tråkig är 
han egentligen. Vackert var emellertid 
att  den  finska  bibelöversättarens  grav-
plats, som förr varit ett ryskt mjölma-
gasin, och för några år sen reparerades 
till tempel, nu genast togs i sin rätta 
användning.

Vad belägringen och erövringen av 
staden   vidkommer,   säger   officerarna  
att den gick oväntat lätt i förhållande 
till  de  möjligheter  våra  fiender  hade  på  
hand, såsom oerhörda massor med va-
pen och ammunition, ofantligt mycket 
folk, den starka fästningen iordning-
ställd av ryssarna under kriget, allt 
detta som gick i arv till de Röda. Från 
tre sidor, Papula, Kolikko och Sorvali 
trängde de Vita på, sålunda inneslu-
tande staden. Ledarna var två tyskar 
von Coher och von Ausfeldt samt 
Järnström och jägaren Sihvo som 
skall vara något alldeles extra i stra-
tegisk skicklighet och dyrkad av sina 
män. Han är svärson till Jenny Ikonen 
– stackars Jenny som på ett så sorgligt 
sätt blivit änka.

 De rödas gräsligheter trotsar varje 
beskrivning säger jägarna som sett så 
mycket redan i norr och anser därför 
att de samt och synnerligen borde 
skjutas. Domen över dem är icke att 
leka  med,  flera  av  dem  som   tagit   till  
svärd skall med svärd förgås, och 
naturligtvis utan undantag alla som 
begått grymheter eller haft någon le-
dande plats. Tokoi, Sirola, Manner 
och Kaljunen är fördunstade och skall 
ha försett sig bra med miljoner innan 
de reste, likaså pighelgonet Hilja Pärt-
tinen. 300 ryssar sägs vara arkebuse-
rade  och  flera   av  de   ångbåtar   i   vilka  
de röda med familjer och tjuvgods 

inskeppat sig har blivit skjutna i sank. 
Otroliga  massor  med  fångar  ha  de  Vita  
tagit, man ser dem komma i tusen och 
åter tusental. Större delen av Kolikko 
står i ruiner, till stor del också Tiili-
ruukki, samt Loikkanen. Vi såg dem 
alla brinna på en gång och hörde bom-
bardemangets hemska åska – hu det 
var ohyggligt!

Onnela  (Rothes  villa)  har  inte  blivit  
skonad. Allt i rummen är förstört av de 
röda, som på en dag hann låta förö-
delsens styggelse rasa över stället. De 
Vita  besköt  Onnela   från  de  Thesleff-
ska bergen på andra sidan kanalen så 
att även det yttre är ramponerat. 

Den 2 maj. Våra egna gossar som bör-
jade attacken på ett så glänsande sätt 
och sedan måste ge sig var de som räd-
dade slottet.  Sedan den grova kanonen 
råkat i olag (något som vi nätter och 
dagar  bett  Gud  om)  förflyttade  de  röda  
skjutningen till S:t Anne där de hade 
flera  dundrare  uppställda.  Då  passade  
de fångna gossarna på att avväpna 
vakterna och öppna fängelsets portar 
men  de  glömde  kvar  den  röda  flaggan  
så att bombardemanget mot slottet 
ännu fortfor då äntligen en gosse av ett 
par  kalsonger  och  skjorta  fick  ihop  en  
vit  flagga,  klev  upp  i  torngluggen  och  
hissade den välsignade fredens tecken 
i det gamla citadellets topp.

Senare. Entusiasmens höga vågor får 
alltid litet olja över sig ju längre det li-
der. De Vita gossarna ha setts druckna, 
raglande längs gatorna. Denna skam 
hade man bort slippa. I går gavs stor 
middag för Mannerheim men om den 
har man intet hört. Han reste i natt 
med sin stab.

Guju (Rothe) kom för en stund 
sen i full skyddskåristmundering med 
bössa på ryggen och skall i natt 8–12 
tjänstgöra som vakt vid ryska banken.

Den  3  maj. Vår utsikt har precis sam-
ma fysionomi som under den röda ter-
rorn. Då stod de vita fångnas hustrur 
utanför kasernporten, likasom nu de 
röda fångarnas gummor. För en tim-
me sen kom det en ändlös massa nya 
fångar, jag begriper inte varifrån. Här 
skall  finnas  15  tusen  internerade.  Dag-
ligen faller dödsdomar som verkställs 
vid vallarna eller inom kaserngården, 
sägs det, dock har vi icke hört skott 
därifrån eller sett någon exekution. 
Alla är djupt bedrövade över den oer-
hörda snabbhet varmed folk förpassas 
till evigheten, säkert mången oskyl-
digt. I tidningen har varnats därför: ”ei 
kosto, mutta rangaistus” (inte hämnd, 
men straff) och i går hade kommerse-
rådet Hackman och baron Nicolay in-
lämnat en vädjan om försiktighet och 
finkänslighet.   Det   mest   upprörande  
är   att   ryska  officerare   som  varit  våra  
vänner och skyddat Vita fått gå samma 
dödens väg.

1 Maj då det var fest på Societets-
huset,  söp  sig  alla  fulla.  O  sådan  skam!  
I fyllan hade Toivo Kuula med dragen 
kniv   rusat  mot  en   fransk  officer   som  
höll tal och retat den fennomanske 
lille österbottningen till ursinne med 
sitt språk. Svar på tal uteblev inte, utan 
Kuula  fick  sig  en  kula  i  ögat  som  gick  
genom  huvudet.  I  dag  finns  i  tidningen  
förbud för hotell och apotek att levere-
ra starka drycker åt någon tillhörande 
armén.

Paradplanen  har  redan  i  flera  dagar  
varit garnerad med kanoner, allt krigs-
byte. Klockan är åtta, jag kom just från 
Rothes dit jag förde väckaruret från 
köket till Gujus disposition. Han får 
gå vakt i ryska riksbanken och är stolt 
som en kung. Det är sorgligt kallt. Det 
varma aprilvädret har efterträtts av 
isiga majvindar under klar himmel. 
Intet regn.

Frihetskrigets fasor    
Ur  Anna  Forsténs  dagboksanteckningar

Robert Rothe

Samtidigt  som  Anna  Forstén  skrev  sina  memoarer  
(se Wiborgs Nyheter 2007) rasade frihetskrigets 
slutstrider i Wiborg. Hon skrev ned sina observationer 
dag för dag, timme för timme.
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Vaittinen:   Agricolan   aika,   Åbo  
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Att Mikael Agricola föddes ca 1510 i 
Pernå, dog för 450 år sedan på isen vid 
Nykyrka (senare Kuolemanjärvi) på 
Karelska näset och begrovs i Wiborg 
känner  väl  de  flesta  av  oss  till.    Likaså  
torde  de  flesta  veta  att  han  som  förste  
översatte  Nya  Testamentet   till   finska  
och  lade  därmed  grunden  till  det  fin-
ska skriftspråket och betraktas som en 
viktig kyrklig reformator.

 I förra numret av Wiborgs Nyhe-
ter diskuterade C.J. Gardberg platsen 
där Agricola begrovs och kom till den 
slutsatsen att gravkyrkan inte kan ha 
varit den hittills antagna gamla dom-
kyrkan utan den gamla klosterkyrka 
som sedermera byggdes om till lands-
församlingskyrka. I den nya boken 
om  Agricola  finns  flera  nya   antagan-
den om hans härkomst, språk, resor 
och andra frågor som delvis förändrar 
vår bild av honom. Man ifrågasätter 
bl.a. att han skulle ha dött i Nykyrka 
utan tror att han dog i Seivästö by i 
Äyräpää. Bokens titel ”Agricolas tid” 
anger att det inte enbart är fråga om 
en  agricolabiografi  utan  att  också  an-
dra fenomen under Agricolas livstid 
behandlas. 

Mikael   Olofsson   (boken   envisas  
med  att  kalla  honom  Olavinpoika  trots  
att man vid den tiden sällan eller ald-
rig  använde  de  finska  namnformerna  i  
skrift;;  denna  anmärkning  gäller  också  
andra namn i boken) föddes i Torsby 
i Pernå troligen redan före 1510, son 
till ägaren av ett större hemman. Han 
skickades till skolan i Wiborg 1520 
och  fick  där  tillnamnet  Agricola.  Hans  
lärare i Wiborg var Johannes Eras-
musson som tog pojken med sig till 
Åbo när han 1528 blev kansler hos 
biskopen. Då Johannes dog redan föl-
jande  år  fick  Agricola  kanslerstjänsten  
hos biskopen och blev prästvigd 1531. 
1536 följde några studieår vid Witten-
bergs universitet i Tyskland. Han hade 
påbörjat översättningen av Nya testa-
mentet redan före studieresan och fort-
satte med den som skolmästare i Åbo 
när han återvände hem. Han skrev och 
översatte  inalles  nio  böcker  till  finska.  
Han utnämndes till biskop i Åbo 1554 
och dog 1557.

Bokens första kapitel, skrivet av 
Kaisa Häkkinen, innehåller utom 
Agricolas liv och gärning också en 
intressant diskussion om hans mo-
dersmål. Han föddes på ett svenskt 
område ca 10 km från språkgränsen. 
En  analys   av  hans  finska   språk  visar  
att  han  nog  lärt  sig  finska  redan  i  sin  
tidigaste barndom, men att språket 
behäftats med typiska svetisismer. 
Den rätt plausibla slutsatsen är att 
han var tvåspråkig med svenska som 
modersmål.  Oberoende  av  vilket  mo-
dersmål Agricola hade var hans insats, 
nio  böcker,   till   förmån   för  det  finska  
skriftspråket av avgörande betydelse. 
”Gud  förstår  också  finska”  var  ett  av  
hans påståenden. Han introducerade 
också  västeuropeiska  drag  i  den  finska  
litteraturen. Bl.a. följde hans diktning 
moderna mått medan den traditionella 

finska  muntliga  traditionen  följde  ka-
levalamått. 

Kaisa Häkkinen avslutar sitt ka-
pitel med att konstatera att det räckte 
till  mitten  av  1800-talet  innan  det  fin-
ska  språket  blev  officiellt  och  också  i  
praktiken godkänt som Finlands språk 
och att Agricolas insats som skapare 
av  ett  finskt  skriftspråk  då  var  av  av-
görande betydelse.

Anu Lahtinen skriver ett kapitel 
om Mikael Agricola i adelsväldets 
tid. Som ett resultat av reformationen 
plundrade adeln och kungamakten 
kyrkan. Kyrkans män miste utom för-
mögenhet och inkomster även sina po-
sitioner i rikets styrande kretsar. Kra-
ven på arbetsprestationer ökade trots 
detta.  Agricola  fick  personligen  känna  
av detta och protesterade ivrigt i brev 
och inlagor till överheten. Själv hade 
han både släktingar och vänner bland 
adeln bl.a. i familjerna Bielke, Banér 
och Fleming. 

Kapitlet om läkekonsten under 
Agricolas tid (skrivet av Matti Dahl) 
har allmänt intresse och är välillus-
trerat både med realistiska bilder och 
med exempel på läkande örter. Agri-
cola medverkade genom att hans Ru-
couskiria (Bönbok) innehöll råd för 
hälsovård. Han räknar upp helande 
örter och uppmanar folket att avhålla 
sig från excesser både gällande dryck-
jom och älskog. Han säger (på latin) 
att det viktigaste för hälsan är ett glatt 
sinne, vila och måttlig förtäring. Då 
klarar man sig utan läkare! På den 
tiden fanns det inga läkare vare sig 
i Sverige eller Finland. Följande ka-
pitel (Terttu Lempiäinen) behandlar 
Agricolas örter som han skrivit om i 
sin Rucouskiria.

För den som är intresserad av det 
språk som Agricola använde och de 
verk som han skapade är följande fyra 
kapitel av Kaisa Häkkinen, Heidi Me-
rimaa, Tanja Vaittinen och Kirsi-Ma-
ria Nummila av intresse. Intressant är 
också konstaterandet att fastän Agri-
cola  var  den  förste  som  fick  ett  verk  i  
tryck fanns det av andra gjorda över-
sättningar   till   finska.   Prästerna   som  
ålades läsa böner och andra trosartik-
lar  på  finska  hade  redan  före  Agricola  
använt sig av ”luntlappar” vid guds-
tjänsterna. När man, som jag gjorde, 
skummat igenom de fyra språkveten-
skapliga kapitlen kan man konstatera 
att Agricolas språk inte är så långt 
ifrån   nufinskan   som  man   kunnat   tro.  
Nästa kapitel, skrivet av Nohufumi 
Inaba, som beskriver Agricolas verk 
i databasform är däremot inte förstå-
eligt för en oinvigd.

Finska hednagudar var inte okända 
för Agricola säger Vikko Anttonen 
i nästa kapitel. Agricola beskriver i 
företalet till psaltaren mytologiska 
objekt som varit och alltfortfarande 
är föremål för folkets dyrkan:  bl.a. 
stenar, stubbar, stjärnor, måne, eld, 
vatten, mull, grenar, träd, de dödas 
ben, salt, ägg, gräs, kött och givetvis 
djävulen. Ytterligare uppräknas de 
tavastländska gudarna Tapio, Ahti, 
Väinämöinen, tomten, Liekkiö, Turi-
sas, kalevanpojat, kratti och de karel-
ska gudarna Rongoteus, Pellonpekko, 

Virankannos, Ägräs, Köndös, Kekri, 
Hiisi, Veden emä, Nyrkes och Hitta-
vani. Försöken att tolka gudanamnens 
innebörd och ursprung har lett till en 
omfattande forskning vars resultat 
rapporteras i boken.

Kapitlet om Mikael Agricola i 
skönlitteraturen har skrivits av Päivi 
Lappalainen. Hon konstaterar att Agri-
cola  inte  varit  en  alltför  populär  figur  
inom skönlitteraturen. Hon nämner 
svekomanen Arvid Mörnes dikt ”Mi-
kael  Olofsson  seglar  på  en  köpmans-
holk till Viborg”, i vilken det påstås 
att  Agricola  lärde  sig  de  första  finska  
orden på sin skolfärd till Wiborg. Han 
fick   omedelbart   svar   av   fennomanen  
V.A. Koskenniemi som kallar Mörnes 
dikt ”en missriktad ras- och språkpo-
litisk demonstration”. I läsning för 
barn 1884 skrev Topelius sagan om 
”Gossen från Pernå” som översattes 
till  finska  inom  ett  par  år.  I  många  av  
dessa  sagor  var  Agricolas  far  fiskare.  
Som tidigare nämnts var har troligen 
jordbrukare.

Nu har vi kommit till bokens tre 
sista kapitel som handlar om Pernå 
(Hanna-Maria Pellinen), Wiborg (Jus-
si-Pekka Taavitsainen och om Åbo 
(Kari Uotila) . Man har med ganska 
stor säkerhet lyckats lokalisera Mi-
kael Agricolas hemgård och kunnat 
fastställa att hans far var en storbonde 
från Torsby. Jussi-Pekka Taavitsainen 
ger en sakkunnig bild av Wiborgs his-
toria   med   tonvikt   på   vad   som   finns  
kvar från Agricolas tid. I fråga om 
platsen där Agricola begrovs är Taa-
vitsainen av annan åsikt än Gardberg: 
med stöd av Markus Hiekkanen är han 
övertygad om att graven var under den 
gamla domkyrkans golv. Hiekkanen 
baserar sin åsikt på att klosterkyrkorna 
inte då var i kyrkligt bruk. 

Taavitsainen berättar om tre staty-
ers öden: Peter den stores staty, Torkel 
Knutssons staty och Mikael Agricolas 
staty. Peter den store ersattes 1917 
med Finlands lejon som ryssarna er-
satte 1940 med Peter den store, som 
finnarna   störtade   från   sockeln   1941  
varefter ryssarna återreste den 1954. 
Där  står  den  nu  medan  lejonet  finns  på  
Monrepos. Torkel Knutssons staty res-
tes 1908 efter omfattande diskussioner 
om det lämpliga i att resa en staty över 
en  ”främmande  erövrare  och  fiende”.  
Torkel Knutsson togs ned av ryssarna 
någon gång efter fortsättningskriget 
men renoverades och restes ånyo 1993 
vid tiden för stadens 700-års jubileum. 
När det gällde Mikael Agricolas staty 
tävlade Åbo och Wiborg om place-
ringen. Wiborg vann tävlingen med 
siffrorna 35–13 och statyn kunde re-
sas 1908 utanför den nya domkyrkan 
i Wiborg efter nära 50 år av polemik 
och väntan. För att nå enighet gjordes 
kopior av statyn för Åbo domkyrka, 
för Lahtis och för Pernå. Wiborgs-
originalet försvann under vinterkri-
get men man har nu kommit överens 
med ryssarna om att en ny kopia skall 
resas invid Petri-Pauli kyrkan, men 
byråkratins kvarnar malar ännu en tid 
innan statyn kan resas.

Hans Andersin

Ny bok om ”Gossen från Pernå” 
Bok-
spalten

Jevgenij   Tonkov,   Istorii   odnoj  
tjur’my [Historier kring ett fäng-
else],   Sankt   Petersburg,   2006,   760  
sidor, illustrerad.

Juristen Jevgenij Tonkov – med advo-
katverksamhet i dagens Viborg – har 
sammanställt en iponerande, tegel-
stenstjock bok om stadens fängelse och 
dess historia. Detta är den mest omfat-
tande  monografi  som  hittills  utkommit  
på ryska över någon av stadens insti-
tutioner. Boken innehåller materialier 
av de mest skiftande slag: sakkunniga 
översikter över ”fängelseindustrin” i 
Ryssland i allmänhet, slottsfängelset 
i Wiborg och dess historia från 1634 
framåt,   det   finländska   länsfängelsets  
historia (190 sidor) och detaljerade 
personuppgifter över fängelsecheferna 
före 1944. Vidare ingår ett avsnitt om 

berömda fångar, börjande med Leonid 
Krasin, en av de gamla ledande bol-
sjevikerna av Lenins årgång, som satt 
inburad i Wiborg 1908.

Utom fängelsehistoria ingår bely-
sande och rikt illustrerade avsnitt om 
fängelsets allra senaste historia och 
förhållanden i dag – med över 800 in-
terner under de senaste åren och långt 
över  1000  under  1980-talet.  Oförskö-
nade uppgifter och interiörer, av det 
slag som ofta visas i press och tv från 
andra  håll  i  Ryssland.  Samtidigt  finns  
ett drag av sympati för fångarna och 
för reformförsöken inom fångvår-
den. Bokens mest kuriösa, men också 
märkligaste avsnitt handlar om fång-
arnas tatueringar, dokumenterade med 
färgbilder på mer än 100 sidor. Tatu-
eringarna hör till traditionen inom den 
ryska undre världen. Ett annat långt 

Länsfängelset  i  dag  och  i  går

I.V.  Trochova,  Tserkovnaja   istorija  
Vyborga i ego okrestnostej [Kyrko-
historia   från  Wiborg  och  dess   om-
givningar],  Sankt  Petersburg  2007,  
206  sidor,  illustrerad.

Denna nya bok om de ortodoxa kyr-
kornas historia och församlingslivet 
i Wiborg med omgivningar återspeg-
lar intresset för det religiösa och den 
kyrkliga traditionen i dagens Ryss-
land. Boken ger en väl dokumenterad 
genomgång av alla ryska kyrkor som 
funnits   eller   finns   i  Wiborg,   även   av  
många mindre och kortvarigare samt 
sådana som aldrig fullbordades – eller 
som nu står återuppbyggda från intet, 
som Profeten Elias kyrka invid järn-
vägsstationen. Till de stora byggnads-
företag som blev på hälft under första 
världskriget hörde den ryska Petri-
Pauli-kyrkan som började byggas på 
Tervaniemis mest synliga krön enligt 
ett beslut 1910, till minnet av Peter 
den stores erövring av staden 1710. 
Murarna hann resas rätt högt före 
1917 och byggnadsmaterialet och den 
välbyggda stenfoten anlitades sedan 
för arkitekt Uno Ullbergs nya Lands-
arkiv, som stod färdigt på samma plats 
1933. Ett annat på sin tid synligt och 
numera helt utplånat ryskt-ortodoxt 
landmärke var den stora militärkyrkan 
i Papula, ursprungligen byggd för det 
ryska   7.   finländska   skarpskytterege-
mentet och tillägnad Gudsmodersbil-
den från Tichvin.

I boken presenteras också den hög-
sta stiftsledningen, prästerskapet, ce-
lebra gäster och händelser kring de or-
todoxa församlingarna, samt tidigare 
skolor och föreningar med anknytning 
till det kyrkliga livet. Författarinnan 
redovisar för många källor, tryckta 
och otryckta, som inte tidigare före-
kommit   i   den   finländska  Wiborgslit-
teraturen, och nämner också insatser 
av forskare från Finland under senare 
årtionden   (Juri   Küttner   och   Otto-I.  
Meurman). 

Den ”grekisk-ryska” kyrkans och 
församlingarnas historia i Finland, 
som  med  officiöst  stöd  från  Ryssland  
genomgick en mycket aktiv period från 
1890-talet till 1917, har ofta hos oss 
fått kämpa mot historieskrivningens 
nationalism och forskarnas bristande 

kunskaper i fråga om språk och käll-
material. Kyrkornas och församling-
arnas historia har – också med rätta 
– betraktats som ett delområde för den 
demonstrativa förryskningspolitiken 
och militariseringen under och efter 
generalguvernör Bobrikoffs tid. Men 
det   finns   många   andra   aspekter   på  
frågan som korsar varandra just i Wi-
borg och som Irina Trochovas bok tar 
upp: Wiborg och Karelen i den större 
ryska rikshelheten och många intres-
santa detaljer, evenemang och person-
ligheter. – Ett exempel: ärkebiskopen 
Sergij (Stragorodskij) av Finland och 
Wiborg, som residerade i staden från 
1905 till augusti 1917, blev sedan  
patriark av ”Moskva och allt Ryss-
land”. Efter 1920- och 1930-talets 
svåra  och  officiellt  gudlösa  år  ställde  
sig patriarken Sergij med sin kyrka vid 
Stalins sida för att bemöta det tyska 
anfallet 1941 under devisen: ”Herren 
giver oss Segern”. 

Men denna bok om det ortodoxa 
Wiborgs historia har en avgörande 
brist,  från  finländsk  och  wiborgsk  syn-
punkt. Den är en direkt fortsättning på 
den rent rysk-nationella, fosterländska 
traditionen från just Bobrikoffs tid och 
har övertagit vokabulär och språkbruk 
sådant det var i ryska källor för hundra 
år   sedan.   Om   man   läser   bara   denna  
bok får man aldrig veta att det har 
funnits också andra kyrkosamfund, 
språk och nationaliteter i Wiborg och 
att de rysk-ortodoxa var en minoritet 
i staden före 1944. Här konstrueras i 
stället en enda, stark och obruten rysk 
närvaro från 1710, då Peter den store 
”befriade staden från svenskarnas väl-
de”,   till   i  dag  utan  att  den  finska  pa-
rentesen 1812–1944 ges någon större 
roll. Wiborg tillhör också det Heliga 
Rysslands stora historia men i denna 
stad utspelar sig historien i en icke-
rysk omgivning, de senaste årtiondena 
undantagna. 

I boken ingår också uppgifter om de 
nuvarande ortodoxa kyrkorna och ka-
pellen på Karelska näset, sammanlagt 
22 stycken. Närmast Finland ligger de 
nya kyrkorna i Säkkijärvi/Kondratje-
vo (tillägnad Jungfru Marie Beskydd) 
och i Enso/Svetogorsk (Jungfru Marie 
Födelse).

Rainer Knapas

Wiborgs ryska 
kyrkohistoria

avsnitt (130 sidor!) består av ett sär-
skilt alfabetiskt lexikon över det ryska 
förbrytarspråket, jargongen bland 
fångarna. Förbrytarnas språk har redan 
länge  varit  ett  erkänt  filologiskt  forsk-
ningsämne. Till pionjärerna hörde den 
från Wiborg bördige Arthur Thesleff, 
känd zigenarforskare, svampkännare 
och utgivare av boken ”Stockholms 
förbrytarspråk och lägre slang” 1910–
12. En kollega i samma genre var 
den berömde ryske akademikern, lit-
teraturforskaren D.S. Lichatjov, som 
ägnade sig åt studier i medfångarnas 
språk under sin förvisning på 1920-ta-
let  till  det  fruktade  strafflägret  på  klos-
terön Solovetsk i Vita havet.

Enligt förordet föreligger planer på 
att ge ut historien om fängelset i Wi-
borg  i  finsk  översättning.

Rainer Knapas
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Den 20 juni 1944 föll försvaret av Wi-
borg samman efter en kort och relativt 
oblodig strid, sedan 20 brigaden, ledd 
av överste Armas Kemppi, som dagen 
innan hade anlänt från Öst-Karelen för 
att ta över försvaret av ”Karelens lås” 
drabbats av panik. Enligt en rapport av 
Kemppi saknades hela 419 soldater ur 
hans brigad den 23 juni 1944. Den 20 
juni har kommit att kallas den svartas-
te dagen i Finlands krigshistoria. 

Redan på kvällen den 20 juni gav 
Stalin  order  om  att   i  Moskva  fira  be-
friandet av den ”urgamla ryska sta-
den Vyborg” med en artillerisalut 
bestående av hela 20 salvor av 224 
artilleripjäser. Röda arméns front-
kommendörer,  officerare  och  soldater  
befordrades och dekorerades med ord-
nar i riklig mängd. De tappraste trupp-
förbanden som deltagit i stormningen 
av ”Vyborgs fästning” belönades med 
hedersnamnet ”Vyborgskij”. 

Mannerheim kunde av allt att 
döma inte förlika sig med förlusten av 
Wiborg, som han beskrev på följande 
sätt i sina Minnen: ”Viborg gick förlo-
rat efter en kort kamp, som i hårdhet 
icke kunde mäta sig med striderna om 
den gamla staden i vinterkrigets sista 
dagar. Viborgs fall var ett hårt slag för 
kampandan och betydde förlusten av 
en med hänsyn till de strategiska och 
topografiska   förhållandena   mäktig  
stödjepunkt, som borde kunnat bjuda 
ansenliga styrkor spetsen...” 

Överbefälhavaren krävde ome-
delbart att ledningen för 20 brigaden 
skulle ställas inför krigsrätt för upp-
givande av staden, vilket ledde till att 
överste Kemppi slutligen dömdes till 
25 dygns arrest för brott mot tjänste-
plikt, för att leva resten av sitt liv i 
vanära, medan major Kurt Bäckman, 
som ledde 2 bataljonen där paniken 
först uppstod, dömdes till ett års tukt-
hus, men tog sitt liv innan rättsproces-
sen hann avslutas.   

  Allt sedan krigsslutet har Wiborgs 
fall behandlats i åtskilliga böcker, 
och många rykten och legender om 
händelseförloppet har uppstått. Det 
pinsamma ämnet har hittills inte be-
handlats i detalj vare sig i memoa-
rer  av  högt  uppsatta  officerare  eller   i  
fortsättningskrigets  officiella  historie-
skrivning, utan perspektivet har van-
ligen   varit   gräsrotsnivån.   I   ett   flertal  
böcker, till och med i den Finlandia-
prisbelönade ”Jatkosodan pikkujät-
tiläinen”  (WSOY  2005)  har  Kemppis  
ovannämnda uppgift om 419 saknade 
soldater okritiskt upprepats. 

Eero   Elfvengren-   Eeva   Tammi  
(red.): Viipuri 1944. Miksi Viipuri 
menetettiin?,  376  s,  WSOY  2007

För två år sedan rörde specialsjuk-
sköterskan Eeva Tammi ordentligt 
om i den krigshistoriska myrstacken 
i en artikel i Krigshistoriska samfun-
dets årsbok. Hon drog den sensatio-
nella slutsatsen att man i Högkvarte-
ret – bakom ryggen på Mannerheim 
– skulle ansett försvaret av Wiborg 
vara lönlöst på grund av stadens läge 
på ”fel” sida av Wiborgska viken, och 
staden borde sålunda uppges utan 
större ansträngningar.  20 brigaden 
skulle med andra ord medvetet ställts 
inför en hopplös uppgift. Rättegången 
mot Kemppi och Bäckman skulle vi-
dare ha iscensatts för att dölja ”kon-
spirationen” och peka ut konkreta 
syndabockar för att undvika att ett an-
klagande  finger  måhända  kunde  riktas  
mot högre befäl eller till och med mot 
Högkvarteret i S:t Michel. 

Inga primärkällor för hennes djär-
va hypotes anförs, utan källorna utgör 
främst av generalkvartermästaren ge-
neral Aksel Airos berättelser i förtro-
ende till efterkrigstida Rotarybröder i 
Tavastehus, intervjuer med anhöriga 
till  officerare  i  central  ställning,  samt  
ett stort antal intervjuer med veteraner 
ur 20 brigaden som alla blivit stämp-
lade för att ha tagit till schappen i Wi-
borg. Strax efter att Tammis artikel 

publicerats spreds ihärdiga rykten om 
massgravar i Huhtiniemi utanför Vill-
manstrand, och kombinerades givetvis 
med uppgiften om de 419 försvunna 
soldaterna i Wiborg – vilka alltså skul-
le ha arkebuserats som desertörer. 

Tammis mycket omdebatterade ar-
tikel ledde sedermera till att docenten 
Eero Elfvengren vid Krigshistoriska 
institutionen vid Försvarshögskolan 
tillsammans med henne själv samman-
ställde boken ”Viipuri 1944” med ar-
tiklar ur olika synvinklar om Wiborgs 
fall av sammanlagt 15 av Finlands 
förnämsta krigshistoriska forskare. 
Boken beskriver bl.a. Högkvarterets 

planering och beslutsgång sommaren 
1944, insatser av olika vapenslag, 
truppledning i trängt läge, den på-
tvungna krigsrätten mot Kemppi och 
Bäckman. Boken innehåller slutligen 
även en namnlista på alla 156 solda-
ter ur 20 brigaden som av olika orsa-
ker saknades vid vapenstilleståndet 4 
september 1944. Av dessa stupade 85 
i Wiborg, 62 togs till fånga (av vilka 
47 återvände ur krigsfångenskapen), 
medan  endast 5 (fem!) soldater för-
svann. Av dessa fem förmodas fyra 
soldater ha tagits till fånga av ryska 
trupper. De försvunnas antal har alltså 
krympt ihop från 419 till endast en 

Förlusten av Wiborg den 20 juni 1944 
–  eller  ”befrielsen  av  den  urgamla  ryska  staden  Vyborg”?

En brittiskbyggd Churchill pansarvagn på Järnvägsgatan. I bakgrunden Lennart Hultins 
apotek.

soldat om vars öde alla uppgifter sak-
nas. Den övervägande största delen 
”försvunna” soldater återvände alltså 
till sina förband efter några dagar se-
dan paniken gått över och frontlinjen 
stabiliserats. 

Artikelförfattarna har inte hittat 
några som helst bevis för ”konspi-
rationshypotesen”, däremot framgår 
med all önskvärd tydlighet åtskil-
liga egendomligheter och obegripliga 
misstag gällande Wiborgs försvar. Det 
bjärtaste (men inte det enda!) missför-
hållandet är ju den tragiskt (ö-)kända 
bristen på ammunition som Kemp-
pis brigad ställdes inför, då ammu-
nitionsförrådet i Rautakorpi vägrade 
att lämna ut ammunition eftersom en 
korrekt ifylld och formellt godkänd 
rekvisition saknades!  

Erik   Appel:   När   allt   gick   fel.   Vi-
borgs  fall  1944,  193  s,  Schildts  2007
Heikki  Ylikangas:  Romahtaako  rin-
tama?,  326  s,  Otava  2007

Samtidigt med den detaljrika ”Viipuri 
1944”-antologín, full av närapå aka-
demiskt noggranna källhänvisningar, 
utgavs även boken ”När allt gick fel 
– Viborgs fall 1944” av den tidigare 
HBL-journalisten Erik Appel, samt 
professor Heikki Ylikangas pole-
miska ”Romahtaako rintama?” Av de 
uppräknade böckerna är Appels repor-
tage i bokform utan vidare den mest 

Carl-Fredrik  Geust

Stupade  löjtnant  Stig  Sippels  sönderskjutna  BT-42  stormkanon.  Bilden  finns  i  boken  “Viipuri  1944”.

lättlästa, och kan varmt rekommende-
ras. Ylikangas bok behandlar förutom 
striderna om Wiborg även desertering-
arna och arkebuseringarna sommaren 
1944 som fenomen. Hans bok inleds 
med en utförlig redogörelse för legen-
den om massgravarna i Huhtiniemi, 
som ju visat sig vara en myt, effektivt 
utspridd av en anonym ”Syväkurkku” 
i Villmanstrand.

Tyvärr saknar alla ovannämnda 
böcker så gott som helt den sovjetiska 
synen på striderna om Wiborg. Utan 
att inse det oerhörda symbolvärde 
som återställandet av Peter den stores 
gräns och ”befrielsen av den urgamla 
ryska staden Vyborg” innebar för Sta-
lin, efter den smälek han led under det 
snöpliga vinterkriget 1939–1940 då 
Röda armén bromsades upp över två 
månader framför Mannerheim-linjen, 
kan storanfallet 1944 inte rätt förstås. 

 
Ilja   Moschanskij:   Shturm   Ka-
relskogo  vala,  64  s.,  Vojennaja  leto-
pis  nr.  5/2005.

Den mest detaljerade moderna ryska 
beskrivningen av striden om Wiborg 
har publicerats som ett med 114 fo-
tografier   och   flera   kartor   illusterat  
specialnummer av den krigshisto-
riska tidskriften ”Vojennaja letopis” 
(Krigskrönika), som utgavs år 2005 
med titeln ”Shturm Karelskogo vala”. 
Här är det minsann inte fråga om någ-
ra misstag i planering eller utförande 
av motståndarens operationer, utan 
stormningen av Wiborg presenteras 
som resultat av Röda arméns hero-
iska nedkämpande av en välbeväpnad 
fiende,  som  med  kraft  försvarade  sina  
välbefästa positioner. Trots ursin-
nigt motstånd lyckades Röda armén 
således helt enligt förhandsplanerna 
tränga in i Wiborg den 20 juni, för att 
som sagt samma kväll bli hyllad med 
salut i Moskva. Däremot nämner man 
inte  att  det  var  en  finländsk  soldat  som  
drog  ned  Finlands  flagga  i  slottstornet  
kl.  16.45,  och  att  de  finska  pionjärjerna  
med knapp nöd hann spränga broarna 
över vattendragen. 

De sprängda broarna i kombination 
med  ryssarnas  firande  av  stormningen  
av ”fästningen Vyborg” (bland det rika 
krigsbyte som togs i Wiborg sägs även 
ha  ingått  Alkoholiliike  Oy:s  förråd  av  
brända och destillerade drycker...), gav 
IR 61 (dvs. överste Alpo Marttinens 
finlandssvenska   ”Sextiettan”,   som  
även den anlänt från Öst-Karelen) en 
möjlighet att gå i ställning i Tienhaara. 
IR 61 kunde nu stött av kraftigt artil-
leri hindra alla landstigningsförsök av 
Röda armén. Striderna vid Tienhaara 
den 22–24 juni 1944 blev därmed den 
första avvärjningssegern sommaren 
1944, och utgjorde en nödvändig för-
utsättning för de kommande storsla-
gen vid Tali-Ihantala och Vuosalmi. 
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Mången har besjungit festandet och 
dansandet i det gamla Wiborg. Man 
ville också förbereda de kommande 
generationerna av wiborgare för deras 
liv på dansgolvet genom att arrangera 
dansundervisning för barnen och ung-
domarna. Det hade antagligen funnits 
dansskolor i Wiborg redan på 1700-ta-
let  eller  t.o.m.  tidigare.  På  ett  fotografi  
som vi erhållit av Barbro Wallgren ser 
vi eleverna i en wiborgsk dansskola i 
slutet av 1930-talet vid deras avslut-
ningsbal. Många (8 av 18) av eleverna 
fanns med på det skolfoto som med 
minibiografier   presenterades   redan   i  
förra numret av Wiborgs Nyheter. Här 
presenterar vi bara ”de nya tio” som 
inte fanns med i fjol.

Johan Daniel Berdenis van Berle-
kom, född 2.8.1929, son till Pieter 
Berdenis van Berlekom och Ellen 
Arborelius. Fadern var direktör i 
skogsföretaget Puu ja Parru. Fram till 
år 1939 omväxlande bosatt i Wiborg 
och i Stockholm, sedan i Sverige. Ef-
ter studentexamen 1948 anställd vid 
Statens Järnvägar i Sverige till 1994 i 
olika befattningar men främst engage-
rad i tidtabellsplanering. – Gift 1954 
med Alberta Gerarda de Veer, född 
23.10.1930. De har tre barn: Daniel 
Alexander, Peter Johannes och El-
len Maria Charlotta som alla har två 
barn.

Antonetta Josina Berdenis van Ber-
lekom, född 15.9 1932 i Middelburg, 
Holland, dotter till Pieter Berdenis van 
Berlekom och Ellen Arborelius. Fa-
dern var direktör i skogsföretaget Puu 
ja Parru. Fram till år 1939 omväxlande 
bosatt i Wiborg och i Stockholm, se-
dan i Sverige. Studentexamen 1951 i 
Stockholm. Studier vid Stockholms 
Högskola. Språklärare i Trollhättan 
1972 till 1997. – Gift sedan 1956 med 
Henrik Severin Ahnlund, född 12.7 
1930, museichef i Vänersborg, sedan 
från 1988 till 1995 i Göteborg. De har 
tre barn: Hilda Emilia Ahnlund, sam-
bo  med  Rune  Olofsson  (2  barn),  Nils  
Olof  Ahnlund  och  Björn  Erik  Ahnlund  
g. m. Marie Andersson (2 barn).

Rolf Erik Bruun, född i Wiborg 
7.4.1926. Son till direktören Paul Arne 
Bruun och Aino Inkeri Stenius. Fadern 
innehade hönsfoderfabrik och modern 
hönsgård i Säiniö. Mellanskoleexa-
men  1943,  Centralskolan  för  konstflit  
1944–1949. Professorstitel 1989 och 
doktor h.c. vid Konstindustriella hög-
skolan.  Anställd  vid  Kuvamainos  Oy  
och Finska annonscentralen, frilans-
grafiker.   Illustratör   för   flera   bokverk  
och  affischer.  Talrika  utställningar  och  
medaljer. – Gift 1:o 1951 med Gunnel 
Marita Dahlberg. Barn: havsbiologen 
Jan Erik Bruun f. 1952 och ekonomen  
Peter Bruun, f. 1957. Gift 2:o 1963 
med konstnären Sinikka Sylvia Kin-

nunen. Barn: arkitekt Daniel Bruun, f. 
1963, restauratör Vega Bruun, f. 1964 
och löjtnanten vid kustförsvaret Se-
bastian Bruun, f. 1971.

Marianne Kristina Clement, född 
i Wiborg 10.9.1931, dotter till gene-
ralkonsul Henrik E.G. Clément och 
Märtha-Stina Blomberg. Fadern var 
grundare och direktör för olika ex-
portbolag i Wiborg. Flyttade till Dan-
mark i början av 1950-talet. Forskat i 
finska  barns  flyttning  till  Sverige  och  
Danmark under krigen, skrivit en bok 
”Finneborn” om detta. – Gift i Dan-
mark 1953 med godsägaren Jens-Juel 
Larsen. Äldsta dottern, Anne-Marie, 
avdelningschef på sjukhus, är gift med 
lantgårdsägaren, strutsfarmaren Poul 
Thogersen. De har två söner. Nästa 
dotter, Annette, är sjuksköterska. Hon 
är änka och bor i norra Danmark. Inga 
barn. Sonen, Lars-Juel Larsen, är an-
ställd vid Danmarks Polis i Köpen-
hamn. Han har en son.

René  Edouard  Camille  Lardot, född 
i Wiborg 17.1.1929, son till Edouard 
Camille Josef Lardot och Nellie Marie 
Calvert. Fadern var trävaruaffärsman i 
Wiborg  med  eget  företag  Oy  Edouard  
Lardot Ab. Student från Gamla Kar-
leby Svenska Samlyceum 1949. Dip-
lomekonom från Svenska Handels-
högskolan 1953. Anställd vid Tekno 
Elaffär i Gamlakarleby 1955–1962. 
Direktör och senare verkställande 
direktör   vid   Sterling-Winthrop   Oy  
1963–1989.   Sedan   eget   företag   Oy  

Fenno-Care Ab. – Gift 1:o med Anna-
Kristina Högbacka, född 9.3.1930. 
Frånskilda. De har barnen: Anna Vero-
nica, f. 20.6.1955, g.m. Rudy Biaudet 
(fyra barn), Christian René Edouard, 
f. 7.4.1959, g.m. Katriina Pitkänen 
(tre barn) och Monique Berit Maria, 
g.m. Mikael Stjernvall (tre barn). Gift 
2:o 1981 med Irma Anita Fogelholm.

Iris   Gunnel   Elisabeth   Lindblom, 
född i Wiborg 1.9.1930, dotter till Uno 
Lindblom och Hildur Skog. Fadern 
var trävaruman och exportör i Trång-
sund och Wiborg. Skolgång i Privata 
svenska   flickskolan.   Anställd   vid  
Finnair. – Gift med diplomekonomen 
Gustaf Berndt Rafael Franck, född 
27.10.1926. De har barnen journalis-
ten och TV-producenten Michael Carl 
Martin Franck, f. 11.12.1954, gift med 
Anna Gullichsen, frånskilda, två söner 
och Marina Scilla Elisabeth Franck, f. 
4.3.1957, gift med direktören Robert 
Lindberg, f. 1950, tre barn.

Kai Väinö Pelkonen, född i Wiborg 
16.4.1929, död 9.7.1998, son till  
Wäinö Eino Ensio Pelkonen och Hel-
ga Gunborg Hultin. Fadern var verk-
ställande direktör för skogsföretag i 
Wiborg. Student från Lappeenrannan 
lyseo 1947. Ingenjör. Anställd vid fa-
miljens företag och sedan hos Maho-
gany i Lojo. – Gift 1950 med diplom-
kosmetologen Raija Marjatta Kola, 
född 14.11.1930. De har barnen Henri 
Lauri Petri Pelkonen, f. 12.2.1951, 
död   21.7.1991,   g.m.   flygvärdinnan  
Marlene Karita Sulander, f. 14.3.1948 
(2 barn), merkonomen Karri Väinö 
Artturi Pelkonen, f. 13.2.1954, g.m. 
1:o stud. merkonomen Anne Maija 
Hulden, f. 11.1.1955, frånskilda, 2:
o Elena Mikhnovets, f. 27.6.1965 (4 
barn), gymnastikinstruktören Ira Agda 
Annika  Pelkonen, f. 23.4.1957, g.m. 
gymnastikinstruktören Jari Tapani 
Haapanen, f. 1.6.1956, frånskilda (3 
barn) och Veli Herman Pelkonen, 
f. 17.6.1958, g.m. barnträdgårdslä-
rarinnan   Outi   Marketta   Sellgren,   f.  
10.2.1961 (3 barn).

Harri  Lauri  Herman  Pelkonen, född 
15.11.1926, son till Wäinö Eino Ensio 
Pelkonen och Helga Hultin. Fadern 
var verkställande direktör för skogs-
företag i Wiborg. Student från Lap-
peenrannan lyseo 1945. Forstmästare 
1950. Anställd vid Karjalan Metsätuo-
te 1952–1962, senast som verkställan-
de direktör. Verkställande direktör för 
Parikkala   Oy   1962–1968   och   Radab  
International  Oy  1968–1970.  Anställd  
hos  Oy  Hackman  Ab   i  olika   ledande  
positioner 1970–1986 och sedan hos 
Jaakko  Pöyry  Oy   1986–1991.   –  Gift  
1953 med sjuksköterskan Raili Mar-
gareta Niiranen, född 3.7.1927. De har 
fyra barn: verkst. dir. ekon. mag. Arno 

Det dansades i Wiborg

Lauri Johannes Pelkonen, f. 11.5.1954,  
g.m. Mirja-Liisa Vainio, f. 30.4.1960 
(2 barn), ekon.mag. Eero-Pekka An-
tero Pelkonen, f. 7.1.1956, g.m. 1:o 
Tuula Hietakari, f. 30.10.1954, från-
skilda, 2:o Aija Pönniä, f. 1956, från-
skilda, (2 barn), barnträdgårdslärarin-
nan Krista Helga Maria Pelkonen, f. 
5.4.1958, g.m. magister Jukka Mikko-
la, f. 8.6.1957, frånskilda (2 barn), och 
BA  Mikko  Olli  Jaakkima  Pelkonen,  f.  
6.5.1970, sambo med pol.mag. Riikka 
Irene Ikonen, f. 2.2.1967 (2 barn).

Barbro Elissa Margareta Reihe, 
född i Wiborg 15.3.1932, dotter till 
Gunnar Victor Reihe, avdelningschef 
för  Standard  Oil  i  Wiborg  och  Marga-
reta Lybeck. Student 1950 från Läro-
verket  för  gossar  och  flickor.  Studier  i  
Helsingfors och Tyskland. Fysiotera-
peut, terapeut för överaktiva barn vid 
Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. 
Finlands Första Lucia 1950.– Gift  
1:o 1955 med Fahle Cronstedt. Från-
skild. Gift 2:o 1958 med docent Eric 
Ivar Wallgren, med. och kir. dr. Barn: 
ekon. mag. Janina Maria Margerita, 
f. 23.9.1961, gift med ekon. mag. 
Magnus Kumlin, frånskild och fy-
sioterapeuten Maria Johanna Simona 
f. 17.7 1967, gift med agrolog Mag-

Dansskolans 
elever Eva 
Stewen (Bru-
nou), Barbro 
Wallgren 
(Reihe) och 
Carita Ahlman 
(Lund) framför 
den byggnad 
på Slottsgatan 
där de tror att 
slutbalen hölls. 
Foto Erik Ivar 
Wallgren.

nus Lindberg, Barn: Victoria Emilia 
Margareta Lindberg, f. 5.4.2003 och 
Vanessa Elissa Simona Lindberg, f. 
28.12.2004. 

Le   Roy  Arsène  Wickström, född i 
Vasa 29.1.1928, son till diplomin-
genjören Roy Elias Wickström och 
pianisten, sångerskan Hèléne Yvonne 
Bourgeois.   Fadern   var   uppfinnare  
och direktör för Wickström Junior 
Motorfabrik i Wiborg. Student från 
Läroverket   för   gossar   och   flickor  
1946. Diplomekonom från Svenska 
Handelshögskolan   1949.   flyttade   till  
U.S.A. Doktorerat 1960 vid Illinois 
Instititute of Technology. Anställd 
bl.a.  vid  Oscar  Meyer  &  Co  och  Ho-
neywell i U.S.A. England och Frank-
rike till 1989. Konsult bl.a. vid Saturn 
Automobile. Professor vid University 
of Minnesota. Amatörgitarrist. Bosatt 
i Arizona. – Gift 1:o 1956 med Belva 
Elisabeth Deane, f. 1936, d. 1976, 
barn Roy Hayden, f. 17.2.1960 och 
Yvonne   Shively,   f.   9.10.1962;;   2:o  
med dermatologen Inger Rosenberg, 
f. 1944, frånskilda, barn Eva Johanna, 
f. 28.6.1977, g.m. Philippe Peyre-
dieu du Charlet och 3:o med butiks- 
innehavaren Kay Judith Lund, f. 
18.2.1936. Bosatta i Arizona. U.S.A. 

Hans Andersin Dansskolans avslut-
ningsbal i slutet av 
1930-talet. 
Översta raden från 
vänster Kai Pelkonen, 
Le Roy Wickström, 
René Lardot, Erik 
Bruun, Harri Pelkonen.
Mellanraden från vän-
ster: Johan Clement, 
Daan van Berlekom, 
Iris Lindblom, La 
Vonne Wickström, Poku 
Björkenheim, Margita 
Lund, Ulf Bruun, Eva 
Brunow
Nedersta raden: An-
tonetta van Berlekom, 
Barbro Reihe, Mari-
anne Clement, Carita 
Lund, Dorrit Bruun.
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Jag kan ännu minnas mitt första besök i 
Viborg i maj 1992, och det kusliga i att 
röra sig i en stad som verkade vara pa-
ralyserad. För en tonåring kändes det 
konstigt att se hus snarlika dem som 
finns  i  Helsingfors,  men  i  ett  förfärligt  
tillstånd av förfall. Väldigt lite fanns 
kvar av den vackra stad som mina far- 
och morföräldrar pratade om. 

Mycket har lyckligtvis hänt sedan 
dess,  och  i  år  fick  jag  chansen  att  be-
söka staden. Jag reste den 26 maj med 
den nygrundade släktföreningen Hel-
kama. Själva resan meriterar inte en 
artikel i Wiborgs Nyheter, eftersom 
den historiska delen av programmet 
inte blev så stor. Till alla lycka var det 
sociala utbytet av resan desto större. 

Jag  fick  också  en  chans  att  gå  om-
kring för mig själv i staden en stund, 
och då passade jag på att se det ställe 
på Biskopsgatan där min farfar bott en 
gång. Här står idag ett hus som ser ut 
som om det alltid stått här, en del av 
den gamla stenstaden. Men huset är 
faktiskt bara en kopia, och inte alls så 
gammalt som det ser ut. 

Men vi återkommer i slutet av 
min artikel till det nya huset, för nu 
vill jag först kort berätta historien om 
det gamla hus som en gång stod här 
och mina släktingar som bodde här. 
Som främsta källa har jag använt min 
fars fasters fotoalbum, som hon sam-
manställde till julen 1975. I albumet 
samlade faster Margareta gamla foton 
från tiden före kriget, och skrev om 
familjens liv under dessa år.

Familjeliv  
på Biskopsgatan
Min farfarsfar, Georg Alfred Knut 
von Alfthan blev maskiningenjör 
1906 och gifte sig året därpå med Ka-
rin  Tawast.  De  fick   två  barn,  Marga-
reta år 1911 och följande år min farfar  
Georg som alltid kallades för ”Bobo”. 
Familjen   förde   ett   kringflackande   liv  
med  många  flyttningar.  I  början  av  20-
talet bodde de en kort tid i Wiborg, och 
kom tillbaka till staden 1926. Tyvärr 
har det inte blivit klart för mig om de 
redan 1926 köpte gården på Biskops-
gatan 16. I Margaretas album står 
det endast ”Wiborg, Vakttornsgatan,  
Biskopsgatan 16 1926–1932 (huset 
köptes)”, och senare sägs det att han 
köpte gården i ”mitten av 1920-talet”. 

Det var en ståtlig gård min far-
farsfar köpte. Mot gatan fanns ett gult 
stenhus från 1636 i två våningar med 
väldiga valv i källaren. Dessutom 
fanns ett annat tvåvåningshus inne på 

gården. Familjen bodde i hela övre 
våningen i huset mot gatan och i ne-
dre våningen fanns faderns kontor och 
en mindre lokal som faderns kontorist 
bodde i. 

Min farfarsfar var känd för sitt liv-
liga lynne och sina många intressen. I 
sin ungdom sysslade han med oljemål-
ning och fotografering, och i hemmet 
på Biskopsgatan hängde många av 
hans tavlor, bl.a. en stor oljemålning 
med tre hästar i ett vinterlandskap. 
Han medverkade i många wiborgska 
föreningar och var även stadsfullmäk-
tig   1931–1933.   I   fotoalbumet   finns  
några skojiga bilder som visar före- 
ningslivet, bl.a. från ett uppförande av 
pjäsen “Dunungen” av Selma Lager-
löf. 

Min farfar Bobo å sin sida var be-
römd   för   sina   uppfinningar   –   då   jag  
växte  upp  fick  vi  njuta  av  hemmagjor-
da kortblandare, barnhissar, radiostyr-
da  bilar,  elektrisk  gunga  osv.  Också  i  
sin  ungdom  var  han  flitig  uppfinnare,  
vilket Margaretas fotoalbum berättar 
om. Bobo byggde en fjärrstyrd lek-
saksbil efter att han tagit studenten, 
och såg till husets uppvärmningssys-
tem vilket följande stycke ur albumet 
förtäljer om:

Vi hade kakelugnseldning i rum-
men utom gårdssidans rum, som 
hade batterier med vattencirkula-
tion från köksspisen. Köket blev då 
olidligt varmt, vilket Bobo tyckte 
var pinsamt och oekonomiskt. Herr 

uppfinnaren  byggde  då  på  den  stora  
spisen en plåtlåda, väl isolerad och 
balanserad med fjädrar. Eldhärden 
fick   sin   förvärmda   luft   från   lådan  
och maten puttrade under locket.

Hur detta fungerade förstår inte det 
mindre tekniskt bevandrade barnbar-
net. Familjelivet i den vackra gården 
fick  ett  snart  slut.  1929  blev  Margareta  
student  och  flyttade  till  Helsingfors  för  
att studera arkitektur och 1930 var det 
Bobos tur att få den vita mössan och 
påbörja ingenjörsstudier i Helsing-
fors. 1933–1935 bodde hela familjen 
i Helsingfors. Det blev en sorglig tid, 
då modern Karin insjuknade i leukemi 
och gick bort i januari 1935. Efter 
detta  flyttade  fadern  tillbaka  till  huset  
på Biskopsgatan, men denna gång till 
en mindre lägenhet på bottenvåningen 
eftersom övre våningen var uthyrd. 

Kriget  och  vad  som  
kom efteråt
Livet var inte längre detsamma, även 
om Bobo fann en ny lycka i äkten-
skapet med Märta Schulz-Cajander 
år 1936. Hösten 1939 evakuerades de 
båda till Sverige. När de kom tillbaka 
till Finland 1940, var fadern enligt 
Margaretas album mycket tärd och 
“hade ett snett drag kring munnen, sä-
kert följden av ett lätt slaganfall”. Han 
dog kort därefter, den 18 april 1940 
vid 57 års ålder. Jag kan inte låta bli att 
undra om inte förlusten av Wiborg och 
det kära huset på Biskopsgatan bidrog 
till sjukdomen.

Margaretas man, Karl Gustaf 
”Guggi” Stigzelius, hade under vinter-
kriget ett tillfälle att fara till Wiborg 
och besökte då hemmet på Biskopsga-
tan. Han lyckades ta sig in i huset och 

Helena von Alfthan

En historia om två hus

Så här såg Bi-
skopsgatan ut en 
gång. Det gamla 
huset var från 
1636.

tog därifrån bl.a. familjens silver, som 
var gömt under golvtiljorna i faderns 
rum.  Vid  fredsslutet  i  mars  1940  fick  
han en andra chans att besöka Wiborg, 
men då hade huset på Biskopsgatan 
redan brunnit. I ett annat fotoalbum 
fann jag några bilder av gården efter 
att den brunnit, tagna 1941. Tyvärr 
berättar inte albumet vem som tagit 
bilderna. 

Margareta  fick  en  chans  att  återse  
Biskopsgatan efter kriget, som hon 
berättar om i sitt fotoalbum (hon  
kallar sig själv för faster):

Faster for 1960 på en resa till Le-
ningrad och då passerade vi Viborg 
med buss. Den körde längs Karja-
portsgatan på min begäran, och jag 
tittade upp mot Biskopsgatan. Rys-
sarna hade kört bort ruinens tegel, 
endast stenfoten med de gamla käl-
larvalven fanns kvar.

Ett nytt hus  
växer  sakta  fram
Själv gjorde jag mina första resor till 
Viborg i början av 90-talet. En av 
dessa resor var med släktföreningen 
Alftan, Alfthan & von Alfthan den 5 
september 1993. Min farfar var med 
den gången, och vi hann ta en prome-
nad längs med Biskopsgatan. Vi hade 
inga förväntningar på att det skulle 
finnas  något  annat  kvar  än  några  käl-
larvalv. Till vår förvåning hade något 
nytt hänt. Här byggdes ett hus!

De halvfärdiga tegelkonstruktio-
nerna såg inte särskilt imponerande 
ut  för  finska  ögon,  vi  undrade  mycket  
vilken kvalitet det skulle bli på kon-
struktionen och hur slutresultatet 
skulle se ut. Vi var naturligtvis glada 
över att nybygget verkade ha samma 
dimensioner som det gamla huset. 
1996  fick  jag  en  chans  att  återkomma  
till platsen. Nu var huset nästan fär-
digt, bara rappningen saknades.

När jag i våras for dit hade jag inte 
varit i staden på länge och det var in-

tressant att se vad som förändrats. Det 
var tydligt att en hel del hade hänt i 
staden, jag var glad över att se några 
fint  renoverade  gamla  hus  och  att  det  
också byggts nya hus som passar in 
i stil med det gamla. På slottsgården 
ordnades en stor festival, det vimlade 
av ungdomar klädda i olika typer av 
medeltida dräkter och gräsmattan 
kring slottet var fylld av tält. Överallt 
fanns kaféer, restauranger och butiker. 
Allt detta hade varit helt otänkbart 
1992 och 1993.

Huset på Biskopsgatan 16 kunde 
man tro att alltid stått där. Byggarna 
måste ha sett bilder av det gamla hu-
set, eftersom de kopierat många drag. 
Dimensionerna är de samma, med två 
våningar. Porten mot gatan ser mycket 
liknande ut, och huset har lika många 
fönster som på den tavla från 1931 
av  huset  som  finns  i  min  pappas  ägo.  
Enda skillnaden är att huset på tavlan 
är gult, som Margareta berättade att 
det varit, medan det nya huset har en 
vit rappning mot gatan och är målat i 
en laxrosa nyans på gårdssidan. Rapp-
ningen mot gatan är ganska sliten, 
annars verkar huset vara i gott skick. 
Intressant   nog   finns   det   på   de   foton  
jag har av det gamla huset ytterligare 
en  dörr  mot  gatan,   i  hörnet  av  huset;;  
varför den inte syns på tavlan vet jag 
inte.

Gården som på 90-talet var ett kaos 
var  nu  i  fint  skick  med  prydliga  gång-
ar, även om planteringarna var något 
luggslitna och tre hundar lagt sig för 
att  sova  där.  På  gårdssidan  finns  ock-
så andra nya hus som passar bra in i 
miljön. Det gläder mig att nybyggen i 
Viborg görs med god smak, så att nå-
got av den gamla stadsmiljön kanske 
bevaras för framtiden. Att se en kopia 
av huset min farfar bodde i är mycket 
trevligare än att bara besöka en tom 
grop, för att inte tala om hur tråkigt det 
hade varit om de hade byggt något fult 
och olämpligt på platsen. Låt oss hop-
pas att Viborg åtminstone till det yttre 
skulle uppleva en ny glansperiod!

Så här ser Biskopsgatan ut idag. Det är svårt att tro att huset är 10 år gammalt. Bara satellitantennen påminner om 
moderna tider. Foto: Helena von Alfthan.

Bilden är tagen 1941.

Interiör från 1930, året då Bobo blev student.
Min farfar Bobo återsåg Biskopsgatan i september 1993. Då var det nya huset halvfär-
digt. Foto: Eva von Alfthan.



Måndagen den 7 januari 200824 – Wiborgs Nyheter

Med anledning av det upprop som 
Sorvaliprojektet  publicerade  fick  man  
flera   uppgifter   om   händelser   kring  
gravgården. Här är ett exempel insänt 
av Viljo Seliverstov, HA:s kollega i 
datorsammanhang sedan 1960-talet. 

”Min morfar Leontij Isidorovitj 
Schendo var hemma från Vilnius i Li-
tauen.

Han   arbetade   som   underofficer   i  

tsarryska armén, i Nöteborgs fästning 
i vakttjänst och gift med mormor Vera 
Stepanova född 1881. Morfar, som 
troligen  var  född  före  1881,  fick  min  
mor som äldsta barn, född 1902. Mor-
far lämnade armén under revolutionen 
och jobbade med vakttjänst hos en af-
färsman i Wiborg.

Under dessa oroliga tider, troligen 
våren 1918, skulle morfar lämna till-

Sorvali  fordomdags  med  Arvid  Ivar  Arvidssons,  Otto  von  Fieandts  och  Adam  Wilkes  gravmonument.  Ur  Maila  Talvio:  Jumalan  puistot  1927,  s.  298.  Foto  Iffland.

Fullmånen lyste i kapp med tu-
sende ljus och lyktor på Sorvali 
begravningsplats under Sorvali-
projektets avslutningsseminarium 
24 och 25 november 2007. I 
seminariet deltog 110 personer, 
hälften från Finland och hälften 
från  Ryssland  och  många  fler  
hade kommit till  ljusfesten på 
Sorvali begravningsplats. Foto 
Alexandr Bravo,  
abravo@terijoki.spb.ru

En  tidsbild  med  anknytning  till  Sorvali
baka nycklarna till sin arbetsgivare i 
staden. Han själv bodde på Linnansaa-
renkatu i Saunalahti, och skulle gå 
förbi vallarna i Siikaniemi. Han var 
klädd i en jacka från militärtiden dock 
utan några gradbeteckningar, vilka 
avlägsnats. Vid vallarna blev han ar-
kebuserad med många andra, kvinnor 
och barn med.

Mor som då var 16 år och hennes 

moster  fick   tag  på  en  häst  med  kärra  
och kusk och körde iväg till vallarna 
efter morfar som de visste att var där 
bland liken. Tungt och sorgligt.

Morfar blev begraven på Sorvali 
gr.kat. begravningsplats nära kapellet 
som fanns där då. Min mor och några 
andra besökte Viborg på 1970-talet 
och försökte hitta graven men platsen 
var övervuxen och kapellet var borta. 

Mamma kunde bara peka ut några 
gravkullar bland vilka morfars grav 
fanns i tiden. 

Min mor har berättat om detta öde 
och lite annat från Viborg på en C-ka-
sett från 1986.”


