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Arkivet i Wiborg
ruvar over
mangen gata
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\Yiborgs nyheter kliver in i det nya
millenniet med en nyhet på upp
slaget- en guide för promenader i
Wiborg. Tanken är att den yngre
generationen, som inte är så väl
fortrogen med taden. med uppslatt handen
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da katalogen. I arkivbyggna den finn
totalt 3400 olika arkiv innehållande
l l?ö 000"aicter. Den äldsta akten är
från 1653 och den yngsta är från våra
dagar. Biblioteket innehåller 27 000
ol mer del ur det gamla fin a
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främst pol i iära akter, ände till ta
den Kostroma vid Volga för att ana
lyseras. Detta material kom tillbaka
till Wiborgsarkivet efter 1944. Ty
värr var den svenska och finska för
samlingens kyrkböcker bland det
som troligen förstördes. "Kanske
finns även de undangömda och glöm
da i något arkiv, t.ex. stadsarkivet
på Psovska gatan i S:t Petersburg,
här i Wiborg finns de i alla fall inte"
säger arkivets nuvarande chef Vic
tor Panteleyev.
Victor Panteleyev började på arki
vet 1980. De övriga intervjuade var
Vera Ivanova Actaskina ( 77 år) och
Emilia Jakovlevna Iljuva (69 år).
Vera började vid arkivet 1 949 och
Emilia 1957. Både Vera, som ärveps,
och Emilia, som är karelare, har stu
derat finsk-ugriska språk, Vera vid
Universitetet i Leningrad och Emi
lia vid Universitetet i Petroskoi. Båda
förstår finska, vilket är lika nödvän
digt för arkivfunktionen i dag som
det var före kriget. Helga Abakshi
na, WN:s trogna läsare i dagens Wi
borg, arbetade tidigare vid arkivet
och bidrog med sina kunskaper i
svenska.
Vera var den första civila tjänste
mannen i arkivet. "När jag kom till
arkivet 1949 fanns där bara chefen,
en officer Orlov, som inte visste nå
gonting om vad som fanns i arkivet",
säger Vera. Han hade haft en stab
arkivutbildade specialister, men de
hade alla försvunnit "inom 24 tim
mar" efter att de fått sitt arbete klart.
Man kan förmoda att de, enligt Sta
lins normer, efter att ha gått igenom
arkivets innehåll, satt inne med för
mycket hemlig information för att få
leva vidare.
Vera berättar att när hon kom till
Wiborg 1949 var det en helt finsk
stadsbild som mötte henne: skyltar,
neonljus, gatunamn, vägvisare, allt
på finska. Det blev ett snabbt slut på
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arbetet att hitta p ry ka namn f r
allting. Efter några dagar arbete
var Vi borg en rysk stad till sitt yttre.
På frågan om vad som hände i
arkivet efter 1944 vet ingen helt sä
kert det rätta svaret. Följande är ett
hopkok på vad de intervjuade hört:
Efter att finnarna lämnat staden i
juni 1944 fanns det dokument över
allt, i lösa blad längs gator och torg,
inpackade i lådorför evakuering och
i hem och på kontor. Då det var
förbjudet för en vanlig sovjetmed
borgare att plocka upp någonting,
samlade militären och polisen upp
det mesta och förde det till arkivet.
Någon nämnde att man under några
dagar samlat ihop 130 ton papper
och böcker! En del förstördes nog
under denna process, kan man för
moda. Efter detta kom den grupp
arkivskolade personer till Viborg
som sedan "försvann" efter att ha
fått arbetet gjort.
När Vera kom 1949 var arkivet
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VeraAdas kinaochEmilia l/juva, som arbetat
på arkivet sedan 1949 och 1957, båda
kunniga i finska.
Enligt den 1997 publicerade kata
logen grundades arkivet i juni 1 940
som en filial till det centrala arkivet
av NKVD i Karelsk-finska Sovjetre
publiken. Efter fortsättningskriget

Fors karsalen (het om s ommaren, kall om vintern)

aro ma lt fin
t m t rial
I I. lat rial [r n Leningraddi triklet
I I I. Material om temporärt depo
nerats här på grund av platsbrist i :t
Petersburg.
Oss intresserar ju främst den för
sta gruppen som givits rubriken "Ar
kiv behandlande institutioner, orga
nisationer och företag från före det
ta Wiborgs, Kuopio och S:t Michels
län 1 653-1944 (Arkiv ur Wiborgs före
detta länsarkiv i Finland)". Här finns
länsstyrelsen i Wiborg arkiv med
45870 akter, bland dem bouppteck
ningar som ger en intressant bild av
döda wiborgares kvarlåtenskap i
minsta detalj. Mantalslängder och
skattelängder kan också innehålla
värdefullt personhistoriskt materi
al. Ytterligare finns stora mängder
material rörande Wiborgs hovrätt,
magistrat och rådsturätt, industriel
la företag och handelsföretag av oli
ka slag, medborgarorganisationer,
politiska partier, skolväsende, häl
sovård och sport, socialvård och väl
görenhet samt religiösa samfund och
kyrkor. Här finns också en omfat
tande kartsamling och några privat
personers arkiv.
På finskt håll har Landsarkivet i
S:t Michel anförtrotts uppgiften att
hålla kontakt med Wiborgsarkivet.
Man får hoppas att tillräckligt med
resurser anslås för att utreda och
tillvarata vad som finns av värde i
vårt arkiv i Wiborg. Tjänstvillighe
ten och öppenheten hos personalen
i Wiborg gör det möjligt att när som
helst själv resa dit och forska i denna
till synes omätliga dokumentskatt
kammare.

är. berärtar Rainer Knapas. an han
hörde till tadens ''echten und alten''
(sida 16).

Forskare ohoj!
Ansök om
wiborgsstipendier!

N

är Stiftelsen för Wiborgmu
seet för ett par år sedan upp
löstes, efter det att miniatyrmodel
len av Wiborg blivit färdigbyggd, de
ponerades stiftelsens kvarvarande
medel till en forskningsfond.
Denna fond förvaltas av KarjaJai
sen Kulttuurin Edistämissäätiö och
bär namnet Wiipuri-Museon Sääti
ön Rahasto. Fondens ändamål är att
stöda vetenskaplig forskning om det
gamla Wiborgs och dess omnejds
historia och kultur.
Det är att märka att stipendier ur
fonden inte endast betalas med av
kastningen utan även med kapitalet.
Så det är fråga om väl tilltagna be
lopp.
De ärade potentiella forskarena
torde rikta sina ansökningar till Karj
alaisten Kulttuurin Edistamissäätiö,
Siltakatu l, 80100 Joensuu. Förfråg
ningar kan ställas till fondens verk
samhetsledare Kari Sallinen, tfn 013-

12215.

N:o 1

-

2000

-

2

Fredagen den 7 Januari

·

För Wiborg i tiden
A ter innebär ett dramatiskt ge
o

rgång 101 av W i borgs Nyhe

nerationsskifte. För första gången
sammanställs tidningen av en gene
ration som aldrig levt i Wi borg. Den
na generation för nu tidningens tra
ditioner vidare; söker nya infalls
vinklar och vill med detta nummer
också rikta sig till jämnåriga och
yngre läsare. Vi vill väcka ett nytt
intresse för våra rötter och en stad
som var unik. Vi vill hitta nya sätt att
beskriva Wiborg förr och nu. Visser
ligen ingår även i detta nummer
många hågkomster av "äkta" wibor
gare, och sådana skall finnas i tid
ningen så länge det finns material att
tillgå.
Huvudredaktörsskapet har gått i
arv från far till son. Detta skall inte
ses som ett uttryck för nepotism,
utan som ett uttryck för att grund
känslan för Wiborg kan och skall
leva vidare trots avståndet i tid och
rum. Den nya huvudredaktören tar
sig an uppdraget för sina söners skull,
för att de och deras generation inte
skall glömma den stolta historia de
ras förfäder varit med om att skapa
och de umbäranden de fått genom-

gå. I vår historielösa tid behövs det
stämmor som påminner om var vi
kommer ifrån.
Med generationsskiftet ändras
ändå känslan något till sin karaktär.
Den affektion och besvikelse - kan
ske också bitterhet - som naturligt
nog präglar äldre generationers in
ställning till Wiborg och dess senare
historia, kan vi inte uppbåda. Dis
kussionen om att återbörda Karelen
och Wi borg har inte samma betydel
se för oss, som inte har varit tvungna
att riva upp våra bopålar. Vi ser på
det hela på längre avstånd, men skön
jer ändå konturerna av något vi vill
bevara. Vi vill bevara minnet och se
till att också kommande generatio
ner skall få veta hur det var.
Mittuppslaget i årets utgåva upp
tas av en presentation av Wiborg
med tonvikt på det svenska. Den
skall ses som ett komplement till den
information i bokform som finns på
finska, bland annat därför att vi här
använder gatunamnen på svenska.
Vi hoppas att kartan med sina texter
om hus, mänskor och företeelser
skall ge de yngre generationerna en
lättläst och komprimerad bild av sta-

den. Med tidningen i hand skall våra
wiborgsättlingar kunna bekanta sig
med staden och tillsammans med
eller till och med utan sina förfäders
konkreta närvaro få en bild av sta
den där våra rötter finns. Vi vill upp
muntra till att besöka Wiborg, trots
förfallet och förändringarna.
Det finns inget löfte om fortsätt
ning på utgivningen av Wiborgs Ny
heter. Den nuvarande redaktionen
har åtagit sig uppdraget för ett år och
ett nummer. Fortsättningen beror
på om fler wiborgsättlingar ställer
upp för att föra Wiborgs Nyheter
vidare till sitt tredje sekel. Genom
att läsa, lära, medverka, ge respons
och utveckla. Genom att satsa på en
tidning som i många avseenden är
unik och som vi fortfarande vill att
skall vara högklassig och intressant
för både gammal och ung.
Den nya huvudredaktören vill
tacka en aktiv redaktionskommitte
och framförallt sin företrädare, som
trots starkt nedsatt syn fortfarande
står för en betydande del av tidning
ens innehåll.

Vi firar
7-januarisoaren
lördagen den

15 januari kl. 18.30

på Riddarhuset,
Riddaregatan
Frack el. mörk kostym
Balen med anor
1835-2000

Ett hjärtligt tack till alla,
som bidragit med annonser
och penninggåvor
Föreningen 7-januari

Erik Floman

PRENUMERATION

Östra Finlands Nation 75 år

- liten nation firade stort!

..

O ärevördiga 75 år under tra
stra Finlands Nation firade

ditionella former 1999. Jubileum festen kunde dessutom gå av stapeln
på den riktiga årsfestdagen den 27
februari, och i: den riktiga miljön,
, nämligen Gamla stud.e nthuset.
När man började planera festen
var det väl en och annan som ställde
sig tveksam till om man skulle re
servera Gamla studenthuset. Med
tanke på det tvåsiffriga medlemsta
let var risken stor att antalet festdel
tagare inte skulle fylla mer än ett
litet hörn av den stora festsalen. Men
farhågorna visade sig vara onödiga 
över 100 wiburgenser ställde upp för
att fira sin nation. Den snörika vin
tern och de strejkande flygledarna
åstadkom visserligen några försena
de ankomster, men själva festlighe
terna gick enligt planerna. Till jllbi
leet utkom också en liten skrift, Ost
ra Finlands Nation 75 år, som sam
manfattar livet på nationen under
de tio senaste åren. Den innehåller
också en matrikel i den mån man
med hänsyn till det något bristfälliga
kartoteket kunnat sammanställa en
sådan.

Inspektor Mats
Bromme/s över
räcker diplom och
blommor till Lars
Einar Floman.

Ni som önskar prenumerera på Wiborgs Nyheter nästa
år ring redaktör Ann Holm, tfn ( 09 ) 241 1969 eller
skriv under adress: Mannerheimv. 136, 00270
Helsingfors .

Wiborgsmuseets folder nu på svenska!
Bilaga till detta nummer av WN

L hand om wiborgssamlingarna
och den fina miniatyrmodellen av
.

andskapsmuseet i Vill manstrand, Etelä-Karjalan Museo, som har

Wiborg, har nu fått färdig sin presentationsbroschyr på svenska. För att
ge våra läsare service bifogas foldern till detta nummer.
Museet är mycket vackert beläget på fästningsudden "Linnoitus" i
Villmanstrand. Området associerar med sin kasern- och bastionmiljö
samt kullerstensgator till garnisonsområdena i Wiborg. Gatan till museet
kantas av hantverksbodar, "Majorskans cafe" och landets äldsta orto
doxa kyrka.
Läs om miniatyren i foldern! Ett besök vid de två vitrinerna ger en
fantastisk helhetsbild av vår stad sådan den tedde sig den 2 september
1939. Vill man komplettera synintrycket med atmosfär rekommenderas
den videofilm på museet som skildrar livet i Wiborg på trettiotalet.
En multimediean läggning installeras när detta skrives vid huvudvitri
nen. Där presenteras Wiborgs viktigaste sevärdheter med historiska
data. Guidesystemet svara både på frågan "vad är detta?" och var finner
.
Jag. . . .?. " .

Solenn akt med ny fana
Nationens fana har varit i flitig
användning under årens lopp och
blivit minst sagt luggsliten. Natio
nen beslöt därför försöka få en ny
fana till jubileet, vilket tack vare
donationer också lyckades. Dagen
före årsfesten invigdes den nya fa
nan i, så att säga, kretsen av de när
maste. Den stiliga nya fanan kunde
sedan av en vidare krets beundras
vid årsfesthögtidligheterna.
Solenna akten i musiksalen inled
des som sig bör med nationens hon
nörsmarsch, som tack vare de många
körsångarna i publiken klingade
osedvanligt kraftigt ! Festtalet hölls
av nationens hedersmedlem och ti
digare inspektor Peter Tigersted t på
ett levande, intressant och mycket
peterskt sätt, med assistens av fru
Irma, som vid diaprojektorn galant
tolkade sin makes handviftningar.
På programmet stod också kal
lande av hedersmedlemmar. Valet
hade hemlighållits, åtminstone för
själva föremålen för det, så det råd
de en viss spänning i salen när in-

Jubilaren tackar!
Den stolta hedersmedlemmen Ann Holm mel/anfd inspektor 01/i Luukkanen och
hedersmedlemmen Björn Palmberg.

spektor Mats Brommels stegade upp
till podiet. De två som hedrades "som
en gärd av tacksamhet över ett till
nationens fromma utfört troget ar
bete, som sträckt sig över decennier
och sammanfört studentnationer",
som det står i diplomet, var Ann
Holm och Lars-Einar Floman, bäg
ge två tidigare kuratorer och mång
åriga medlemmar av de äldres råd.
Efter stipendieutdelning och häls
ningar var det dags att dra sig ner till
festsalen. Supen avbetades under
muntert sorl och sång och tal och
sång. Många var de före detta sång
ledare eller andra sångvilliga som

hörsammade nuvarande sångleda
rens uppmaning att "ta in en sång"
när helst andan föll på.
Middagen avslutades med de gam
la danserna, och här kan man bara
konstatera att polonäs, det tycks
dagens wiburgenser kunna! Nach
spiel var det naturligtvis på nationen
uppe under kupolen i Nya student
huset, och sillisen följande morgon
avnjöts till acko mpanjemang av
Kruthornen och Letta Gardet, vil
ket ju inte var en alldeles oäven av
slutning på ett 75-årsjubileum!
en Ann

W hundraårsnummer, daterat
I B O R G S NYH ETE Rs

den 7 januari 1999, uppmärksamma
des åtminstone av Hufvudstadsbla
det, Suomen Lehdistö/Finlands
Press, KarjaJa (2 gånger), Kvartet
ten och Me aiset. Sparfrämjande
stiftelsen Helsingfors-Torkel done
rade generöst 10000 m k till finansie
ringen av det ovanligt korpulenta
numret och i olika former lycköns
kades WN av 7. januariföreningen,
Wiborgs Arkivförening, Viipuri-yh
distys och Viipurin Kaupunginosay
hdistys Loikkaselaine. Dessutom har
redaktionen fått många vänliga kom
mentarer från läsekretsen.
WN tackar och bockar!

WN tackar också bildleverantörerna
i detta nummer:
Hans Arrdersin
Erik Floman
Lars-Einar Floman
Per Erik Floman
Carl Jacob Gardberg
Folke Nyberg
Anne Uotinen
Östra Finlands Nation
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Folke Nyberg

Minnen från Wiborgs gymnasium
Wdes 1641 på initiativ av Per
iborgs gymnasium grunda

Brahe som ansåg att Finlands östra
del behövde en ny bildningshärd som
kunde sprida lärdom och kunskap i
den östra gränsstaden. Den 1 0 au
gusti 1 64 1 ägde den högtidliga invig
ningen rum ackompanjerad av ka
nonsalut från slottet. Den dåvaran
de lan d s h ö v d i n g e n H e r r E r i k
Gyllenstierna ledde ceremonierna
och överlämnade vid invigningen två
glober, e n h i m melsglob och en
jordglob till gymnasiet.
I skolans matrikel beskrevs hän
delsen på latin i följ ande ordalag:
"Anno 1 64 1 4 Idus Augusti die D .
Laurentii M a rtyris, Gymnasium
Wiburgense tundantum & pompa
sollenni inauguratum ab Perillustri
& generoso Domino Dn, Erico Gyl
len tiern & c. Gubernator & Praesi
de territorii eju dem".
D kolan inrättade hette det att
d n till ommit "'till gemene nytto.
att utr ta barbari ka ovanor. om
1-a
har a' J r Jane ud 'ant ha'a

den att en köpmanspoj k e högre esti
meras än en litteratus; därför förak
tas gymnasium och dess medlem
mar".
I ett avseende var gymnasiet i
W i borg unikt i vårt land, - det är det
enda gymnasiet som haft ett eget
boktryckeri, - en skapelse av biskop
Bång.

CHRONOLOGIA
SACRA,

EXPLICANS D U C T U M T!M�ORIS; IN;
TER PRIMAM EV ANGEL!! ·PROMISSIO
NEM, MOX SUB OR TUM MUNDI, DA·
TAM, G••· J: t�. ET E}USDEM IN TEM
PORIS PLENIT\.lDINE COMPLEMEN
TUM G<L -4'-+· DUM DEl FILIUS CHR!.
STUS }ESUS NOSTRI CAUSA, NON
TANTUM NASCEBATUR; SED Er PATIE

BATUR. AC GE:NTIBUS PRIEDlCABATUII.'
PRORSUS SIC UT TERMlNUM ,_tD Ji!'liM
DOCET ORACOLUM D,IVtNUM., DA:.9:24. G:q. D .r.: 70 SUT IMANIS.
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Hur grundligt det ryska förstä
randet av gymnasiet var är inte känt,
men då Alopaeus i slutet av 1700talet kom till Wiborg för att söka
dokument om den gamla skolan var
det inte mycket han fann. Då gym
nasiet efter freden i
y tad 1721
återuppstod i Borgå fick den nya
skolan därför egentligen ingenting i
arv från föregångaren.
Det viktigaste om rädda från
Viborg till Borgå är kolan gamla
sigil l. I sin hi torik kri' er l p us:
"Detta sigill är af ilh r.
h det
enda man äger i B r
af \ 1
rg
Gymna ii tillhörigh t
t för
L igger inga uppgift r
fört igillet till B
bevarat d t f r f,,.,.,_.,.rlt1�
-

SCRIPTA

P E T R O 0iUl{St s. n. o.a..
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ämbete den 19 augusti 1 704 och det
andra då han lämnade ämbetet den
16 augusti 1705.
I det första förklarade han sigil
lets devis "Deus est in loco isto" och
i det andra utredde han namnet
Christina. Rektor Carstenius var för
övrigt en av vältalarna vid gymnaiet i Wi borg och vid det nya gymna
iehusets invigning 1690 talade han
ackert om "denna sånggudinnors
berömda bostad åter upprest ur sin
a ka i högre fullkomlighet och be
kvämlighet än förr".
Potthusens silversigill är det mest
ärdefulla minnet från W iborgs gyrn
na ium. Det bildar en historisk länk
mellan de två gyrnnasiestäderna,
trot att skolan i Borgå skapade sig
ett eget sigill med e n egen devis,
nämligen: ''Spiritus Dei quiescit in
aquilone··. på ven ka: ''Guds Ande
'ilar över nordanlandet".

l m hr ton· O\ e r g)mna 1 t be
skriver Magnus Jacob Alopaeus det
som inträffade med följ ande ord: "På
sådant sätt och i synnerhel� sedan ·
Ryssarne, den 1 4Juni sistnämnda år
(1710). eröfrat denna Staden. för-

Ry land. Den gransdragnmg om
gjordes i Nystadsf[yje�nebar att
Borgå övertog W iborgs ställn:.ng som
stifts- och gymnasiestad. Helt lätt
var det inte för Borgå Gymnasium
1 in i d nn
r Il och under
t le \

Wiborgmed

aogo
Professor Hakkarainen påpekar
att de ekonomiska kalkyler som har
gjorts innehåller många osäkra fak
torer. De nuvarande vyborgsborna
vill inte flytta bort. Finland skulle
för dem vara ett bra alternativ. Och
med det skulle vi få stora problem.
Vi skulle ha en stor rysk minoritet,
som skulle kräva samma status som
finlandssvenskarna. "Jag är inte helt
säker på om vi i Finland skulle vara
beredda på det", säger han.

Kring frågor om språken i Wiborg sammanstrålade WN:s redaktör
med professor Aulis Hakkarainen och arkitekten K. A. Pinomaa.
Utgångspunkten var det finskspråkiga Wiborgs syn på språksitua
tionen i staden. Diskussionen kom ändå också att gälla många andra
angelägna frågor kring herrarnas födelsestad.

K. A. Pinomaa

B 30-talen präglades inte av
arndomens Wi borg på 20- och

språkstridigheter barnen emellan.
De stora striderna var i Helsingfors,
i studentvärlden. Enligt Aulis Hak
karainen kunde man egentligenjnte
svenska som barn. K. A. Pinomaa
igen kommer från en helt tvåspråkig
familj och hade inte det problemet.
Båda minns istället att man upplev
de det svenska, tyska och också rys
ka inslaget som ett kanske lite spän
nande element i livet. Redan på 30talet var man medveten om att Wi
borg var en alldeles speciell stad.
"Jag börj ade hösten 1 938 studera
vid Tekniska högskolans arkitekt
avdelning. Där fanns det många hel
singforsare, som tittade lite snett på
oss från landet", berättar Pinomaa.
"Då kunde jag säga åt dem, att hör ni
pojkar, då det växte hö på Helsing-

fors järnvägsstation och kossorna
betade där, var Wiborg redan en
stenstad med ett slott som inte ens
Hansan rådde på ! "
I stället för språkstrider hade man
idrottstävlingar mellan alla stadens
skolor. Den största var bobollsmat
cherna på våren, som hölls på parad
plan. Enligt Pinomaa var det olika
skolor som vann, men sällan det fin
ska klassiska lyceet, som han själv
gick i. Skolorna tävlade också i ban
dy, men inte fotboll.
Man var alltså stolt över staden
som inte bara hade ett slott och bas
tioner utan också Finlands största
garnison. Då Finlands arme på tret
tiotalet hade 30.000 man, var 17.000
av dem stationerade i Wiborg. Aulis
Hakkarainen vet berätta att Viipu
rin suomalainen lyseo är den skola i
Finland, som har producerat flest
generaler, hela 12 stycken. Det fin
ska lyceet var en tid Finlands största
skola med 700-800 elever, medan
det finska klassiska lyceet hade 220230. Finska lyceet hade tre parallell
klt;�sser fram till mellanskolans fem
te klass och sedan två i gymnasiet:
matematiklinjen och en humanist. linje med latin och franska, ryska
eller teckning. "De flesta gick kon-

handling som ventilerades i Wiborgs
gymnasium den 8 december 1642
vid ett prästmöte. Detta inträffade
alltså under skolans andra verksam
hetsår. A v handlingen som aldrig
kom i tryck skrevs av skolans andra
lektor i teologi, Christian Winter.
Respondenter var Andreas Joachim,
pastor i Räisälä, och Martinus Sigfri
dus, vicepastor i Sääminge.
Också detta skriftliga minne från
W i borgs gymnasiums allra första år
tycks ha kommit rätt tidigt till Borgå,
för Magnus Jacob Alopaeus nämner
i sin historik att det bevaras i skolans
bibliotek.
Borgå Gymnasiums bibliotek äger
ännu en relikt från Vi borg, nåmligen
ett brev som den myndige biskopen
Petrus Bång skrev till lektorerna i
stadens gymnasium den 20 mars
1 69 1 . I brevet på latin hälsade han
skolans lektorer med "Pi o et Candi
do Lectori, Salutem!", - man frågar
sig hur fromrna lektorerna sist och
lutligen var. Lektorn vid gyrnna
iet, Bartholdus Lacmannus slog år
1670 den t ka skolans skolmästare
m d kniv
att fara för livet förelåg.
lnt ma rang trider förekom också
m
mna i t lärark r. Den 24
1- ar efter det
l
l
lit

stigt nog in för att läsa ryska. Många
för att det i kadettskolan var bra att
kunna ryska. Men många därför att
vår lärare i ryska också undervisade
i tyska. Av fem rysklektioner talade
vi ryska på bara en, ibland talade vi
politik !", berättar Hakkarainen.

Wiborgsandan och
historieskrivningen

Svårare frågor
Vi kommer in på tiden efter kri
get. K. A. Pinomaa berättar att han
efter studierna gott kunde ha åter
vänt till Wiborg om krigets utgång
hade varit en annan. "J ag hade som
marpraktik på Meurrnans arkitekt
byrå i Wiborg och skulle säkert ha
ringt till honom. Han hade sting ! ",
minns Pinomaa. Au Iis Hakkarainen
blev forstmästare, och kunde kan
ske ha återvänt, eftersom det fanns
gott om skogsindustri i Karelen. Han
valde dock forskningsbanan, som
naturligt nog band honom till Hel
singfors Universitet. Hakkarainen
minns att hans far, som var folkskol
lärare, aldrig ville återvända. Alla
wiborgska folkskollärare drömde om
en plats i Helsingfors för att kunna
utbilda sin egna barn. "Vi var väldigt
nöjda i Helsingfors", berättar han.
W i borg har för båda herrarna bli-

Aulis Hakkarainen

vit ett vackert minne. Förlusten har
man kommit över, men känslan finns
kvar. För äldre generationer var det
betydligt svårare. K . A. Pinomaa
berättar att hans far ända till sin död
hade den rödsvarta flaggan på halv
stång i sitt vardagsrum.
Frågan om att återbörda Karelen
och Wiborg väcker en livlig diskus
sion. Både Pinomaa och Hakkarai
neo tror att ett återbördande är ore
alistiskt. Pinomaa vill uttrycka sig så
att vi i Finland har en alltför roman
tisk inställning till frågan. Wi borg är
inte bara hus och gator, utan också
människorna.

Viktigare än språkfrågan är käns
lan för Wiborg i dag. Arkitekt Pino
maa berättar att hans barn inte hyser
något intresse för Wi borg. Bara hans
dotter har en gång besökt staden.
Aulis Hakkarainen tycker att hans
barn är ointresserade: "Jag besökte
Wiborg med mina barnbarn. Min
äldsta dotterson skakade på huvu
det då vi for hem och kunde inte tro
att jag någonsin hade bott där."
K.A. Pinomaa tillägger att sta
dens nuvarande förnedring inte in
bj uder till besök. Viktigare vore att
finska barn i skolan skulle få lära sig
sanningen o m Finlands historia.
"Staden har ju stulits av oss!", ut
brister han. "Femtio år av hukande
har satt sina spår i två generationer.
Nutidens barn är helt västorientera
de och vet ingenting om Finlands
historia".

Intervju och b ilder: Erik Flo man
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Wiborgsskola jubilerar
Svenska Lyceet åtminstone
Skolhuset på minnesmeda!jen. Jmf
sidobyggnaden till vänster med den
ryska versionen.

U sista år, 1999, kunde de for

nder det andra millenniets

na eleverna vid Svenska Lyceum i
Wiborg konstatera att deras kära
skola skulle ha uppnått den officiel
la åldern av 125 år. Samtidigt tyckte
de ivrigaste knutpatrioterna att man
lika gott kunde räkna anorna från år
1409 och alltså tala om hela 500 år i
stället. I sanningens namn får väl till
och med Wiborgs Nyheter tillstå att
andra läroverk i Wiborg kan räkna
sina anor enligt samma formel, men
klättrar man ned från trädtoppen
mot rötterna mot 1400-talet så är vi
nog närmare stammen, vi svenska
lyceister, medan de kära kollegerna
får börja klättringen från det yttre
grenverket.
Ett par år innan den blivande Iy
ceist som skriver dessa rader kom in
i "storskolan" hade dess uppburne
rektor, G. Wald. Wahlroos, till sin
årsberättelse för läsåret 1 923-24 fo
gat en berättelse över lyceets histo
ria med anledning av femtioårsj ubi
leet "Gubbens" eller "Lattans" in
tressanta uppsats ligger till grund för
detta kåseri. Jag skall försöka sam
manfatta hans beskrivning, blandad
med egna kommentarer. Läsarna
kommer att finna att Svenska Lyce
um i Wiborg och des m nga före
trädare g tt n knagglig äg. kantad
av mångahanda besvärligheter och
avbrott. Under historiens lopp pas
serade j u sådana milstolpar som vak
tombytet i kyrkan med reformatio
nen, Wiborgs avskiljande från den
svenska rikskroppen, den mödosam
ma starten på ryska och tyska boli
ner, misslyckade experiment under
autonomiskedet, marginaliseringen
i det finskare folkhavet etc.

De allra första skolorna
När vi dyker in i medeltiden skall
vi göra det med Lattans ord. Så här
kväder han i sin upps,a ts:
" W iborgs är näst A bo den äldsta
skolorten i Finland. Under katolska
tiden funnas i Finland en katedral
eller domskola och en klosterskola i
Å bo, en kloster- eller skriftskola i
Raumo, samt en stadsskola i Wi
borg.
Enligt H. G. Porthan stod o sko
lorna i Ra u mo och Wi borg ända till
reformationen i högt anseende. Wi
boig utövade sålunda ett stort infly
tande icke blott på landets materiel
la förkovran genom sina omfattan
de handelsrelationer med i synner
het Tyskland och Ryssland, utan var
även genom sina tvenne kloster och
sin goda sko,la redan under katolska
tiden näst Abo den förnämsta kul
turorten i Finland.
Föreståndarne vid den äldsta sko
lan i Wiborg (1 409- 1 534), som var
till sin organisation lik andra under
katolska tiden inrättade läroverk,
kallades ända till början av 1 500taletskolmästareoch sedermera rek
torer. År 1 534 övergav den sista ka
tolska skolmästaren i Wiborg, Cle
mens Georgii, vilken till börden var
dansk, sin tjänst och begav sig däref
ter till Reva!. Han hade tidigare va
rit predikant hos konung Gustav
Vasas svåger, greve Johan av Ho ija.
Efter denna skolas upphörande
inrättades i Wi borg en katedral- el
ler trivialskola 1 534, som existerade
till 1641 . Tj ugo år efter denna skolas
stiftande eller år 1554 blev Wiborg
sätet för biskopen och domkapitlet i
det då grundlagda andra stiftet i Fin
land. Härigenom kom Wiborg ä,ven
i kyrkligt anseende att bli näst Abo

den mest betydande staden i Fin
land. I Wiborgs skola hade även Fin
lands förnämsta reformatorer, bisko
parna Mikael Agrico la och Pau l
Juusten , fått sin första undervisning.
Efter reformationens införande i
Finland kallades skolan i Wiborg
fortfarande katedral- eller trivialsko
la, och dess första lutherska skol
mästare var mag. Johannes Laestius.
Läsåret 1 54 1 -1542 var Pau lluusten ,
om 1 554 blev Wiborgs stifts första
biskop oc� sedermera ( 1 563-1576)
biskop i Abo stift, t.fö rektor vid
Wiborgs trivialskola. Ar 1 607 an
ställdes vid denna skola en teologie
lektor och år 1635 en konrektor. De
övriga Iärarne kallades hörare eller

ko lleger."

När skrivaren ser den ärevördiga
titeln "kollega" rinner honom i hå
gen hans salig broders, kalenderbi
tarens, konstaterande på 30-talet. I
Wiborgs telefonkatalog skulle det
vid bokstaven H ha stått så här:
Hultin, Agda, ackuschörska . . . . .
Hultin, Herman, kollega . . . .
"Hulle" var som känt vår histo
rielärare, skolans bibliotekarie, i oli
ka repriser redaktör för denna tid
ning och allmänt uppskattad om
en kheten
tter ta utpo t i ö ter··.
Alltnog, Wahlroas kommer nu in
på händelserna i medlet på 1 600talet:
"Efter Akademins i Åbo grund
läggning 1640 och gymnasiets i sam
ma stad förändring till katedralsko
la stiftades ett nytt gymnasium i
Wi borg, vilket började sin verksam
het 164 1 . Wiborgs trivialskola synes
tillika vid samma tid ha blivit utvid
gad, så att där mot slutet av 1600talet voro utom rektorn och konrek
torn tre kolleger, tjänstgörande,
medan trivialskolan i Helsingfors ej
någonsin hade fler än två kolleger
(red:s understreckning). Under det
första decenniet efter gymnasiets
öppnande voro dess lektorer tillika
rektorer för trivialskolan.
Från år 1648 voro vid gymnasiet, i
vilka latinet var undervisningsspråk,
anställda sex lektorer, vilka under
visade i följ ande läroämnen: latin,
teologi, retorik, profan grekiska, fy
sik oci1 logik samt matematik och
poesi. Ar 1696 tillkom en sjunde lek
tor för historia och moral, medan
matematiken förenades med fysiken
samt logiken med poesin vid tvenne
skilda lektorat. Sin höjdpunkt av
utveckling uppnådde detta gymna
sium under biskop Petrus Bångs efo
rat 168 1 - 1 696."
··

Gymnasiet som hamnade i
Borgå
Här lämnar vi rektor Wahlroas
för en stund för att - på annan plats
i detta nummer - följa rektor Folke
Nybergs berättelse om gymnasiets
öde.
"Gubben" räknar för övrig upp
ende! bemärkta elever som besökt
gymnasiet så länge det varade:
" Bland Wiborgs gymnasister har
i synnerhet Barth o ldus S imon is
mycket blivit omtalad av eftervärl
den. Han var en av de gymnasister,
vilka jämte skolgossarna kallades
under vapen av befälhavaren i Wi
borg, överste Burmeister, för att för
svara staden vid dess belägring av
ryssarna 1 656:För sin därvid visade
tapperhet blevo tretton gymnasister
efter stadens räddning befordrade
till officerare. Bartholdus Simonis,
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år !

som var en av dem, stupade emeller
tid kort därpå i ett slag vid Ra4tus
den 1 4 juli 1656.

Vakuumet 1710-1745 och
ryska experiment
"Efter freden i Nystad1721, vari
genom södra delen av Kexholms län
jämte en de lav Wiborgs län skildes
från det övriga Finland och lades
under den ryska kronan, såg det be
drövligt ut i dessa delar av Finland.

Visserligen hade landets alla sko
lor under stora ofreden hemsökel
ser upphört med sin verksamhet och
deras lärare, såvitt möjligt, i likhet
med alla andra tj änstemän flytt över
till Sverige, men efter vunnen fred
komma de inom kort åter i verksam
het.
Bedrövligare såg det däremot ut . i
Wiborgs län, där mellan åren 1 7 1 0
och 1 745 fanns ingen statsskola. Det
väckte därför allmän glädje att en
femklassig katedralskola 1 745 inrät
tades i Wiborg.
Finlands skolor blevo reorganise
rade 1 788 enligt det av kejsarinnan
Katarina II den 5 aug. 1786 fastställ
da reglementet.
nd r kat dra! k l n tid h d
man
måninl!:om in ··
m
· l m·
un
n1 mng
Men enligt 1786 års förordning kul
le i de år 1788 inrättade folkskolorna
i det Wiborgska ståthållaredömet,
av hvilka skolorna i W iborg och Fred
rikshamn buro namnet av normal
skolor, ryskan uttränga tyskan. - De
flesta både lärare och elever voro
dock föga kunniga i tyskan och ännu
mindre i ryskan. Samtalsspråket
både i städerna och på landsorten
var nämligen fortfarande svenskan
och finskan. Kurialspråket var lika
så svenskan."

Tyska gymnasiet
"En lyckligare tid inträdde dock
snart. Den högsinta kejsar A lexan
der l utfärdade nämligen den 26 jan.
1803 en förordning, enligt vilken rys
ka riket indelades i 6 olika lärodi
strikt med var sitt skilda universitet,
och i varje sådant skulle nu nya för
samlings-, krets- och guvernements
skolor eller gymnasier inrättas.
I det till Dorpats lärodistrikt för
lagda Wiborgska guvernementet
öppnades i enlighet härmed den 1 3
jan. 1805 ett treklassigt tyskspråkigt
gymnasium och samma dag även en
treklassig kretsskola med samma
undervisningsspråk i Wiborgs stad,
vilka bägge läroanstalter ägde be
stånd till år 1842. - I gymnasiet in
skrevas under hela tiden för dess
verksamhet 424 och i kretsskolan
883 elever.
Från Wiborgs på sin tid ansedda
tyska gymnasium ha många fram
stående män utgått. Bland dem må
nämnas historieforskarena, profes
sorerna Gabriel Rein och Matth ias
Akiander, löjtnanten i svensk tjänst

Rabbe Fab ian Gustav von Wrede,

vilken utgav P. von Suchtelens krigs
historia i svensk översättning och
testamenterade sitt värdefulla bibli
otek till savakarelska studentavdel
ningen, samt den särskilt om Wi
borgs stad högt förtj änta affärsman
nen, kommersrådetlohann Friedrich
Hack man . Till det tyska gymnasiets
i Wi borg sista elever hörde även den
kända språkforskaren David Em
manuel Dan iel Europaeus, vilken
efter detta läroverks indragning
övergick till det 1842 inrättade svens-

Dagens abiturienter tror sig förmodligen på dettafoto se en samling garvade mörkmän ur
den undre världen. Så är icke fallet. För över 60 år sedan var det tradition vid Svenska
Lyceum i Wiborg att abiturienterna vid "penkinpainajaiset" skrudade sig i mörk paletå, vit
halsduk, knall och spatserkäpp! Detta mode var en coctail av (svart) humor och markering
avfullvuxenheten. År 1 930 (bilden) gjordes avslutningsrundan runt skolkvarteren i Lyxbilar;
J 937 skedde det i hästdragna slädar. Herrarna på bilden är fr. v. Gunnar Buttenhof, Gustav
von Numers, Yrjö Liikkanen, Woldemar Hasselberg, Thor Hall, Willy Forssell, Georg von
Alfthan, OlofLindeman, Tor Holmen, Erik Edelman, Allan lllukka, Ole Fraser och Brynolf
Bruun. De två skymda herrama torde vara Charles Lardot och Valdemar Huttenhof
klassiska språken läsas, men de mo
derna desto flitigare behandlas. Den
na anordning överensstämde emel1 rtid alls icke med de rådande åsik-

Svenska igen
Å r 1841 blev svenskan undervis
ningsspråk vid alla statsskolor, även
i W iborgs län. Admin istrativt skulle
de underställas domkapitlet i Borgå.
Här skildrar Wahlroas en skärmyts
ling. Lektorn L. Purgold spärrade
emot. Gymnasiet hade rapporterat
till universitet i Dorpat. Purgol d väg
rade efterkomma domkapitlets or. der att insända avskrifter av lärarnas
tjänstefullmakter. Dessutom blan
dade sig generalguvernör Steinheil i
leken genom att tillsvidare handha
överinseendet över länets läroverk
1814 då skolkommissionen i Å bo
fick makten. Men 1 8 1 9 överlämna
de styrelsen av det wiborgska gym
nasiet åt ett vid skolan inrättat con
sistorium gymnasticum med stiftets
biskop som chef och samtliga lekto
rer som ledamöter i motsats till lä
nets övriga läroverk. Först 1 841 in
lemmades Wiborgs gymnasium un
der Borgå domkapitel. När tyska
gymnasiet 1 84 1 grundades i Wiborg
i stället ett sexklassigt svensksprå
kigt gymnasium och det var den 3
februari 1842.

Skiftande försök
Medan svenskan börjat undan
tränga tyskan bland de s.k. bildade
klasserna sjönk det tyska gymna
siets elevantal drastiskt. Men den
svenska skolvarianten var ingen lyck
träff. Den var annorlunda organise
rad än andra gymnasier. Sålunda
skulle undervisningen ske på ryska i
vissa ämnen utöver den ryska litte
raturen. Skolan blev därför inte po
pulär och hade flera än 1 00 elever.
Följden var att skolan indrogs redan
1847 och en ny uppkom enligt gym
nasie- och skolordningen av 1856: en
högre elementarskola med fyra klas
ser och ett från denna avskilt gymna
sium med tre klasser. Men även den
skilde sig från de andra. Wahlroas
berättar:
"Vid detta gymnasium för civil
tjänstemannabildning skulle icke de

g.DIIoftirllwk·
ades ej heller detta läroverk under
sin femåriga verksamhet vinna all
mänhetens förtroende. Hela antalet
vid detsamma inskrivna elever ut
gjorde endast 28 och högsta antalet
elever på dess tre klasser uppgick
sammanräknat till15. Förgäves för
sökte man att öka elevantalet ge
nom att 1862 på försök börja en
utvidgad kurs vid Högre elementar
skolan till en början på en femte
klass och sedan, allt eftersom beho
vet därav gör sig gällande, på en
sjätte och sjunde klass.

Sålunda uppstod i Wi borg åter ett
fullständigt elementarläroverk med
svenskt undervisningsspråk, men det
hade en interimistisk organisation.
Dessa olägenheter upphörde
dock, sedan det 1 874 föreskrivits, att
Elementarläroverket från ingången
av läsåret 1874- 1875 skulle ombildas
till ett sjuklassigt lyceum med sam
ma organisation då inrättade dimis
sionsberättigade lyceer. Den till en
början tvååriga kursen på sjunde
klassen blev enligt förordningen av
den �3 aug. 1 883 fördelad på två
skilda klasser från ingången av läs
året 1884-1885, från vilken tid alla
lyceer varit åttaklassiga.
I en av de petitioner, som vid lant
dagen 1877 inlämnades till Bonde
ståndet angående inrättande av ett
finskspråkigt lyceum i Wiborg, an
höllo petitionärerna, jordbrukarena
H. Jaatinen, T. Jaatinen och M. Mon
tonen, att det förut bestående lyceet
med svenskt undervisningsspråk
måtte förvandlas till finskt, "då sta
tens tillgångar knappast lära medgi
va uppehållandet av tävlande lyceer
på två språk i lyceistäderna, och om
också sådant skulle göras, skulle
Wi borgs svenska lyceum fort nog gå
under i brist på elever, då det ej uti
Wiborg, ej heller i stadens omgiv
ning, finnes helt och hållet svenska
familjer".
Petitionsutskottet och lantdagen
förkastade emellertid förslaget om
förfinskning av Wi borgs svenska ly
ceum, vars elevantal läsåret 1 8771878 var 1 66.
Det var först år 1 879 som ett finskt
klassiskt lyceum inrättades i W iborg
såsom ett privatläroverk, vilket över-
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togs av statsverket 1 884 och oaktat
senare ett annat dimissionsberätti
gat finskt statslyceum uppstått ur
den tidigare här inrättade real- och
sedermera s.k. elementarskolan samt
dessutom två fullständiga finska sam
skolor, en finsk realskola och ett
finskt lantbruks- och handelslyce
um; har elevantalet i svenska lyceum
varit i ett j ämnt stigande under de
senaste läsåren, så att det uppgick
den l sept. 1 923 till 193.
Att de ifrågavarande bägge gym
nasierna dock haft en stor betydelse
för det fosterländska bildningsarbe
tet i Karelen, framgår av den fram
stående verksamhet, som många av
deras forna elever utfört i statens
och samhällets tjänst.
Bland författare, som utgått från
det år 1842 inrättade gymnasiet må
här nämnas litteraturhistorikern och
skalden Julius L eopold Fredrik
Krohn samt språkforskaren i D. E.

D. Europeaus.

Från Civilgymnasiet utgingo den
begåvade skriftställaren A lexander
Rahkonen samt den skickliga jord
brukaren och om mejerihushållning
en högt förtjänte överdirektören för
lantbruksstyrelsen Nils Gustav Max
imilian Grotenfelt. Från det förra
gymnasiet utgingo ytterligare pro
kuratorn Verner Valdemar Söder
hjelm, senatorerna Ludvig Gustav
Leonhard Clouberg och Sven Wil
helm Hougberg, ministerstatssekre
terareadj ointen Valter Casimir Palm
roth och hovrättsrådet Wilhelm La
vonius, kommunalrådet Carl Paul
Oscar Clouberg och bokhandlaren

Oscar Walter Edvard Hoving, konst

vännen och donatorn Carl !sac Vic
tor Hoving, tidningsmännen Niko
Laus A ugust Zilliacus och Carl A lex 
ander Slöör. amt kolmännen Carl
Severin Emelaeus, Johan Richard
Relander och Adolf Wilhelm Lind
holm ...
Det m i d tta
d namn
nya b� � n· d 1
1
j ar- och
ittning l - . i hörn 1 a'
Karl Knut on gatan. Huset var ri
tat av samma arkitekt Lohrmann,
som designat grannhuset vid Råd
hu torget eller hovrättspresidentens
re idens. I det ko!hu t kulle S en ka L ceum edan v rka ända till d t
bittra lutet. - Huset be tod a' n
central, högre del med t lägre ido
byggnader, den ena för gymna tik
och kemisalarna, den andra för vakt
mästar- och gårdskarlsbostäderna.
Låt mig här lyfta på studentmässan
för den rynkige gårdskarlen Joro
nens minne. Han rörde sig dignande
under björkvedsbördor ty han sva
rade bland annat för hela skolbygg
nadens värmeförsörjning· med ka
kel- resp. plåtugnar i åtminstone åtta
klassrum, ovannämnda salar, lärar
rummen, biblioteket, bönsalen etc.
Efter dessa flaxiga vingslag ur his
torien närmar vi oss de tidender då
det jubilerande lyceet börj ade ta
form.
De skolor som fungerade i olika
skepnader sedan 1857 hade fram till
lyceets grundande utbildat 587 elev
er. Av dem överfördes den l sep
tember 1 874 till det Klassiska, seder
mera Svenska lyceet 129 elever, in
togs ytterligare 31 nya elever, totalt
började vårskola alltså med 160 elev
er.
·

Måtte då samma redobogenhet att
offra liv och blod för fosterlandets
räddning utmärka den från detta lä
roverk utgångna ungdomen, som i
så hög grad framträtt hos dess elever
under den nu tilländagångna första
halvsekelperioden !"

Vid ingången till läsåret 1 884-1885
blev lyceet ett åttaklassigt klassiskt
lyceum med en ofullständig reallin
je. Denna linje blev emellertid så
populär att man år 1 892 försökte få
staten att bekosta dess utveckling.
Motiveringen var att wiborgarna
skulle ha stor nytta av undervisning
i moderna språk etc. Anhållan för
kastades, men då beslöt stadsfull
mäktige att kommunen skulle stå
för fiolerna. Besvär inlämnades men
avslogs. Systemet trädde i kraft 1894.
Staden anhöll l 904 om att få fortsät
ta med finansieringen av reallinjen
också på de fyra högsta klasserna,
och det fick den. Men då man plane
rade att indra detta understöd 191 1
ansåg rektor Wahlroos att tiden var
mogen för att få lyceet förklarat till
ren t och en bart ett reallyceum redan
1 9 1 1 . Men han fick back av skol
överstyrelsen den 12 maj 1 9 1 1 .
Detta väckte stor förvåning bland
den svenska bildningens vänner i
Wiborg, ty på klasserna 3-8 valde
endast 1 1 % den klassiska linjen,
vilket tydde på att ett rent klassiskt
lyceum ej skulle kunna överleva. Ny
kampanj inleddes och ledde till att
Senatens framställning den 1 2 au
gusti 1 9 1 2 av H . K . M . nådeligen fast
ställdes: skolan skulle med ingången
av läsåret 1 9 1 2- 1 9 1 3 successivt om
bildas till ett reallyceum och heta
Svenska Lyceum i Wiborg. Men så
enkelt var det inte. Läs Wahlroos:

"Den vid ingången al' läsåret 19U1913 påbörjade ombildnin o al· ly
ceet till ett eobar1 r alh
- um a l n rh
tanD d
m u rtid
ildnin
um med p
lella JOllllBasi:lsllklas er lidtog lid in
g gen av läsåret 1914- 1 9 1 5 enligt
förordningen av den 1 1 sept. 1914.
Denna ombildning blev under läsår
ef1916�1917 fullständigtgeliomf<ird.
Lyceets fem lägsta klasser bilda nu
en mellanskola med avslutade kurer, och de tre hög ta gymna ialklas· k
ch
ma.
m är d l de i kJ
i t 1 t.
reallinj • led tiJJ unh
r n 1 9 1 och 1 9 1 bl \O t r
förändringar införda i l ktion pla

tande el \'Und riaget l dd

till d

Dimitterade

Före dimission avgångna

* )430

1 79

25 1
166

1 884-1 894

249

83

1 894- 1 904

243

97

146

1 904- 1 9 1 4

294

51

154

1 9 1 4- 1 1 1 1 924

333

79

154

1549

489

87 1

ett otal gånger refererats i WN. Lat
tans efterträdare blev 1 928 Väinö
Stadigh, året innan undertecknad
inskrevs i lyceet. - Han efterträddes,
om jag minns rätt år 1 936, av Georg
"Zappi" Lindberg, en ypperlig, tysk
och fransklärare, vid vars dödsbädd
min studentklass uppvaktade. Hans
sista ord till oss var: "I I I " - lev livet
leende! Han efterträddes biologi
och geografilektorn Axel Wegelius,
han med den väldiga fj ärilssamling
en. Ett foto av lärarna på vår tid må
tala för sig sj älv.
Eleverna finns förtecknade i Ralf
Wi nters och Viking Å hlgrens matri
kel. Det skulle vara en spännande
uppgift för någon med forskarhåg

svenska läroverkens sammanslag
ning.
I början av trettiotalet syntes teck
en i skyn på att jordbrukaren J aati
nens visioner för sextio år sedan nu
hotade att gå i uppfyllelse. Svenska
Flickskolan och Lyceet hade en sjun
kande elevtillströmning och skolor
na blev oekonomiska att upprätt
hålla som separata enheter. Sam
manslagning be löt om och det skul
le ke i rsvi a etapper. Det började
m d en etta r 19 2 och d n nya
l n 1 • h La \ ibor
ven ka
amlvceum. Från h .. ten 19 6 \'er
·
. d Rick kolan i ett annex till Fin
m ningom
ka Kla i ka Lyceet.
hade det vuxit upp sj u samsko leklas. iS'te
.
nser av hyggligt forrna
e
1939 satt sig de första samabituriente
rna på skolbänken med studentexa
m n 1940 i ikte. Men därav vart
intet.
ren 1 939 ( e bild n) hade
d
i ta tud nt ma fr n
en ka
Flick kolan
h v n ka L ceet di
minerat .
Medan det så var slut med svensk
skolutbildning i Wiborg må det näm
nas att det efter Wiborgs återeröv
ring 1 94 1 flyttade över 30.000 wibor
gare tillbaka till staden, som genast
började återuppbyggas. Flera finska
skolor satte igång och det fanns 1 943
över 1000 läroverkselever, allt un
der brinnande krig. Men så föll ridån
ner för andra gången, den 20 juli
1 944.
När vi återstående wiborgslyceis
ter från 1 920- och 1 930-talet rullar
vår minnesfilm baklänges stannar
filmen ofta upp i stillbilder som till
sammantagna erinrar om miljö, ty
per och stämning i vår gamla, garva
de skola: "Galilei upplever pendel
svängningarnas liktidighet", Rulles
vånda beträffande "elever från bil
dade hem", fotbollsmatcherna på
skolgården, bobollsspel på sångtim
marna, den fräna utepissoaren, Mo
si pappas "spotta ut djävulen ! " om
man svurit på kvarten, Zappis "hor
ror vacuii" och "siehst du da ?",
spånorna i Hjalmar Suhonens slöjd
sal, de stora slagsmålen om titeln
"skolans starkaste karl", flaneran
det på Torkeln, snabblöpningarna
över gatan till Oikkonens butik för
att anskaffa munkar a 25 penni
(Rönnbloms kostade 50), bandy
kamper på Salakkalahti, Sisymbri
um, ballastväxt på hamnvallarna,
herbarierna, konventsfesterna, sa
gospelen på julfesterna, de dammi
ga uppstoppade dj uren, vår egen
dansorkester Tatafeta B oys, vår
klass' stora idol Daudets Tartarin 
le grand, l'incomparable, l'intrepide
Tartarin de Tarascon, inristninga
rna i min stackars slitna pulpet, på
ovansidan "här satt Runar Gräs
beck" och på lockets undersida "här
satt Mikael Agricola" med datum
och allt. . .
Länge leve minnet av Svenska
Lyceum i Wiborg !
·

Det finns inte utrymme denna
gång för att berätta om lyceets lära
re. Jag hänvisar emellertid till Wi
borgs Nyheter av år 1 992, där lärar
na utförligt presenteras genom elev
ers skolhistorier.
Här bör nämnas rektorerna: de
tre första före den legendariske
Wahlroos var J . R. Relander, W.O.
Lagus och A. Bergroth. Alla ännu
levande adepter från Svenska lyce
um i Wiborg känner till traditionen
att hylla F. Wald. Wahlroos minne
med "Lattans gravöl" som för övrigt

Nya elever

en innerlig önskan, att detta lyceum
måtte under det nya halvsekel, vari
det nu inträder, upprätthåna sina
goda traditioner och fortfarande hos
sina lärjungar inplanta gudsfruktan,
laglydnad, plikttrohet och foster
landskärlek. Och måtte samma
ståndaktighet och respekt för grund
lagarnas helgd, som hittills så vacker
utmärkt dess forna elever, vara även
kommande elevgenerationers led
stjärna. Tider kunna stunda, då fä
derneslandets frihet åter står på spel.

Hur gick det en ?

och kamratanda format och entusi
asmerat några elevgenerationer, fick
leva bara 65 år. Vid kamratmötet för
forna lyceister i maj 1 939 var jag den
yngste deltagaren, student av årgång
1 937. Vid hade stor måltid på Runda
Tornet och båtutfärd till Juustila
sluss. Men det var inte bara detta
ödesår med Vinterkrigets utbrott
om knäckte lyceets livsbåge, utan
ä en ut eckl ingen inom taden
'ens · pråkiga befolkning. D t vik

Lärarkåren och eleverna

Läsåren

Med facit i hand är det förvisso
med gripenhet som man läser rektor
Wahlroos avslutningsord i historik
delen:
"Jag avslutar denna återblick med

(och friska ögon) att uppgöra en
sta t is tik över elevernas yrkesval och
varför inte en femtio-i-topp-lista, ty
det finns gott om framstående med
borgare att välj a på, vetenskapsmän,
toppolitiker, dito diplomater, för
fattare, smugglarhövdingar, konst
närer, musiker, äventyrare . . .

nen för alla lyceer. Isynnerhet ge
nom ryskans totala försvinnande från
de fem lägsta klasserna, den s.k.
mellanskolan, och dess förändrade
ställning som ett valbart språk på
gymnasialklasserna."

1 874- 1 884

Summa

Den sista svenska studentdimissionen 31.5. 1 939från Svenska Flickskolan och Svenska Lyceet. Flickornafr. v. Marianne Ljungberg, Tatiana
Ljubitsche.ff, Ebba v. Hertzen, Tora Liberg, Dorty Stadigh, Astrid Falck och Anna Ljubitscheff. Pojkarna är Tor Gräsbec:k, Erik Pehkonen,
Tor Fält, Sven Gustav Boström, Kaj Becker, Björn Timgren och Oleg Oseroff.

Lyceets innandöme i ruiner. Här ses forna eleverna Per Erik, Gunnar och
BirgerFloman undergymnastiksalensfönsterpå valborgsmässoaftonen 1942.

På ruinerna av Lyceet har ryssarna byggt upp denna skola. Exteriören skiljer sig från
orig inalet genom att sidobyggnaden härframme höjts till huvudkroppens takhöjd. Interiören
är helt förändrad.
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Fredagen den 7 Januari

Marika Tandefelt

Mytens och verkl i ghetens Wi borg
Sikstain färdades i österled
S i Uiburkum. Hans släktingar i

ikstain hette e n man som dog

Uppland, i Sverige, lät resa en run
sten som berättar om honom och
därför känner vi hans öde. Sikstain
var naturligtvis inte den förste, och
framför allt inte den siste, med ett
skandinaviskt språk som färdades i
österled. Det Uiburkum som run
stenen nämner var ett karelskt fäste
äldre än det slott som 1 293 byggdes
på samma plats och den stad som
snart nog utvecklades i slottets ome
delbara grannskap. Sikstain och hans
ressällskap visste nog vart de var på
väg och varför. I denna karelska bygd
bedrev man handel med Novgorod
och trakten var därför av stort in
tresse inte bara för karelare och fin
nar, utan också för tyskar och så
nordbor av Sikstains slag.
Här börjar historien om de fyra
språk och fyra kulturer vilkas sam
existens skulle pågå utan avbrott i
ungefär sju sekel. Här börjar också
myten om en stad där alla invånare
talade fyra språk och levde i språklig
endräkt. Myten har ofta en kärna av
sanning, och den har framför allt en
viktig psykologisk funktion. Myten
är ett slags förädlad kollektiv för
enkling, medan verkligheten bakom
den är betydligt brokigare och mer
komplicerad. Verkligheten är j u sam
mansatt av många individuella såväl
vardagliga om h r i ·a öd

·· nar
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spännande verkligheten bakom my
ten ter sig. Oavsett vilken tidsperiod
man intresserar sig för handlar j u
Wiborgs historia o m möten mellan
olika språk och kulturer. Finska (ka
relska), svenska, ryska och tyska har
under olika perioder, på olika sätt
och i olika utsträckning tjänat som
redskap i en trakt där handelsintres
sen och säkerhetspolitik legat bak
om såväl fredliga som krigiska hän
delser. Krig kan utkämpas utan sär
skilt mycket kunskap i fiendens
språk, men handel kan inte bedrivas
språklöst; handel förutsätter mång
sidiga språkkunskaper på en rätt
avancerad nivå. Jag tror att såväl
förekomsten av flera språkgrupper i
Wi borg som den individuella mång
språkigbeten mest och bäst förkla
ras av att staden var så starkt präglad
av kommers.

De tre första seklen
Under sina första tre sekel Wi
borg var mer trespråkigt än fyrsprå
kigt. Fast bosatta ryskspråkiga wi
borgare fanns det nämligen mycket
litet av så någon rysk befolknings
grupp var det inte tal om. De tysk
språkiga wiborgarna däremot hade
en stark ställning p.g.a. förmögen
het, affärsförbindelser, merkantil
erfarenhet och inte minst sitt tyska
språk.
Det svenska borgerskapet i sta
den rekryterades främst bland de
anställda på Wiborgs slott. Bland
dem fanns både köpmän och hant
verkare. De hade inte samma starka
ekonomiska bas som tyskarna, men
de var starkare rotade i staden, de
hade bättre kännedom om landets
förhållanden, närmare beröring med
den svenska slottsherren och de ta
lade konungamaktens språk. Den
finska befolkningen var i klar majo
ritet, men eftersom de finska borga
rna var få ( de ökade under senare
hälften av 1500-talet) hade de finsk
språkiga wiborgarna betydligt min
dre makt och inflytande än de svens
ka och tyska. Detta betyder däremot
inte att det finska språket skulle ha
varit ett undangömt och ohört språk;
tvärtom är det inte alls osannolikt

att finskan redan tidigt har fått fung
era som den gemensamma nämna
ren - det vi brukar kalla lingua franca
- åtminstone i informella och var
dagliga sammanhang.

Svensk kung-svenskt språk
Under den s.k. stormaktstiden
( 1 600-talet grovt sett) var makt- och
storleksförhållandena mellan de oli
ka språkgrupperna ungefär desam
ma. Den finska befolkningen var i
majoritet antalsmässigt, men den
svenska och den tyska befolkningen
innehade makten och stod för både
det kulturella och det ekonomiska
kapitalet. Någon separat rysksprå
kig invånarkategori kan man fortfa
rande inte tala om, men man kan
anta att wiborgarna av nyttoskäl be
härskade ryska till hus- dvs. handels
behov.
Stormaktstiden innebar ökad by
råkrati i det svenska riket och med
byråkrati följ er, som vi alla vet, ökad
produktion av text. Det svenska
skriftspråket var inte på den tiden
standardiserat i någon form. Olika
skribenter hade sina personliga va
nor och det lokala språket, för Wi
borgs del de lokala språken, kom
också till uttryck. Därför kan man i
samtida texter liksom se och upple
va språken hur möt .
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gator, i gränder och på torg i Wi borg.
Personer med olika modersmål an
vände sina respektive språk, fler
språkiga personer växlade mellan
sina språk alternativt talade dem li
tet huller om buller. Man "entschij
ller" sig, dvs. ursäktar sig med lån av
tyskans "sich entschuldigen", man
dricker gesundheet på halvtyskt vis
när man skålar för någons hälsa och
man stör ordningen genom att kom
ma "laulandes på gatan" - om man
då också har sjungit - laulaa - på
finska framgår inte.
Nu är speciellt detta med tyska
inslag i svenskt språk inte något för
Wiborg unikt - det hittar vi redan i
medeltida stockholmsspråk - men
det visar i varje fall att man i vissa
sammanhang och i vissa kretsar kun
de räkna med att bli förstådd om
man talade en sådan sekamelska,
dvs. det som senare skulle döpas till
"rothewählska". De kretsarna var
nog i första hand tyska och svenska,
och bland dem förekom dessutom
med all sannolikhet färdighet åtmins
tone i "köksfinska", eftersom fins
kan fortsättningsvis var det språk
man alltid kunde ta till som ett gott
gemensamt arbetsredskap.

Rysk kejsarinna - tyskt språk
Under nästa viktiga period var
W iborg centrum för det område man
senare börj ade kalla Gamla Finland.
1 7 1 0 kapitulerade staden för ryssar
na, och de språkliga förhållandena
förändrades betydligt. Först nu blev
ryskan syn- och hörbar på allvar,
men inte som maktens språk, utan
främst som småköpmännens och
militärens språk. Rysk högre militär
bosatte sig i staden, och ryska solda
ter förlades till de nyuppförda ka
sernerna. Den ryska armen var i sj äl
va verket ungefär lika stor som hela
stadens övriga befolkning. Kontak
ten med det ryska språket måste
därför för många ha varit mer eller
mindre daglig, på samma sätt som
kontakten med det finska. Finskan
fortsatte att vara den språkliga bryg
gan i sådana sammanhang då ingen
dera kunde den andres språk.
I fråga om status, makt och infly-

kige prenumeranten alls kunde läsa,
och om han över huvud taget ansåg
det vara värt att satsa 2 rubel och 50
kopek på en årsprenumeration. Dem
man ville nå, nådde man inte. Det
tog helt enkelt tid att bygga upp en
finskspråkig läsekrets.
Det tyska inslaget i Wiborg upp
levdes så småningom som allt mer
främmande. Kanske var det inflytt
ningen av västfinländare som bidrog
till detta. De många seklerna av tysk
närvaro i Wiborg, och 1700-talets
tyska dominans, kändes säkert främ
mande för finländare från andra trak
ter. Så här kunde det låta när man
gick åt tyskarna: Hafva de kommit
hit för att, då det här går dem väl,
lefva och förtj äna pengar i lederna af
ett folk, som välvilligt upptagit dem,
så är det deras oafvisliga skyldighet
att hvar i sin mån söka närma sig
detta folk - eller, med andra ord, de
böra sträfva att blifva finnar. Ha de
åter kommit hit blott för att förtj äna
pengar / .. ./ men dock förblifva tys
kar - då hade de hellre kunnat stanna
hemma i eget land.
Något verkligt hot kunde tyskar
na inte ha varit. När ovanstående
skrevs ( 1 865 ) var deras andel min
dre än 5 % av befolkningen, dvs.
knappt 600 personer. De svensksprå
kiga stod för 18 %, dvs. litet mer än
2000 personer i n t tal befol kning

tande var det ändå de tyskspråkiga
wiborgama som drog det längsta strå
et. Det wiborgska guvernementet
styrdes ju inte på ryska, utan på tys
ka. Det svenska språket kom därför
nu att sakna en fast funktion. Det
var inte längre maktens och myndig
heternas språk, det var inte heller
skolspråk, men det användes i hem
men och i kyrkan. Fast hemmen blev
alltmer svensk-tyska, och de svens
ka och tyska församlingarna hade
ett mycket nära samarbete.
Från 1700-talets W i borg har vi en
del beskrivningar av samtida perso
ner. Guvernör Nikolai Henrik von
Engelhardt ger t. ex. i en rapport om
situationen i guvernementet 1 767
information både om vilka som talar
vilka språk och o m hur väl språken
talas. I översättning från tyskan sä
ger von Engelhardt så här: Svenska
talas ofta illa, och eftersom det är
uppblandat med ett flertal ord ur
andra språk, speciellt ur tyskan, så
avviker det starkt inte endast i fråga
om orden, utan också i fråga om
uttal och munart från det riktiga
svenska språket. Svenska talas dock
bäst i Fredrikshamn, tyska i Wiborg
och ryska i Kexholm. Finska är det
allmännaste språket på landsbygden,
såväl bland karelare som finnar, och
det talas också av alla ståndsperso
ner. l om allt
hade ven ka
m
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nog inte a\ alla � i borga re med ode
lad förtj usning. Den skulle ju inne
bära att svenskan skulle återfå sin
position som språket på den offent
liga arenan, medan tyskan skulle
återgå till att vara endast det viktiga
kultur- och handelsspråk det sedan
länge hade varit. Ur rysk och finsk
språklig synvinkel skulle inte för
ändringen bli så stor, tänkte man sig
kanske. Men ur finsk blev den så
småningom det.

iborg är
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emellertid wiborgaren

minst fyrspråkig; i verklighetens
W iborg var det nog många som fick
nöj a sig med en mer begränsad språk
repertoar.

Minnenas Wiborg - fyra
levande språk och kulturer

En finsk och kosmopolitisk
stad i den tvåspråkiga
republiken

Innanför det finska
språkområdets gränser
I den organisationskommitte som
planerade hur återföreningen skulle
gå till lobbade man nog (med en
modern term) hårt för bevarandet
av det tyska språket i östra Finland
och mot införandet av det svenska
som var förvaltningsspråket i det
övriga Finland. Svenska var den gam
la fiendens, dvs. Sveriges, språk och
tyska var ett stort europeiskt språk vilket j u i och för sig var san t. Tyskan
skulle gagna ryskan var det argu
ment man använde.
storfurstendömets tid blev sedan
den tid då det finska språket på all
var trädde in på scenen för att stanna
där, inte bara i Wiborg, utan i hela
Finland. Det medvetna arbetet för
det finska språket måste dock först
forcera ett hinder; den finskspråkiga
befolkningens behov av skola och
utbildning måste tillgodoses så att
inte bristande kunskapskapital skul
le försvåra eller förhindra social
mobilitet och politisk aktivitet. Men
det var ingen brist på entusiasm. J ag
citerar ur Sanan Saattaja Viipurista,
dess första nummer som utkom år
1 833:
Jakaisen kansan kieli on kungin
paras tavara ja kalliin perindö j äl
keen tulevaisille. Sen kautta sytyte
tään Suomessakin järjen valistus läm
bymäksi loisteeksi , j ossa hyödytys j a
hyvä elämä meillä menestyvät: sen
kautta on tie täydellisyyteen annes
sa ja hengen valossa.
Så argumenterade man för det
egna språkets betydelse när man vill
locka till sig prenumeranter. Men
frågan var om den tänkte finsksprå-

da. För de några tusen ryskspråkiga,
de några tusen svenskspråkiga och
de några hundra tyskspråkiga wi
borgarna blev flerspråkigheten ännu
mer nödvändig än den hade varit;
alternativet att sluta sig inom sin
egen grupp var nog inte lockande
eller möjligt för den som ville delta i
det samhälleliga livet och vara yr
kesverksam.
Flerspråkigheten blev och har för
blivit stadens varumärke. Verklig
hetens Wiborg var en miljö där fyra
språkgrupper levde och verkade
under varierande betingelser; där än
den ena, än den andra gruppen hade
mer att säga till om, högre status,
mer makt, bättre utkomstmöjlighe
ter. Språkens och språkbrukarnas
liv följde då som nu de rådande eko
nomiska och politiska konjunktu
rerna. Vem som lärde sig vems språk,
och hur många språk den enskilde
wiborgaren behärskade, har alltid
växlat. Men man behövde egentli
gen inte direkt kunna de andra språ
ken för att krydda sitt eget språk
med lånade ord och uttryck. Att det
wiborgska idiomet var något särskilt
har många icke-wiborgsbor vittnat
om när de har talat om wiborgare
"som går på alla fyra" eller om att
"fara baklänges utav Wiborg". Möj
ligheten att ösa ur fyra källor fanns
inte i amma utsträckning på annat

·

I republiken Finland blev Wiborg
enligt språklagens bestämmelser of
ficiellt en finsk stad, med en överväl
digande finsk majoritet på mer än 90
%. Det var egentligen inte längre
nödvändigt för den finskspråkige
wiborgaren att lära sig fler språk än
sitt eget eftersom möjligheter till
utkomst och avancemang ändå öpp
nade sig. Färdighet i fler språk var
inte längre ett obligatorium, även
om den fortsatte att vara en tillgång.
För de övriga språkgrupperna var
situationen egentligen den omvän-

o

Men det jag har kallat myten om
en stad där alla behärskade fyra språk
och alla kom överens har en viktig
psykologisk funktion. Det är en kol
lektivt idealiserad bild av minnenas
W i borg. Men den har en viktig funk
tion genom att den som ett föredö
me lyfter fram det med goda språk
lig tolerans och det värdefulla i en
kosmopolitisk miljö. Att eftervärl
den har velat betona just detta visar
att den åtminstone kan vara efter
klok. Vi har alla något att lära av
myten, samtidigt som verklighetens
Wiborg är ännu intressantare och
lärorikare när man tränger in i dess
olika skeden på djupet och på allvar.
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Wiborgs historia
i årtal
1293

Tyrgils Knutssonföretardets.k. tredje
korståget till Karelen och grundar
Wiborgs slott som svenska kronans
stödjepunkt mot det novgaradska
väldet.

1856

Saima kanal invigs och slottet fattar
eld vid festfyrverkerierna. Wiborg blir
handels- och trafikcentrum för hela
östra Finland.

En gu i de för dem
som i nte var med.

1860

1403

Wiborgs första privilegiebrev med
formella stadsrättigheter, utfärdade
av Erik av Pommern.

1470-talet

Erik Axelsson Tott låter bygga en
tornförsedd stadsmur kring Wiborg,
den enda i Finland.
149 5 i november:

Wi borgska smällen. Knut Posse leder
stadens försvar, genom ett under i
skyn och med en väldig explosion
avstyrs ryssarnas belägring.
Medeltiden

Wi borg växer som handelsstad, inom
den tyska Hansans handel med
Ryssland och Novgorod.
1550

Runda tornet byggs som kan ontorn
vid en utvidgning av fästningsverken
mot öster, bastionerna Pantsarlax och
Äyräpää tillkommer något senare.
1 5 54

Wi borgs stift grundas efter reforma
tionen, Paul Juusten biskop.

Den medeltida stadsmuren och de
äldre fästningsvallarna staden rivs.

18 70

Järnvägen Helsingfors-S:t Petersburg
blir färdig, Wiborg blir Finlands
livligaste handelsstad.
1 870-talet och därefter

Nya stadsdelar byggs, förstäderna
planeras, på de gamla fästningsverk
ens plats anläggs parker (Torkelspar
ken) och torg.

Gatunamnen i det Centrala Wiborg

1890-talet

Slottets interiörer och torn byggs till
sitt nuvarande utseende.

Första världskriget

Wi borg garnisonsort med stora ryska
militärförband.
1917-1918

I nbördeskriget i januari 1918 drab
bar Wiborg hårt, det röda Wiborg
erövras av de vita i april.

192 5

Wi borg blir åter biskopssäte.

Agricolagatan

Agricolanka tu

Y .nHI.\3 nywKHH3

Ulitsa Puschkina

B iskopsgatan

Piispankatu

noArOpHaR y.nHL\3

Podgornaja ulitsa

Brahegatan

Brahenkatu

MocKOBCKHi-i npocneKT

Moskovskij prospekt

Domkyrkogatan

Tuomiokirkonkatu

CoseTCKaH y.nHL\3

Sovetskaja ulitsa

Erkkogatan

Erkonkatu

norpaHHYHaH y.nHL\3

Pogranishnaja ulitsa

Gråmunkegatan

Harmaidenveljestenkatu

KpacHo cp.noTcKaH y .nHL\a

Hovrättsgatan

Hovioikeudenkatu

DyfKcKaH y.nHL\a

Luzskaja ulitsa

Järnvägsgatan
Kannaksenkatu

Rautatiekatu

:IKe.ne3HOAOPOfKH3H y.nHL\3

Zeleznodoroznaja ulitsa

DeHHHrpaACKoe wocce

Leningradskoje sosse

KarjaJagatan

Karjalankatu

Karjaport gatan

Karjaportinkatu

nporOHHaH

Kullervonkatu

6� .1 oa p K)'Ty3ooa

Bulvar Kutuzova

Kurj

Pbi6Hbill n pe} .10K

Ryb n j pereul ok

Kullen·ogatan

161 7

Freden i tolbo a mellan verige och
Ryssland.
iborg upp ''ing om
handels stad börjar.

L1

Ett gymnasium grundas i staden.

1710
Peter I e rövrar \ iborg
långvarig belägring. tade

som rysk provinsstad börjar.

ft r n
historia

1721

Freden i Nystad, Wi borg blir huvud
ort för det nyerövrade ryska Finland,
gränsen läggs ungefär där den går i
dag.
l 730-talet

Fästningsverken Kron S : t Anne,
uppkallede efter kejsarinnan Anna,
byggs mot väster på Siikaniemi.

1783

Katarina den stora besöker Wiborg.
U nder hennes regeringstid 1762-1 796
går Wiborg framåt som guverne
mentshuvudstad, med växande han
delshus och livlig utrikessjöfart

1793

En förödande stadsbrand, därefter
en nypJan ering av stadsdelen
"Vallen", med kyrkor och offentliga
byggnader. Förstäder växer upp ut
anför fästningsvallarna.

1799

Den svensk -tyska församlingens
Petri-Pauli-kyrka invigs.

1800-1805

Monrepas m e d byggn ader och
vidsträckt park byggs ut till en för
näm romantisk anläggningvästerom
staden, av innehavaren Ludwig Hein
rich von Nicolay.

180 5

E t t tyskspråkigt modernt gymnasi
um grundas i Wiborg, föregångare
till Wiborgs svenska lyceum.

1ajakov kogo

Li
\', bor

· aja uli

Det berömda stadsbiblioteket, ritat
av Alvar Aalto, står färdigt.
1939-1940

Vinterkriget. Vid krigshandlingarnas
lut i mars 1 9-W är \ i borgs centrala
d tar ann u 1 fin · hand. m n utnm .
ränsen m 1 R' land t
ar till
··p t r d n t
g:räru.- h \\ 1 rg
blir en tad i 0\jetunionen.
•

1941

I slutet av augusti återerövras Wi borg
av finska trupper, civilförvaltning
införs och en viss återinflyttning sker,
stora framtidsplaner.
1944 den 20 juni:

W i borg erövras av sovjetiska trupper.
Storanfallet på Karelska näset stoppas
väster om staden, vid Kivisillansalmi
och Tienhaara by.

1944

Wiborg införlivas med Leningrads
förvaltningsdistrikt Ny stadsbefolk
ning från olika delar av Sovjetunio
nen.

1953

Den nya j ämvägsstationeo färdig, den
första sovjetiska monumentalbygg
naden i staden.

1958

Wiborg öppnas för bussturister och
för genomfartstrafik till Leningrad.

1960-talet

Chrusjtjovs regeringstid i Sovjetuni
onen, punktvis återuppbyggnad av
äldre byggn a d e r och nybyggda
stadsdelar i Wiborg, på 1970-talet har
staden ca 65 000 invånare.

1968

Saima kanal öppnas i sin nya version,
med nya broar över Kivisillansalmi.
1991

1839

1993

Slottets och stadens 700-årsjubileum
firas gemensamt av Ryssland, Finland
och Sverige, Tyrgils Knutssons staty
återupprest

PamppaJagatan
Pantsarlaksgatan_

udenportinkatu
PamppaJankatu
- Pan.t sarlahdenka.tu·-r ........,-.

l

.......... .,.11

\

Y.llll\3 BO.J.HOII 3aCTaBbi
Y m1l\a KpacHHa
CaAosaH y.nHwi

Pellervogatan
Pohj olagatan

Pellervonkatu
Pohjolankatu

Yma�a MHpa

Pontusgatan

Pontuk enkatu

�topcKall Ha6epem:Hall

P

atan

p

v.liiUa Ttrrooa

R

la_ tan

R

B

Pun

Y.liiU8 y W8K

Röda

runn

_atan

m i

tu

Pohjo· , aJli

1812

Wiborgs hovrätt grundas, svenskan
blir gradvis de ledande skiktens språk
parallellt med tyskan.

launu

yportsgatan

193 5

Sovjetunionens upplösning. Inom det
nya Ryssland förnyas också Wiborgs
politiska system och ekonomiska
strukturer. Närtrafiken till Finland
och turistkommersen blir allt livligare.

Wiborgs guvernement förenas med
det nya storfurstendömet Finland.

laiiKOBCKOTO

Leningradskij prospekt
Progannaja ulitsa

K
•

1641

\'.l11U8

.nYIL\8

B

1638

tad plan m d t rikt rutnät
fa ts t ä ll und r P r Brah tid. bildar
stomme för stadsplanen i denna dag.

eH�1HrpaACKHi1 npocne�rr

Krasnoflotskaja ulitsa

CesepHaH y.nul.\a

lH

Il

Ii

ffi}] \ 31
\'odnoj za ta \

Ulitsa Krasina

Sadovaja -t�·litsa-=......,�==- 1-

Ulitsa mira

} -liiUa
88

Ha6epe-m aR -t0-.1ent11

aJa • ·alah tigatan

O:\ICO\I0.1a

slottsgatan

Linnaokat u

Suoniogatan

Suonionkatu

Svartmunkegatan

Mustainveljestenkatu

KpacHoapMHCK:aH y.nHL\3

Krasnoarmiskaja ulitsa

Södra vallen

Etelävalli

IOfKHbti1 sa.n

Juznyj val

Tawasgatan

Tawastinkatu

Y .nHL\3 HeKpacosa

Ulitsa Nekrasova

Torrgatan

Torikatu

IlHOHepCK3H y.nHL\3

Pionerskaja ulitsa

Torkelsgatan

Torkkelinka tu

npocneKT DeHHHa

Prospekt Lenina

Tottgatan

Tottinkatu

PocToscKaH y.nHL\a

Rostovskaj a ulitsa

Vasagatan

Vaasankatu

CysopoBCKHH npocneKT

Suvorovskij prospekt

Vakttornsgatan

Vahtitorninkatu

Y .nHL\3 CTOpOfKeBOH 6aWHbl

Ulitsa Storozevoj baschny

Vattenportsgata n

Vesiportinkatu

Y.nHL\3 BOAHOH 33CT38�

Ulitsa vodnoj zastavy

penaCTHaR

.nttl\a

Y .nHL\a Kyi16Hweoa

Krepo tnaja ulit a

Ulitsa Kujbischeva

·

N:o 1-2000 -8
l Kron S:t Anne

Eter att Wiborg kapitulerade år
1710 blev utbyggnaden av befästning
arna mot väster aktuell. Sålunda
påbörj ades uppförandet av en ny
befästning på Siikaniemi på 1730talet. Arbetena leddes av överkom
mendanten i Wiborg Actalbert de
Coulon. Han biträddes bl.a. av gene
ral Abram Hannibal, som var född i
Abessinien. De tre befästningsver
ken blev färdiga år 1741 och kallades
Kron S:t Anne (kejsarinnan Annas
krona). Innanför de djupa bastione
rna byggdes kaserner och arsenaler.
Befästningen förstärktes på 1790-talet
då bland annat Fredrikshamnsporta
rna uppfördes.

2 Peter den stores staty

På 200-årsdagen av W i borgs kapi
tulation 1 7 1 0invigdesen staty av Peter
den Store på berget på Tervaniemi
under mycket omfattande festlighe
ter. Den statyn skulle råka ut för
många öden. Ar 1918 togs den ner av
d e våra för att dyka upp p å
konstmuseet p å trettiotalet. Ar 1 927
uppfördes på samma plats vårt själv
ständighet smonument, ett lejon
skulpterat av Gunnar Finne. Detta
störtade i sin tur ryssarna 1940 och
placerade Peter på nytt sin gamla
plats, men 1941 vältes han omkull av
de finska återerövrarna. Lejonet kom
aldrig tillbaka, dess sargade rest har
å t e r funnits i M o n r e p o s . E f t e r
krigsslutet upprestes Peter för tredje
gången.

Fredagen den 7 Januari

7 Tyrgil Knutssons staty

I början av 1 900-talet togs ett medborgarinitiativ om att nära slottet
uppföra en staty till slottsbyggaren och korsfararen Tyrgil Knutssons
minne. Skulptören Ville Vallgren vidtalades och påbörjade arbetet i
Paris. Hemma i W iborg uppstod emellertid politiska intriger. De svensk
språkigas initiativ entusiasmerade varken den finska majoriteten eller
ryssarna, men storstrej ken 1 905 förenade språkgrupperna mot det ryska
förtrycket och man kunde slutföra proj ektet. Knutssons staty avtäcktes i
oktober 1 908 som den andra offentliga statyn näst efter Mikael Agricolas
samma år.
Tyrgils staty försvann under krigen men återuppstod i samband med
slottets 700-årsjubileum 1 993 i helt renoverat skick.

8 stadsmuseet (f.d. rådhus)

lO Philip W eckrooths hus på

Wiborgs äldsta rådhus stod på
nordsidan av Tyrgil Knutssons torg.
Det ersattes 1 641 av en tvåvånings
byggnad utmed östsidan. Rådhuset
påbyggdes 1 897-99 och i det inhystes
Wiborgs stadsmuseum. Byggnaden
brann upp under krigen men har
återuppbyggts som bostadshus med
i någon mån förenklade dekoratio
ner.

Katarinagatan

Köpmannen Philip Weckrooths
hus där kejsarinnan Katarina den
stora övernattade under sitt andra
besök i Wiborg den 1 6 - 1 7 juni 1783 .
Kejsarinnan var på genomresa för
att i Fredrikshamn möta Gustaf I I I
av Sverige. Kejsarinnan intågade i
staden till kanonsalut, kyrkklockar
samt pukor och trumpeter. I det
Weckroothska huset möttes hon av
tolv wiborgska fröknar klädda som
nymfer med blomsterkorgar. I salen
tog hon emot stadens förnämsta
ståndspersoner samt köpmannen
Weckrooth med hustru. Följande
morgon hölls stor cour före avfär
den. Tre år efter Katarina den storas
besök var Weckrooth tvungen att
sälja huset till kronan som gjorde om
det till posthus.

9 W eckrothska huset
I detta 1600-tals borgarhus, till
hörande köpmannen Johan Weck
rooth ( 1739-1773), höll kejsarinnan
Katarina den stora en kort mottag
ning den 18 juli 1 772, under sin resa
till Imatra fors. Kejsarinnan tog emot
stadens deputerade under en dryg
timme.

C entrala Wi b o1

- från Slottet till Batteribacken och från hamnen
till järnvägen
- gatunamnen från finska tiden enligt svenskt
språkbruk
11 Handelshuset
Hackmans hus

14 Handelsgillet

12 Rådstuvurätten
13 S:t Hyacinthii kapell
En romersk-katolsk förs amling
grundades i Wiborg 1799 bl. a. för att
bland stadens ryska militärer fanns
litauer och polacker. Dess första
mässor hölls i det gamla rådhuset,
men 1801 kunde församlingen inkö
pa ett stenhus av handlanden Peter
Jaenisch vid Vattenportsgatan och
där inrättades ett kapell. Å r 1 9 1 1
nyinreddes kyrksalen. S : t Hyacint
hii kapell skadades inte nämnvärt
under krigen, men ryssarna byggde
om kapellet till en konstskola.

Handelsgillet i Wiborg, som var
en herrklubb för svenskar ur alla
yrkesgrupper, hade ett eget hus med
restaurang vid K a rj aportsgatan.
Huset förföll efter kriget och revs på
90-talet, men på samma plats står nu
en ny byggnad av samma utseende.
Handelsgillet fortsatt sin verksam
het i Helsingfors och lät sommaren
1 999 fästa en minnesplatt på detta
hus vägg.

15 Pirunkirkko
Pirunkirkko var ursprungligen det
ryska utskänkningsbolagets hus, där
av förmodligen namnet. Under själv
ständighetstiden fungerade det som
skyddskårens högkvarter i Wiborg.

3 Landskapsarkivet

I samband med invigningen av
Peter den Stores staty på Tervaniemi
1 908 hade man tänkt sig ceremonier
i en särskild kyrka invid statykullen.
Den blev dock aldrig färdig. Men på
dess halvfärdiga stenfot uppfördes
1 933 en magnifik arkivbyggnad, ritad
av Uno Ullberg. Landskapsarkivet
förblev oskadat under krigen och är i
dag filial till arkiven i St. Petersburg.
På dess hyllor finns en del bevarat
material från det finska Wiborg.

4 och 5 Fredrikshamnsporten

Den gamla Kung ägen via Fred
rikshamn till Wiborg slutade i Fred
rikshamnsporten, som tillhörde be
fästningen Kron St Anne. Bredvid
porten fanns högvakten.

6 Slottet

Wiborgs slott började uppföras 1293 efter det tredj e korståget.
Initiativet var marsken Tyrgil Knutssons. På dess plats hade tidigare
funnits en karelsk fästning och bosättning som kan dateras tillbaka
till 1 1 00-talet, kanske rentav till 900-talet. Platsen var gynnsam; från
den lilla ön i det smala sundet kunde man ha kontroll över handeln
och det var svårt för fienden att överrumpla en. Redan 1 294 fick
borgen utstå sin första belägring och den skulle inte bli den sista.
Efter freden i Nöteborg ( 1 323) var gränstrakten här relativt fredlig i
ca 150 år, och under den tiden byggdes slottet ut framför allt av Karl
Knutsson Bonde. Senare under 1 400-talet fortsatte man att bygga ut
och byggherrar vad då bröderna Erik, Lars och Ivar Axelsson Tott.
Wiborgs slott var, vid sidan av slotten i Å bo och Tavastehus, ett av
den svenska kronans viktigaste fästen. Senare tillkom också Olofsborg som en vaktpost mot öster. För att livet i borgen skulle fungera uppst <_:Jd en viss bebyggelse bestående av handelsmän, hantverkare, tJänstefolk m.m. När trängseln på själva ön blev för
\!1.)
stor flyttade det civila livet till den bergiga udden öster om slottet. Slottet byggdes ut och förändrades också under Gustav Vasas och hans söners tid. På Erik XIV:s initiativ placerades en vind
flöjel med rikets vapen - Tre kronor - allra överst. På detta sätt ville
man markera slottet som en del av ett enhetligt svenskt rike och inte
som en enbart lokalt betydelsefull ståthållares personliga egendom
och bostad. Under 1500-talet var slottet utsatt för en serie belägring
ar. Den sista under detta sekel leddes av hertig Karl medan slottets
och stadens försvarare var anhängare av hans motståndare, hertig
Sigismund.
Under stormaktstiden förlorade slottet en. del av sin betydelse;
gränsen mot Ryssland löpte längre österut. Ar 1 7 1 0 intogs både slot
tet och staden av ryssarna som anföll både västerifrån (från Siikanie
mi) och från söder, över havet. Därefter blev slott och murar delar
av ett försvarsverk som väntade sig fiendeangrepp från ett diame
tralt annat håll. Gränsen låg dock längre borta i väster så slottet
hade mindre betydelse. Efter 1809 när ryssarna hade erövrat hela
Finland var slottets militära betydelse överspelad. Sedan följ er en på
ett annat sätt sorglig period i slottets historia. Det betraktades visser
ligen som historiskt minnesmärke, men fungerade bl.a. som magasin.
Det skadades också av blixtnedslag och brand och snart återstod
bara murarna av huvudborgen. Mot slutet av 1800-talet vaknade ett
intresse för att restaurera borgen och en plan gjordes upp av Jac.
Ahrenberg. De ryska myndigheterna var dock intresserade av att sa
marbeta med wiborgarna, utan de genomförde på 1 890-talet en åter
uppbyggnad enligt sina egna behov. Det inre av slottet fick karaktä
ren av rysk kasern. Också under sj älvständighetstiden var slottet i
militärt bruk. Wiborgs slott fick en stor symbolisk betydelse - det
representerade "Finlands lås" - och det blev särskilt viktigt att för
svara slottet och den finska flagga som vajade i slottstornet Också
under mellankrigstiden, då Wiborg åter tillhörde Finland, hissades
den blåvita fanan på nytt. Den halades ned och fördes i säkerhet i
stor hast och under flykt från staden den 20 juni 1 944 minuterna
innan slottsbron sprängdes.
.
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g på trett i otalet

23 Domus
(Hovingska bokhandeln)
24 Starckjohanns butik
och huvudkontor
25 Bartrams hus
(Wahlska gården)

19 Sofia Zweygbergs tygaffär

16 Gråmonkeklostret
Vid utgrävningen i slutet av 1 920talet av grunden för Hackmans sock
ermagasin stötte man på lämningar
av gråmunkarnas klosterbyggnader.
De uppfördes på 1400-talet och på
träffas icke längre efter 1 738.

20 Travail handarbetsaffär

27 Gamla domkyrkan

21 Apoteket vid Salutorget,
Jaatioens apotek
22 Tahts sytillbehörsaffär

17 Cafe Karjaportti

26 Hotell Andrea

18 Runda Tornet

Efter Kalmarunionens upplösning 1523 blev Gustav Vasa kung i
Sverige. Han såg mycket allvarligt på frågan om Wi borgs försvar. W i borg
var den enda finska stad som omgavs av en ringmur och år 1 542 beviljade
kungen wiborgarna skattefrihet för att de skulle förstärka den. l juni 1 547
påbörjade byggmästaren Hans von Bergen arbetet på Runda Tornet vid
Karjaporten. Kungen besökte sj älv Wiborg 1 55 5 och var missnöjd med
det han såg: "man haver aldrig sett sådan oskicklighet, som här är uppå
färde" .
Runda Tornet hade militär betydelse endast under 1500-talet. Från
och med 1 700-talet användes tornet som förråd och senare som butik. På
1 920-talet tog Tekniska klubben i Wiborg initiativet till att göra Runda
Tornet till en historisk restaurang efter arkitekt Uno Ullbergs ritningar.

Domkyrkoförsamlingen omnämns
redan 1352. Med reformationen blev
Wiborg biskopssäte medPaulJuusten
som första biskop 1554. Kyrkan var
tidvis mycket ståtligt inredd, men
eldhärjades ofta. Vid Peter den Stores
erövring 1710 skadades kyrkan men
ryssarna byggde om den till ortodox
kyrka och den fungerade som sådan
till 1788. Därefter tjänade den som
proviantförråd och återuppstod som
kyrka under sj älvständighetstiden, då
den utsågs till garnisonskyrka. Dess
klockstapel från 1400-talet påbygg
des på 1 700-talet med ett klocktorn
som syns utmed den berömda Vat
tenportsgatan. Kyrkan totalförstör
des i februari 1 940 då den var upp
samlingscentral för tupade oldater.
Sjuttio av dem ble kvar i ruinerna.

28 Medeltida gillestuga
29 Medeltida hus

41 Svenska Flickskolan

30 .Svartmunkeklostrets kyrka

Katarina den Stora grundade 1788
fröet till Nordens första flickskola,
die Demoisellenklasse der Normal
schule zu Wiburg. Dess arvtagare
hette Svenska Fruntimmersskolan,
senare flickskolan. Detta hus invig
des 1885.

Ar 1392 fick svartmunkarna tillå
telse av påven Bonifacius iX att upp
föra en klosterkyrka nära domkyr
kan. Kyrkan flyttades på 1 400-talet
till denna plats och byggdes då av
sten. Gustav Vasa konfiskerade dess
inredning och kyrkan blev magasin
ända till 1593, då den åter togs i bruk
som kyrka. Vid Peter den Stores
erövring år 1 7 1 0 tog kejsaren emot
wiborgarnas trohetsed i denna kyr
ka. Den renoverades på Engels tid
av arkitekt Granstedt år 1833 och
kallades finska kyrkan. Sedermera
blev den Wiborgs landsförsamlings
kyrka. Kyrkan totalförstördes un
der kriget.

42 Ryska Lyceet
43 Länsstyrelsen
Byggt för länsstyrelsen år 1 895,
arkitekt Jac Ahrenberg. Ett dekora
tivt ämbetshus i nyrenässansstil, efter
1 944 i motsvarande bruk som äm
betshus för stadssovjeten, numera
igen "länsstyrelse" för både staden
och den Wi borgska regionen i Lenin
grads län (oblast).

31 Andreastornet
och Wiborgska Smällen
På 1490-talet planerade Ivan I I I ett erövringskrig mot Sverige och i
september 1495 gick ryssarna över gränsen. Wiborg och borgen försva
rades av c. 1500 man under befäl av den erfarne krigsherren Knut Posse.
Den ryska styrkan uppgick till tiotals tusen man försedda även med tunga
vapen och kastmaskiner. Den belägrade staden fick ta emot flyktingar
och vid den annalkande vintern fick de inneslutna utstå väldiga pröv
ningar, sjukdom och elände. Den ryska hären led emellertid också av
stora brister när det gällde försörjningen med mat och ammunition. I
frukan för att inte klara vintern beslöt ryssarna anfalla staden, vilket
kulminerade den 30 november 1495. De belägrade lyckades under Posses
ledning avvärja anfallet med stora förluster för ryssarna och denna seger
gav senare upphov till rikhaltig mytbildning. Den Wi borgska Smällen har
väl aldrig ägt rum, men så kallades denna avvärjningsseger.

32 Viborgs stadsteater

44 Landshövdingens palats

45 Posten

Huvudpostkontor, byggt 1 9 1 4
enligt ritningar av Jac Ahrenberg.
Förnäm e xpeditionssal av två våning
a
höjd. med lipade granitkolon
n r. Fortfarande taden huvudpo t .

@

46 Wiklon

47

-34-.S-venska- Lyceum i W4borg
35 Hovrättspresidentens
tjänstebostad

Pre identens re iden fr n 1 847.
ritat av E. B. Lohrmann. närap lika
tort m det intilliggande hovrätts
huset och vi ar hur ho rätten grun
dand införde en n ocial rangord
ning i taden.
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Byggt 1 784 enligt ett projekt av
arkitekten Karl Speckle, avsett för
stadens militäringenjörer men över
togs till residens för ståthållaren i
Wiborg, prins Friedrich Wilhelm
Karl av Wi.i rttemberg, bror till tron
följaren storfurst Paul Petrovitjs ge
mål Maria Feodorovna. Från 1839
till Vinterkriget i bruk som hovrätts
hus, efter krigen skola.
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36 Hovrättshuset
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ya domkyrkan

Stadens raska tillväxt skapade
även behov -av e � �
"Nya kyrkan" ritad av Eduard Dip
pel i nygotisk stil rymmer 1 800 peroner och invigdes 1 889. När Mikael
gricola taty rests framför huvud
ing ngen l
kallad k rkan gri
colak r kan och när W i borg åter blev
bi kop ä te b le templet domkyrka.
Den kadade svårt i Vinterkriget
och ry arna forslade bort ruinerna.
Öster om kyrkan hade Gunnar Fin
nes staty med hjältegravar från 1 9 1 8
stått och på samma plats ligger i dag
ett granitblock med text på W i borgs
fyra språk, till minnet av alla som
har begravts på Wiborgs gravgårdar

37 Preobreschenskij katedral

�

�

ka buset

" K i rk a s t u k s e n
katedraali"
(Uppståndelsekatedralen) byggdes
åren 1787-1789 enligt en plan upp
gjord av N.A. Lvov och Johan B rack
mann som också ledde byggnadsar
betena. Kyrkobyggnaden har sedan
dess genomgått en serie arkitektonis
ka förändringar där man har lagt till
klocktorn, förlängt altardelen av
kyrkorummet och skapat en klassi
cistisk fasad.

38 Finska Lyceet
39 Reallyceet
40 Konstmuseet och
konstskolan

På en hög kulle med en magnifik
utsikt söderut över Wiborgska Vi
ken ligger en av stadens vackraste
byggnader. Konstmuseet med konst
skolan ritades av arkitekt Uno Ull
berg och blev färdig 1930. Också om
den skadades under kriget, och nu
mera är förvandlad till ett ämbets
verk, kan man fortfarande tydligt se
vilket storartat konstens tempel sta
den en gång har haft. Enligt sjöfa
rande som nalkas Wiborg är den vi ta
byggnaden med sin smäckra pelar
rad det landmärke som syns tidigast,
därefter följer slottet med sin karak
täristiska siluett.

48 "Eden"
Wiborgs förnämsta bostadshus,
ritat av Axel Gylden 1 9 1 2 . I gatupla
net på Slottsgatans sida v ar Clou
bergs förberedande skola inrymd.

49 Centralfolkskolan
och svenska folkskolan

För gemene man i Wiborg var
centralfolkskolan mest känd som
säte för stadens största konsertsal.
Ett annex byggdes 1868 och fick en
svensk avdelning 1874. Den svenska
folkskolan flyttades 1 93 1 till ett an
nat hus på området.

50 Klassiska lyceet

N:o 1 - 2000 - 10
51 Biblioteket

Arkitekturtävlingen för ett nytt
bibliotek, som skulle uppföras med
donationsmedel av Juho och Maria
Lallukka, vanns av Alvar Aalto 1927,
biblioteket stod färdigt 1 935 och
väckte genast stor uppmärksamhet
för den radikalt personliga utform
ningen av helheten och alla detaljer,
i funktionalismens anda. Ett vall
fartsmål, känt i hela världen som ett
av arkitekturmoderismens stora min
nesmärken. Efter kriget återöppnat
som stadsbibliotek 1 96 1 , en omfat
tande renovering har inletts.

52 Kälkbacken

med Mäntynens älgstaty

Den lilla kälkbacken isades varje
vinter och var mycket populär bland
wiborgsbarnen. En replik av Mänty
nens älgstaty finns utanför zoologis
ka museet i Helsingfors.

53 Rödabrunnstorget

Rödabrunnstorget var vid sidan
av salutorget ett väl frekventerat
torg där man sålde kläder, hantverks
produkter och allehanda k r i ms
krams. Invid torget fanns även en
saluhall, som kallades Kulmahalli.

Fredagen den 7 Januari
67 Torkelsgatan

och Esplanaden

Wiborg var länge en muromgär
dad garnisonsstad. Den medeltida
stadsmuren och det gamla hornver
kets bastioner gav staden dess ålder
domliga prägel, men hindrade också
på sitt sätt tillväxten. Under 1 860talet genomförde man en radikal
förändring i stadsstrukturen genom
att man började riva ned murar och
bastioner. I detta sammanhang till
kom Torkelsgatan och Esplanaden
som snabbt blev populära flanör
stråk. Man vandrade här fram och
tillbaka enbart för att träffa bekanta
och prata bort en stund. Esplanaden
var också en grön lunga i staden, där
restaurang Espilä med terrass och
musikestrad fr.o.m. l 890-talet bidrog
med såväl kroppslig som musikalisk
spis.

68 Kansallispankki
69 Pursiainens cafe

och bageri

Alla wiborgare var ense om att
Pursiainens bakelser var oöverträf
fade, t.ex. Warszawa-mocca, Alex
anders- och potatisbakelserna. På
tjugotalet störtade ett skolflygplan
rakt framför cafeet.

70 Det svenska elevhemmet
71 Finlands Bank
72 Saluhallen och salutorget

54 Gamla stadsbiblioteket

Den gamla saluhallen vid salutor
get uppfördes 1 865. Den nya av rött
tegel på en stenfot av grovhuggen
granit ritades av arkitekten K. Hård
af Segerstad från Helsingfors. Salu
hallen hör till hans mest framträdan
de byggnader i Wiborg. Den blev
färdig 1 904 och var med sina 2400
kvm då Nordens största. Under kri
get blev saluhallen urblåst och de
nuvarande takkonstruktionerna är
av senare datum. Huven på saluhall
ens torn byggdes 1 976 och är högre
och spetsigare än den ur prungliga.

Carl Jacob Gardberg

Karl Karlovitj And ersson
- en svensk petersburgare i Wiborg
O

m m a n f r å n d e t gamla
rådhustorget promenerar
norrut, längs stranden, passerar man
småningom familjen Hackmans
palats, och därefter står man framför
e t t k v arter som begränsas av
Karjaportsgatan till höger och Norra
vallen till vänster. Man befinner sig
då på den plats, där den medeltida
stadsmuren ända till 1 860-talet
skymde utsikten mot vattnet utanför
hamnen.
Efter det att man rivit muren fick
man ett öppet hamnområde, och
samtidigt kunde man börja bebygga
de tomter norr om Karjaportsgatan,
som nu på baksidan fick en egen
gata, kallad Norra vallen. Det första
kvarteret (nr 2) hade därefter i sin
västra kant en tomt (nr 52) med ett
t v å v å n i ngshus f r å n 1 78 5 v i d
Karjaportsgatan o c h med e t t
trevåningshus i nyrenässans v i d
Norra vallen. 1 700-talsbyggnaden
ligger i gatukorsningen diagonalt mot
det Hackmanska palatset.
stenhuset i nyrenässans vänder
endast en gavel mot den öppna
platsen, och huvudfasaden ligger
därför vid Norra vallen, snarast som
en bekräftelse på att stadsmuren var
borta och att man nu kunde visa en
huvudfasad mot vattnen kring Narra
hamnen och Salakkalahti.
är man
t ud rar hu t ,.j r d t il!.

"Dippelska huset" sådant det ter sig i dag. Foto: föifattaren.

e m p i re s t i l .
Nu
kom
en n y
internationell stil, som kort senare
skulle få en efterföljare i Wiborgs
stadsbild, den första redan 1 877, då
krögaren Frans Ehrenburg började
bygga sitt för tiden stora hus i hörnet
at Salakkalahti och Alexandersgatan
(Karjalagatan). Byggnaden blev kort
senare känd som Hotell Belvedere.
Familj n tunkel hu är till de t

·

n.

SplllbiiiiiU� i
'ordi ka
Wiborg grundade
Aktiebanken för handel och indu
stri år 1 872, den enda finska bank
vars huvudkontor inte låg i Helsing
fors. Den fusionerades 1 906 med
Föreningsbanken i Finland, grundad
1 862. Den nya Ab Nordiska Fören
ingsbankens Wiborgskontor inhys
tes i detta hus som uppförts vid se
kelskiftet. Föreningsbankens hus vid
Torggatan 4 övertogs då av Spar
banken i Wiborg, grundad 1 845. Dess
grannhus vid Torggatan 2, som för
stördes under kriget, inhyste den
kända restaurangen Lehtovaara.

I

56 Salakkalahti
57 Järnvägsstationen

En av stadens monumentalaste
granitbyggnader, ritad av arkitek
terna Geselius och Saarinen. Statio
nen invigdes 1 9 13 och dess likartade
namne i huvudstaden 1 9 1 6. Perrong
erna var uppe på andra våningen. I
augusti 1 9 4 1 sprängde ryssarna hela
anläggningen. En del av det östliga
annexet blev kvar och är i dag sam
manbyggt med den nya stationsbygg
naden.

58 Busstationen
59 Hotel Druzhba

vid Salakkalahti

60 Sergejeffs kontors

och bostadshus
61 Wiborgs

Nyheters redaktion

Redaktionen och tryckeriet låg
vid Salakkalahtigatan, men flyttade
under 1 930-talet till en mindre loka
litet vid Possegatan.

62 Hotel Belvedere

År 1 879 blev detta hus, ritat av
A.F. Odenwall invigt. Det fungera
de bl.a. som festlokal vid Wiborgs
Sångarbröders soareer. När man ef
ter storstrejken 1 905 inte lyckades
samla den ryska duman i St Peters
burg hade duman en extra session på
hotellet. Huset står kvar utan fasad
dekorationer.

63 Tidningen Karjalas

redaktion, Colombias cafe,
Hotell Posse

64 Starckjohanns butik
65 Kauppapankki
66 Kommerserådet Feodor

Sergejeffs bostad

r

an:n Johan

handel mannen
Motti, köpte a
Johann H e i n r i c h St ii n k el, en
framgångsrik tysk som var född 1 8 1 3
och hade flyttat i n från Hannover
1 85 1 . Om huset anges i allmänhet att

n pm t

tta

ror

framför allt på differentier ingen av
fasaden. Bottenvåningen är en
u t p r ä g lad
k on t o r s v å n i n g
för
familjens f ö r et a g , m e d a n d e n
mellersta v å n i n g e n m e d h ö g a

74 Lehtovaaras hus
75 Rönnbloms konditori

och bageri
76 Petri-Pauli kyrka

Arbetet på kyrkan påbörjades
1793 och fortsatte i sex år. I stadspla
nen var kyrkan uppkallad efter kej
sarinnan Katarina men när den var
färdig fick den namn efter kejsar
Paul och kallades sedermera för Pe
ter-Paul -kyrkan. Kyrkan ritades
ursprungligen av Johann Brockmann
i nyklassisk stil, men ritningarna för
bättrades antagligen i St. Petersburg
av Georg Friedrich von Veldten.
Kyrkan var en av de byggnader som
underströk Vallens funktion som ett
nytt centrum i staden.
Kyrkan renoverades 1 885 av arki
tekten J. Ahrenberg då interiören
målades. Orgeln med 25 pipor bygg
des av J.A. Zachariassen 1908. Un
der Sovjettiden användes kyrkan
som stall och därefter som biograf,
men den har nu återfått sin funktion
som evangelisk-luthersk kyrka.
Kartprojektets redaktion:
Ann Holm
Lena HuJden
Rainer Knapas
Henrika Tandefelt
Marika Tandefelt
Emil Floman ( 1 2 år)
Erik Floman
Per Erik Floman
Fotografier från juni 1 999.

Norra Vallen t . v., början a v Karjaportsgatan t . h., "Dippe/ska" huset i mil/en. l grannhuset
t. h.från / 700-talet bodde kompositören G/inka en tid. Del av el/postkortfrån seklets början.

det byggdes på 1 870-talet, men det
är möjligt att man kan ange ett mera
e x a k t årtal, ty Sti.inkel tog en
brandförsäkring för byggnaden 1 873.
Av någon anledning såldes huset
1 880 till arkitekten Edward Dippel,
och senare gick gården länge under
namnet "Dippelska huset". Hur som
helst intar huset en bemärkt ställning
i Wiborgs byggnadshistoria, ty det
var den f ö rsta byggnad som
uppfördes i tre våningar. Ann u under
1 860-talet, då man började bygga i
de nya kvarteren kring Torkelsgatan,
höll man sig till en låg skala med hus
i en eller två våningar.
Samtidigt kan man säga att tidens
s.k. nyrenässans nu gjorde sin entre
i stadsbilden, för frånsett den år 1 868
uppförda folkskolan hade de låga
hus som byggdes tidigare snarast
präglats av en kv a r d r ö j a n d e

den ritades av C. Andersson. Enligt
ritningen i St Michels landsarkiv pla
nerades huset av "Karl Karlovitch
Andersson".
.
Tack vare Bengt Jangfeldt, som
1 998 gav ut boken "Svenska vägar
till S:t Petersburg", är det nu möjligt
a t t placera in d e t S t i.i n k e l s k a
( D i ppelska) h u s e t i ett v i d are
ammanhang. Den som ritade huset

segmentkrönta fönster är markerad
som husets paradvåning. Betydligt
mindre fönster allra överst tyder på
att familjens mer privata utrymmen
var placerade i den tredje våningen.
I höjdled är fasaden artikulerad
genom tre risaliter, en på mitten
och en i vardera ändan. Fönster
indelningen blir därför l +4+ l +4+ l.
Risaliten längst till höger formar
samtidigt ett sneddat hörn, och hu
sets gatulinje följer därmed stran
dens formation. I gaveln finns ytter
ligare två fönsteraxlar och en hörn
risalit.
I sin bok om arkitekter i Wiborg,
utgiven 1 976, förtecknade Otto-I.
Meurman sammanlagt 68 olika
namn, men han nämner inte huset
Norra vallen 9 och inte heller dess
arkitekt. Senare ( 1 98 1 ) uppgav han
i ett annat sammanhang att byggna-

mli

l

;

den

i

veriee födde

1
t
rgntade ' r tJU
obels re 1d n
hus. bl.a. familjen
( 1 874)
samt
den
svenska
församlingens Sta Katarina kyrka
med dess församlingshus. Kyrkan
blev färdig 1 865. Under åren 1 8741 88 1 var Andersson anställd vid
fjärde sektionen av Hans Kejserl.
Majestäts Eget kansli.
Enligt ryska uppslagsverk skall
Carl And ersson ha f ötts i S t
Petersburg 1 827, m e n J angfeldt
lyckas påvisa att pojken föddes 1 826
i Stockholm. Eftersom modern var
ogift sändes den lille Carl våren 1 83 1
till en morbror i St Petersburg. Denne
hette Thunberg och var född i
Tavas tehus. Eftersom moderns
senare man i ett skede lovade ta
hand om barnet, kom detta att bära
namnet Andersson.
Carl Andersson förblev boende i
St Petersburg, och där studerade han
till arkitekt med en sådan framgång
atthan 1859 fick titeln "akademiker".
Han planerade även ett stort antal
byggnader på andra håll. Av dem
kan man nämna den ryska Alexander
Nevskij- k yrkan vid B redgade i
Köpenhamn, som r it a d e s t il l 
sammans med e n annan petersburgs
arkitekt, David Grimm, och som blev
färdig 1 883. Carl Andersson avled i
St Petersburg den 28 mars 1 888. Han
jordfästes i Sta Katarina kyrka och
begravdes på Volkavkyrkogårdens
evangeliska sektion.
Med detta i medvetande kan vi
foga ännu ett namn till den rad av
framstående arkitekter, som varit
med om att skapa det Wiborg, som
genom sina byggnader existerar än i
dag.

Torsdagen den 7 Januari

N:o l - 1999 - 11

Anne Uotinen
WiO:s kurator emerita

Wiipurilainen Osaknota lever
I Knut Posses fotspår ända
sedan 1653
"Osakunta on nuoruus,
osakunta on a iku istu minen,
osakunta on kiitävä hetki.
Silti osakuntala isuus jatkuu läp i e lä
män
Mu istoina ja ystävyytenä. "
Allt detta har Wiipurilainen Osa
kunta erbj u dit redan i 346 år. Wiipu
rilainen Osakunta torde vara den
äldsta fungerande wiborgar- och
karelarföreningen i vårt land. Värl
den omkring har hunnit förändras
både vad det gäller den samhälleliga
och den tekniska utvecklingen. Vår
natiqnsförening fungerar inte läng
re i Abo utan i Helsingfors. Någon
ting finns ändå kvar av det ursprung
liga; nationerna är fortfarande sam
ma landskapssammanslutningar om
grundade redan på medeltiden. Tra
ditionen att Ö\ en aka m diemrnar
na l ' c
1 JUnUD"'-il

seniorsammanslutningen Serriores
Wi burgensis cirka hundra. Efter våg
dalen på 1 970-talet har nationsverk
samheten i sin helhet igen blivit po
pulär.

tiorrens kör med 69 medlemmar, som
skapar stämning med högklassig och
ambitiös repertoar. Kören har re
dan i 25 år letts av kapellmästare
Erkki Pullinen.

och

mår bra

heten p å nytt tilläts i Estland i slutet
av 1 980-talet förnyades vänskapsav
talet med Revelia som återinlett sin
verksamhet i Dorpat. Eftersom kor
porationerna i Estland är könsför-

Historiens nycker
Vår nation fick sin första kvinnli
ga 111edlem den 8 februari 1 893, då
Elli Akerman intogs i nationen. Sam
ma år valdes hon också till chefre
daktör för tidningen Osakunnan
Kaukomieli. Den första kvinnan
skrevs in i matrikeln så sent som år
1897, då kvinnligt medlemskap ock
så legaliserades. Och år 1901 fick
kvinnor rätten att skriva in sig vid
universitetet utan specialtillstånd.
Aven om nykterhetssaken var vik
tig i nationerna i slutet av l 00-talet
var det inte alla om underka tade
sig. Ti ll exempel und r f)rbud l
gen fann pritl n
mer l

Lämän kirjaa nakersi

l �secndle

Förändrio ar i
rekt)1 rio
mr. d

H

lan gar

• • •

Vad beror det på att de bästa
dryck esvisorna är .svenska? Å tmin_&,
tone så mycket använder nations
medlemmarna det andra inhemska
på varje fe t. Det är ock å kojigt att

Inrikes relationer

nn

t n
delade

natl ncn 1
Osakunta och a o-karjalan
kunta. Senast avlåtes områden till
en ny nation på 1 930-talet, då Ky
menlaakson Osakunta grundades.
Och. en språklig uppdelning kom till
då Ostra Finlands Nation grundades
på 1 920-talet.
Gränsflyttningar har också kraf
tigt påverkat nationens rekryterings
område. Senast för cirka 60 år sedan,
då Wiborg och Karelska näset, na
tionens kärnområden blev på fel sida
om gränsen. Men liksom i Säkkijär
ven polkka (Säkkijärvi förlorade vi,
men polkan fick vi ändå hålla), kan
både seniorer ochjuniorer inom WiO
konstatera, att W iborg gick förlorat
men nationen fick vi hålla; en nation
som i århundraden under sina ving
ars beskydd har tagit tusentals kare
lare som kommit till Helsingfors för
att studera.
I dag representerar WiO egentli
gen flere landskap, ty över en tredje
del av medlemmarna är inte hemma
från södra Karelen - tack vare kare
lare som bosatt sig runt om i Finland.
Det finns medlemmar från såväl
Helsingfors och Helsingforsnej den
som till exempel från Rovaniemi.
Officiellt sträcker sig WiO:s rekry
teringsområde från Ylämaa till Uu
kuniemi och från Imatra till Taavet
ti.
Wiipurilainen Osakunta, i dag helt
finskspråkig, var ursprungligen lik
som alla andra nationer svensksprå
kig. Finskan blev ju ett språk för den
bildade klassen först i slutet av 1 880talet. Helt finskspråkig blev natio
nen då nationens sv.enskspråkiga
medlemmar bildade Ostra Finlands
Nation.
Efter förlusten av Wiborg upp
levdes den största omvälvningen
inom nationslivet år 1 968, då tvång
smedlemskapet i nationerna upphör
de. Tills dess hade WiO haft lång
över tusen medlemmar. Efter 1 968
sjönk medlemstalet kraftigt, liksom
i alla andra nationer. För närvanin
de har WiO 250 medlemmar och

wJa
un
rra11 ' dj 1 k.atk.ki on nau
' am unoluumma mwaa. ylioppi 
l /akktmme jaljelle jää

- hil·en ln·ras a kiiltää ku/caa.
äin teinit, toverit, e/i ja joi
Ja elämän kirjaa nakersi koi. "

(Övers. Erik Floman)

LKV ALFTA
Professor Vesa Majamaa, här med inspektric Raija, har varit nationens inspektor sedan
1 994.

I Knut Posses fotspår
Även om leden har glesnat och
nationen flyttat från Nya student
huset till Elisabelsgatan 17 i Krona
hagen, har nationens traditioner inte
förtvinat. Än skallar "sie" och "mie"
på nationens möten, än bevaras de
finaste festtraditionerna med frack
och aftondräkt på Pamausfesten och
årsfesten. Vid sidan om de traditio
nella festligheterna har det uppkom
mit nya: årliga dam- och herrmidda
gar, gulnäbbsintagning, lillajul, Val
borg och mycket till. Det är bara
fantasin som sätter gränser för ska
pandet av fester och roligheter. Vid
sidan om festerna sköter man om
nationens möten, fördelning av bo
städer, en stipendiefond samt admi
nistrationen av nationslokalen till
sammans med Kymenlaakson Osa
kunta och Karjalainen Osakunta.
Wiipurilaisen Osakunnan Laula
jat bildar sin egen arena. Det är na-

land är ett tvåspråkigt land och att
finskspråkiga studenter trots allt ti
gande också klarar sig på svenska.
Relationerna till Västmanlands
Dala Nation vid Uppsala universitet
härrör sig från 1 930-talet. Däremot
kom Sydskånska Nation vid Lunds
universitet in i bilden så sent som i
börj an av 1 990-talet. Vår vännation
i Uppsala har förresten ett nations
hus som är ritat av Alvar Aalto, med
många reminiscenser av Finlandia
huset.

"Nuoruus ei tule iial
tagasi . . . "
WiO har inte vännationsverksam
het bara i väster, utan också i söder
med två samarbetspartners vid uni
versitetet i Dorpat. Det första sam
arbetsavtalet med Korp! Revelia
slöts på 1930-talet. Under sovj etti
den hölls kontakt med nationen i
exil i Sverige. Då nationsverksam-

Åbovägen 1 67 C, 02 1 70 Esbo
tfn 505 35 96, mobil 050-62 426
fax 505 3 6 8 5
e-mail alfa@kolumbus.fi
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Torggatan 2-4

Per Erik Floman

m

b nd med annan Wiborgsforskning har jag stött på uppgifter
äU r d t bus i Wiborg, Torggatan 2-4, som blev mitt sista hem
taden. En dag for det i mig att aktivt luska fram något av
cb tomtens historia. Sålunda uppkom denna lilla uppsats.

Plat en vid och under
' mellanmuren"
Wiborg var på medeltiden Fin
land enda helt muromringade stad.
Murverket färderades på 1 400-talet.
En del av muren skulle senare kom
ma att kallas "mellanmuren", ty sta
den växte ut mot sydost där nya
murar eller bastioner byggdes. Ring
muren löpte i söder utmed stranden
österut, svängde vid Munktornet
s.a.s. vänsterut mot Rådstornet, som
är det enda bevarade murtornet, lätt
igenkänt på sin svarta hätta med
spetsigt torn. Härifrån fortsatte mu
ren mot Andreastornet
Detta torn låg några tiotal meter
från vårt första hem vid Vakttorns
gatan och har gått till historien som
platsen för den Wiborgska smällen
den 30 november 1495. Mig har be
rättats att Andreastornet skulle ha
stått inne på gården till vår tids Rönn
bloms bageri. Arkeologerna, som j u
nog vet bättre, hävdar att platsen låg
högre upp, snett emot det hus som
skulle bli stadsteatern, vid Possega
tan.
Här svängde muren igen kanske
30 grader åt vänster och löpte mot
Karjaportstornet med dess Runda
Torn, ett artilleritorn invid, som
byggdes i medlet av 1 500-talet. På
denna sträcka, vid pass 100 meter
från Andreastornet, gick muren allt
så diagonait över det som på 1 800talet skulle bli Torggatan 2-4.

vande Torggatan 2. Denna lilla affär
ledde till ett himla embarras ity att
hr perukmakare Schmidt, "hans
granne på stadssidan", inlämnade
protest och besvär för att Teubels
skorsten skulle komma störande och
farligt nära hans hus. J ag har ej kun
na utröna om perukmakarns hus var
Torggatan 2 eller möjligen huset
snett emot. I varje fall tål det berät
tas att ingenjörskommandot tog Te u
bels parti och t.o.m. sände några sol
dater till bygget som de slutförde.
Men Schmidt gav sig inte utan antic
hambrerade hos den nye och ilskne
guvernementskanslichefen Isakoff,
som gav fan i ingenjörernas ukaser
och i sin tur skickade dit folk som rev
ner Teubels skorsten och ugn. Jag
ska inte följa den tråden vidare.
Å r 1809 visar tidendena, fanns
det inte ännu någon Paradplan.
Tvärtom vet vi att på det området
fanns en del gårdar, tillhöriga t.ex.
hofrådet Schwanebache, assessor
Wentzell, prosten Wahl, titulärrå
det Kullberg, tullnären Wulffert,
hofrådet Stockse, överste Wachsmut
och baron von Preussen. J ag är inte 
alldeles på det klara med när dessa
hus fick ge vika för de nya Paradpla
nen, men den operationen ingick i
den av Katarina den stora inspirera
de utbyggnaden av Vallen till sta
dens monumentala och administra
tiva centrum, vilket påbörjades vid
sekelskiftet 17-1 800. I detta schema
ingick Nya Rådhus torget, Paradplan,

Det ställe vid mellanmuren som skulle bli Torggatan. Så här såg stadsplanen ut eft e r /640
då den s. k. regulariteten planerades. (Bilden ur Gardbergs Wiborgsbok.

Vallen, krögarn och
perukmakarn
Nu hände det sig, efter Peter den
Stores (ofrid över hans minne) eröv
ring av Wiborg år 1 7 10, att den nu
ryska guve rneme ntsstaden , inte
minst för att kunna härbärgera den
ryska militären, fick det trångt inn
anför det omslutande murverket,
utanför vilket det redan hade upp
kommit en viss kåkbebyggelse. Så
man började ca 1730 riva den del av
ringmuren, nu alltså kallad "mellan
muren", som förbundit strandlinjen
med Karjaportstornet. Härifrån lät
man staden växa sydösterut och det
nya området som skulle bli mycket
betydelsefullt för Wiborg, kallades
"Vallen". Detta område var 3-400
meter brett och i riktning syd-nord
kanske 5-600 meter. De moderna
Äyräpää- och Pantsarlaksbastioner
na, jämte sammanbindande murar
byggdes till Vallens försvar.
Ar 1 738 hade Wiborg, för X:te
gången igen härjats av en väldig
brand. Vid återuppbyggnaden skul
le man bygga husen av sten. Å r 1 744
berättas att en citoyen Ji.irgen Teu
bel av det ryska ingenjörskomman
dot (som var högsta byggmyndi �
het) anhållit om att få bygga ett litet
hu , edermera kallat "Treubels
krog". p en tomt om låg vid Kungs
l tt gatan mitt emot bligatan
=

Torggatan 2-4, "Lehtovaaras hus" resp. Föreningsbanken 1 900- 1 9 / 9 och därefter Wiborgs Sparbank, grundad /845.

lär ha uppstått i det Teubels-Gröhn
ska huset, men det rådde stark blåst
med den påföljd att lågorna hoppa
de över gatan och for fram med stor
förödelse i spåren. Det sägs att hela
kvarteret emellan det som skulle bli
Torg-, Slotts- och Svartmunkegator
na jämte salutorget förstördes. Och
på den blivande Torggatan inneha
des ett hus av en baron d' Azur och
änkefru LangelL
Efter branden lät baronen uppfö
ra ett nytt, ganska märkligt hus (se
bilden) på tomten. Nu var baron
d' Azur ingen vanlig sådan. Han sägs
ha varit läkare och Marie Antoinet
tes livmedicus i Frankrike. Revolu
tionen drev honom i land
t h
via diver e upp h II Iandad h n
i St Petersburg, där han slog sig ned,
tydligen med das nötige KleingeJd i
behåll. I St Petersburg blev han be
kant med Göran Magnus Sprengt
porten, som en sommar förevisade
honom Wi borg och villorna vid Suo
menvedenpohja. Den wiborgska at
mosfären tilltalade baron d' Azur till
den grad att han beslöt flytta dit.
Han dog emellertid redan1822,
varefter villan ägdes av guverne
mentssekreteraren Anton Alfthan
och efter honom från 1847 av konsul
Alexis Thompson med make Marie.
Deras dotter, gift Alice Hackman,
ärvde huset 1884. I seklets slutskede
köptes tomten för att hysa det bli
vande bankhuset (se nedan) och sj äl
va villan monterades ner och flytta
des till Hiekka. Efter några år brann
den upp och försvann ur historien.

jer och dekorativa detaljer. Ytterli
gare förband han huset med banken
genom en ståtlig port och en bred
yttertrappa till bankens huvudiQ
gång. Trappans skulpturer utforma
des av Hilda Flodin-Rissanen.
Om bankhuset skriver Carl Jacob
Gardberg i sin fina bok "Wiborg - e n
stad i sten" bland annat följ ande:
"Huset ritades av Gustaf Nyström
som ett litet renässanspalats i två
våningar. I bredd med Nordbanken
såg det litet och nästan obetydligt ut,
men i sitt format svarade det troli
gen bättre mot de verkliga behoven

Sparbankens vackra och i denna dag välbibehållna banksal.

senare Salutorget nytt rådhus, Petri
Paul i kyrka, ortodoxa katedralen,
ståthällarpalatset (sedermera hov
rätten) m.m. Dessutom skulle där
uppföras s.k. inkvarteringshus för
borgerskapet, som hade svårigheter
att inkvartera ryska militärperson er.

Torggatan börjar ta form
Det förefaller som om det hus,
som skulle bli "Föreningsbanken"
respektive " Lehtovaaras hus" (se
dermera Torggatorna 2 och 4), var
en tomt med bostadsbyggnad, ägd
av hr hofrådet, statsrådet Gröhn,
vilken för övrigt även inköpt det
Te u belska huset. -Ty när nästa stor
brand igen utbröt, och det var år
1793, omtalar skrifterna att bland
andra dessa hus brann upp.
Den här brasan var en av anled
ningarna till. att Katarina den stora
godkände err ny stadsplan år 1 794,
som jag ovan i någon mån beskrivit.
Det hör till saken att Petri-Pauli kyr
ka, oin blev färdig år 1799 - för 200
.. år sedan nät detta skrives - enligt
'·stadsplan en skulle ingå i en serie
offentliga byggnader, men därav blev
intet och i stället uppkom Paradpla
nen.
Det räckte inte längre än till år
1 8 17 innan nästa förödande brand
skulle härja i Wiborg och just i de
trakter som vi nu talar om. Branden

Här bodde 181 7-22 baron d 'Azur, därefter generalguvernör Anton A 1fthan och från 1 850
konsul Thompson.

Bankhuset
Åren 1 899-1900 uppfördes på den
na plats nu det stiliga bankhuset,
ritat av Gustaf yström. Dess gran
ne, hörnhuset, var ett ordinärt bo
stadshus från medlet av 1 800-talet.
Wiborgs frej dade arkitekt Uno Ull
berg tog sig an detta hus under åren
1909-10 och genomförde en ansikts
lyftning som skulle få huset att på ett
balanserat sätt ansluta ig till den
vackra banken. Det betydde nya lin-

rytmik, utgående från en lång bal
kong i mitten."
Sparbanken i Wiborg hade grun
dats år 1845, Föreningsbanken jäm
te Wiborgsfilial 1 862 och Nordiska
Aktiebanken 1872 med huvudkon
tor i Wiborg. Jag nämner dessa tre
banker genom att deras "öden" kom
att bestämma utformningen av Torg
gatan. I bankhuset vid nr 4 huserade
från början Föreningsbankens filial
jämte direktör i övre våningen. Nord
iska Aktiebanken hade vid sekel
skiftet fått sitt minst sagt ståtliga, av
arkitekt Aspelin ritade hus, vars hu-

i Wiborg. I sina detaljer vittnade
huset om att yström var en mästa
re när det gällde att låna former från
äldre stilar; men man ser samtidigt
att helheten byggde på de nya ideal
som några år tidigare hade fått de
ledande arkitekterna att överge de
slaviska stilimitationerna. I botten
våningen markerade sju stora båg
fönster och en dörr i fönstrens form
och skala att banksalen låg i gatupla
net, medan nio fönsteröppningar i
den övre våningen följde sin egen

v).ldingång vette mot Runda Tornet
(vilket var på vippen att rivas när
bankhuset byggdes. Det räddades
på initiativ av Walter Hoving). När
de nämnda bankerna efter drama
tiska år av intriger fusionerades 1 9 1 9
och blev Nordiska Föreningsbanken,
flyttade Föreningsbankens f.d. filial
in hos den nya kumpanen, varvid
N A B : s huvudkontor blev NFB:s
Wiborgsfilial. Det ledigblivna bank
huset på Torggatan 4 övertogs då av
Sparbanken i Wiborg, som skulle
fungera där inte bara fram till Vin
terkriget utan även från april 1 942,
efter återerövringen mitt under brin
nande krig, till hösten 1 944. Märk
väl a tt ca 35 .000 wi borgare hade åter
flyttat och med energi påbörjat åter
uppbyggnaden av hemstaden. I dag
fungerar en rysk privatbank i huset.

Lehtovaaras hus
På 1 920- och 1 930-talet fanns det
i detta hus bland annat en rätt mon
dän bilfirma. Jag vill minnas att den
hette Ignatius. Men i andra våning
en var restaurang Lehtovaara in
rymd. Den hade börjat som kafe och
sedan avancerat till en restaurang
med gott rykte. Efter en förslum
ningsperiod övertog den rikssvens
k e krögaren Ragnar Hansson jämte
energisk fru Lehtovaara med mål
sättningen att återerövra positionen

Torsdagen den 7 Januari
som en av stadens främsta restau
ranger.
I tredje våningen fanns det en
konst- och ritskola under befäl av
rektor, sedermera professorn Rurik
Lindqvist, som även bodde därup
pe.
I början av 1 930-talet blev Uno
U llbergs konstmuseum och -skola
uppe på Pantsarlaks bastion färdigt,
en monumental byggnad av stor
skönhet, vilken sjöfararn upptäcker
vid infarten innan Slottet dyker upp.
Nu flyttade konstskolan j ämte rek
tor till det nya huset och sparbanken
lä t bygga om Le h tovaara-husets tred
je våning till rätt högklassiga bostä
der._ I Lindqvists Jägenhet flyttade
familJen Georg Aman och några
trappsteg nedanom drog bankens
huvudkassörska Ebba Ljungber med
brorsdotter in. I två enrummare bod
de frk Krogius och lärarinnan Mag
nusson och i den trerummare med
kök och domestikrum, som låg när
mast banken, drog vi in, min mor och
jag jämte tj änarinnan Hanna Paka
rinen.
Emedan konstskolan hade haft
några ateljerum med glastak kom
j ag att ha ett sådant i mitt eget rum,
vilket ansågs vara mycket exotiskt. I
detta hem levde vi lyckliga tills Vin-
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Ostsvenska danter
alltj äntt i farten!
O Saga Alfthan, som suttit vid rodret sedan 1 994, efterträddes av
. .

Spårvagnsolycka / 5. 9. 1 920 i kurvan från
Slottsgatan in på Torggatan, utanför N: o 2.
Facit: 4 döda, 7 svårt och flera lindrigt
skadade.

"Lehtovaaras hus", utblåst 1 942.

Uno Ullbergsförslag av år 1 943 till återuppbyggnad av huset Torggatan 2.

terkriget bröt ut. Min mor evakuera
des och jag var redan i militärtjänst.

Vad hände sen ?
Jag torde ha varit den sista i släk
ten som satte sin fot i hemmet vid
Torggatan 2. Min mor hade sonso
nen Jarl-Olof, 3, hos sig och blev
med honom evakuerad redan på kri
gets andra dag 1 . 1 2 . 1 939. Färden gick
på ett lastbilsflak, med en liten hand
väska i bagaget, till bygderna nära
Pieksämäki. Mor skulle aldrig åter
se detta hem, men väl dess ruiner,
när hon på Valborgsmässoaftonsda
gen 1 942 flyttade tillbaka till Wi borg
med Sparbanken.
Sj älv avtjänade jag min värnplikt
i ITR2, Luftvärnsregementet, vilket
när mobilisationen bröt ut måste
skicka iväg alla skolade kanonjärer
till fronten. Vi rekryter som blev
kvar bildade en provisorisk vaktba
taljon med infanteriskolning och
vakttjänstgöring. På själv ländig
hetsdagen 1 939 fick vi förflyttning
till Tammerfors för att lära o
kj u
ta på flygmaskiner. Jag fick då till telse att sticka mig hemma, dit jag
förde de två civila föremål som jag
___lli\f! i. ..r.änseln: �n_ skjorta och flarn� _
man Evas stora fotografi. - är jag
kom in i lägenheten var där över
ämning. ty min mor a färd hade

1 n
'm Ii ·a
r m l
an b räddad _ - m dan rrun m r
fört dem till banken valv: mitt dip
lom från Handelshögskolan, fiolen
och mina tennispokaler.
Så vet vi inte exakt vad som hände
med Lehtovaaras hus under kriget.
Men Sparbanken skulle stå kvar
praktiskt taget oskadd. Ett viss de
tektivarbete har emellertid resulte
rat i följande bild av händelserna
kring "vårt" hus:
Det stod i ruiner, med sotiga yt
terväggar spretande mot öppen him
mel den 30 augusti när jag i samband
med återerövringen återsåg det.
Sparbanken stod kvar intakt med
rysk bankskylt och i det skulle som
sagt banken återinflytta våren 1942 .
Härvid bereddes min mor tillfälle att
bo i bankdirektörens lägenhets ena
flygel med nästan exakt samrna utsikt
över Paradplanen och vår nu 200åriga kyrka som hon sett från vårt
ursprungliga salsfönster.
En dag fick hon av en bekant veta
att man hittat en värdefull stilmöbel,
en stol som min mor fått på sin 50årsdag 1 935. Nu fanns den i andra
ändan av staden i en lägenhet . Hä
rav drar jag den slutsatsen att Lehto
vaara-huset inte kan ha förstörts
under Vinterkriget, ty hemmet mås
te ha plundrats eftersom stolen var
kvar och hel. Kanske det förstörts av
artillerield 1 941 ? Men när jag 1 959
för första gången efter krigen kom
till Wiborg stod cjär ett fasligt fult
hus på Lehtovaaras plats, uppfört av
ryssarna och innehysande något slags
textil verkstad.
Detta är vad jag lyckats luska fram
om Torggatan 2-4.
Källor:
Ruuth: Wiborgs stads historia, del l och lJ

En vårmorgon år 1 984 - obs. det nya, fula huset vid N:o 2. innehåller något slags
textilverkstad.

Gardberg: Wiborg - en stad i sten, Tyr
gilsmuseets skriftserie
Neuvonen: Viip u rin historiallinen kes
kusta
Egna upplevelser och tankar

stsvenskaKvinnoförbundet r.f. fick en ny ordförande 26.5 . 1 999.

Gudrun Kotkavuo ri. Vice ordförande� Marianne von Wright och sekre
_
teraren Gunvor Biström återvaldes. Ovriga styrelsemedlemmar: Elisa
beth Green, Doris Hackman, Eva Stewen, Ethel Ekroos, Lisa Hagelberg
och Saga Alfthan.
Förenig� ns medlemmar är forna wiborgare som samlas en gång i
månaden till trevliga samkväm med program. Aven vår- och höstutfärder
ordnas.
Höstens första möte inleds alltid med ett föredrag om Wiborg. Vår
uppskattade he <;J ersmedlem Per Erik Floman har under årens lopp glatt
oss med många m tressanta föredrag. u Senast om musiklivet i Wiborg.
Vårt totala med lemsantal har �nderde ena te tio åren sj unkit från 140
_
.
till 95, men de aktivas antal har 1 stället tigit från 45 till 75 medlemmar.
Om det finns aktiva wiborg flickor om gärna vill komrna med i vår
krets så hälsar vi dem hj ärtligt älkomna.
ra möten hålls i Lyceumklub
be � s lokal, Fredsgatan 7 B, Hel ingfors. nnon i Hbl: Agenda den 5:e
varJe månad. Våra kontaktper oner är ordförande Gudrun Kotkavuori,
tfn 78 97 43, och sekreterare Gun or b' tröm. tfn
3 5 56.
GE
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wiborgsvenskar och -ty skar

firade sin kyrkas

200-

årsj ubileum i Wiborg
P vigdes den 2 9 j uni 1799, d.v.s.

etri-Paulikyrkan i Viborg i n

för 200 år sedan. Kyrkan tjänade
edan som den svenska och den tys
ka församlingens kyrka fram till vin
terkrigets slut. Kyrkan har numera
återställts i sin forna skepnad och
'
används som Viborgs evangelisk
lutherska kyrka.
För att fira 200-årsjubileet av kyr
kans tillblivelse anordnade den nu
varande församlingen en fest sönda
gen den 27 juni 1 999. Kyrkan var
fullsatt med nuvarande (ingerman
ländska och ryska) och forna svens
ka och tyska församlingsmedlemmar
samt av gäster från Villmanstrand
och andra "grannkommuner".
Festprogrammet bestod av en fest
gudstjänst på finska och ryska under
vilken den ingermanländske bisko
pen Aarre Kuukauppi predikade.
Församlingens allvar och strålande
psalmsångfärdighet observerades av
oss alla. Därefter började jubileums
festen med ett historiskt föredrag av
prosten Aimo Kymäläinen. Hans
tema var att "vi nu skall återerövra
Wi borg för Kristus". I övrigt var hans
historieuppfattning helt lik vår.
Kommerserådet Per Erik Floman
höll ett tal på svenska och tyska. Han
sade bl. a. följ ande:
"Vi gläder oss mycket över att
man hedrar kyrkans traditioner och
även över att det sker i en med finskt
stöd vackert renoverad kyrkobygg
nad. För många av oss var Petri
Pauli kyrka en central punkt i tillva
ron. Här gick vi i skriftskola och här
blev vi konfirmerade. Vi minns med
värme stämningen vid advents- och
andra gudstjänster. Här samlades vi
alla till andakt varje j ulafton. - Inom
dessa väggar ljöd ofta psalmen 'Be
vara Gud vårt fosterland ... ' Min fa
milj såg dagligen kyrkan från fönst
ret i vårt hem här invid. Min morfar
hade varit församlingens kyrkoher
de innan jag föddes." I den tyska
delen av talet läste Per Erik Floman
upp ett par verser av den festkantat
som sjöngs år 1 799 när kyrkan invig
des:

En del av de forna medlemmar av de svenska och tyska församlingarna som deltog i 200årsfestligheFerna.

Petri-Pauli kyrkan i sommarskrud

Per Erik Floman
motto
Svenska kulturfondens
Mellan verserna bjöds festpubliken på ärtsoppa i parken utanför kyrkan.

stipendium i Wiborg

Fuhlet Christen, Eure Segen
kommt lobsingend Gott entgegen!
Hier ist Gottes Eigentum.
Hier wird seine Gnade thronen.
Hier wird user Vater wohnen
uns zum Segen und zum Ruhm!
Nimm o Gott in Deine Hut
auch den Landes- Vaters Namen!
der auf diesem Tempel ruht.
Sprich Dein segesvollen Amen
iiber diesen Namen aus
Weihe Du ihn fUr Dein Haus!
Som gåva till kyrkan överräckte
Per Erik Floman och hans kusiner
Tor Gräsbeck och Lennart Gräs
beck ett porträtt av deras morfar
respektive farfar Sune Fredrik Gräs
beck som varit församlingens prost
1906-1916. Församlingens nuvaran
de kyrkoherde Jorma Kallio tog
emot tavlan och försäkrade att den
skulle få en värdig plats i kyrkan.
I den sjuttiohävdade wiborgssven
ska och -tyska grupp som deltog i
jubileumsfestligheterna fanns bl.a.
avkomlingar till Wi borgs första tys
ka präst Nielas BiHzov på 1 740-talet
och till Wilhelm Sixtus Wasenius,
som varit kyrkans äldre vaktmästa
re i 50 år mellan 1 880 och 1930 samt
en stor mängd bemärkta wiborgska
kulturpersoner och medlemmar av
wiborgska handelshus och borgar
släkter. Gruppen bidrog med 3200:
till insamlingen för att skaffa en ny
kyrkklocka i stället för den gamla
som förstörts av ryssarna.

Per Erik Floman, Tor Gräsbeck och Lennart Gräsbeck överräcker porträttet av sin morfar
respektivefatfar prosten Sune Fredrik Gräsbeck till den nuvarande församlingens kyrko
herde Jorma Kallio

Den glada stipendiaten medfru Eva p å Runda Tornets Restaurang.

V net i Wiborg i samband med

id en festmiddag i Runda Tor

En av de två granitbjörnarna som fordom vaktade ingången till järnvägsstationen har
hamnat här utanför PeJri Pauli kyrkan.

Petri-Paulikyrkans 200-årsjubileum
den 27.6.1999 mottog kommerserå
det Per Erik Floman Svenska Kul
turfondens Axel Lille stipendium,
25 000:- för publicistisk insats. I
motiveringen framhålls följande:
"Per Erik Floman har under sin
livstid gjort långt mer än någon an
nan för att bevara bilden av Wi borg
som en mångkulturell och i många
avseenden unik stad. Hans verksam
het har lett till att stadens minne
lever kvar bland forna wiborgs
svenskar, såväl gamla som unga. Han
har varit chefredaktör för Wiborgs
Nyheter 1987-1999, skrivit över 90
artiklar i tidningen och anskaffat och
redigerat ett stort antal av andra
skrivna artiklar. Han har hållit flera
föredrag, givit intervj uer och skrivit
uppsatser och artiklar i andra tid-

ningar, tidskrifter och skriftserier. I
januari 1 999 utkom 100-årsj ubi
leumsnumret av Wiborgs Nyheter.
Den enspråkigt svenska tidningens
upplaga är numera 800 av vilka ett
relativt stort antal går till finsksprå
kiga läsare och till läsare i många av
världens länder samt 2 st. till dagens
Vy borg."
Utdelningen av stipendiet bevitt
nades av ett sjuttiotal gamla wibor
gare och Wiborgsvänner som nyss
deltagit i Petri-Pauli kyrkans 200årsjubileum.
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Nya varia av Viborg-naDinet en Diasse
WN:s spårhundar rikligen belönade !
W som känt i samarbete med
IBORGS NYHETER har

sina läsare framluskat namn på or
ter som heter Vi borg. I senaste num
mer presenterade sålunda nr 5 i se
rien, beläget i Bjärnå. Nr l är själv
fallet vårt Wiborg, nr 2 Viborg på
Jylland i Danmark. Nris 3 och 4
hittades i Sverige, hemmanet Vi
borg i Roslagen och byn Viborg i
Dalarna.
Redaktionens antenner har emel
lertid oförtröttat pejlat vid horison
ten efter mera och vi kan nu för WN
av årgång2000 presentera några sen
sationella upptäckter. V år värdera
de läsare i Sverige, Clarence Wern
gren på Viborgs hemman i Rosla
gen, har varit redaktionen mycket
behjälplig vid våra efterforskningar.
Sveriges Lantmäteristyrelse har fått
släppa till uppgifter ur sitt ortnamns
register - men vyerna visar sig vara
ännu vidare!

Exotiskt fynd!
Låt oss alltså lämna Bjärnå och
förflytta oss över Atlantiska Ocea
nen till Nordamerika, närmare be
stämt South Dakota i hjärtat av USA.

Den påpasslige vandraren kan där
stöta på "a nice little town" vid namn
Viborg! För övrigt vimlar ju den
amerikanska kartan av europeiska
ortnamn såsom Portsmouth, Berlin,
Aberdeen, Hannover, med en liten
brytning Waterlow m.m. och nu allt
så även det ädla namnet Viborg.
Om någon av WN:s läsare (repor
tage emotses! ) med cykel eller flyg
maskin skulle önska upptäcka den
na stad anges här dess ungefärliga
koordinater: ca 600 km söder om
kanadensiska gränsen, ca 1200 km
nordnordväst från New Orleans, ca
800 km väster om Mississippi, ca 420
km nordväst från Kansas City finner
ni det syddakoliska Viborg.
I positivt fall mottar redaktionen
gärna rapport om eventuella anknyt
ningar till vårt Viborg. Hade sherif
fen emigrerade förfäder från Vi
borgstrakten i Karelen? etc. etc.
Viborg S . D . erhåller hä rmed
WN:s nummer 6.

Tveksamhet utbryter
Vi förflyttar oss tillbaka till gamla
Sverige, där vi nu gör upptäckter av
intressantaste slag. I registren stolt-

l ' l

Enfingervisning om var Viborg n: o 6 /igger ger denna karta över USA. Viborg befinner sig
innanför ringen (vars diameter är ca 300 km). Bonne chance!

serar under rubriken "Gård" ( 7 st.)
och "Samlade bebyggelse" (2 st.)
sammanlagt 9 ortnamn Viborg. De
två "samlade bebyggelserna" är fak
tiskt nris 3 och 4 i WN:s serier. Men

D et b y gges nytt i Wiborg !
T

rots att alla Wiborg gamla
byggnader synes förvittra och
gå mot en äker underg ng p grund
av bristande underh Il, byggs det
faktiskt en del nytt i staden. Exem_...peL
..-<
på.J�ckade.-renoveringaL ..haL vi
redan från sovjettiden, t.ex. lärar
skolan i det Rothe-Peranderska hu
set, den medeltida byggnaden på
Karjaport gatan. m larskolan i :t
Hyacintu k rkan byggnad. erge
jeffs palats i nyrokoko p Torkel ga
tan och en del av bankhusen. Helt
nya byggnader i gammal stil har vi på
den ännu för några år sedan tomma
tomten på slottsgatan mitt emot
Dom us, S:t Eliaskyrkan, som byggts

p den gamla för törda kyrkan plat
och Handel gillets hus vars träkontruktion rivits bort och ersatts av en
betongkopia. Apotekshuset (tidiga
re Walter H ovings hus) vid Runda
Tornet har fått en ny färgprakt som
inte är helt tokig om man inte kom
mer ihåg dess forna dämpade färg
skala.
Många vackra hus väntar ännu på
in räddare: no Il b rg kon t ko
la och -mu um är en a de b ggna
der som absolut borde re tamera
(t.ex. för något finskt ändamål)!

WN vara) så heter det sistnämnda
stället Viborgsholmen.
Vilka möjligheter öppnar sig inte
här för rörliga, unga forskare att göra
en rundresa i broderlandet för att
utröna om det finns länkar till det
äkta wiborgska på de nyupptäckta
orterna!
Kommen till denna punkt och i
färd med att numrera de nya fynden
märker redaktionen ett slags em
barras de richesse. Inte nog med att
de nya fynden skulle bära numren 7
till 1 3, vilket börjar smaka lite ut
spätt. Saltet mister måhända sin säl
ta? Droppen som fick bägaren att
rinna över blev att vår högt uppskat
tade rapportör i diverse register re
dan upptäckt 367 orter med anknyt
ning till ordet Vi borg! Redaktionen
gluttade ytterligare på sin nya Inter
netlinje för att få det globala per
spektivet, vilket som bekant inte kän
netecknat WN:s ambitioner tidiga
re. Eftertankens kranka blekhet in
fann sig och vi insåg att vårt sökande
håller på att gå för långt. WN ger upp
jakten - åtminstone fram till nästa
nummer. . .

LISA WARD
önskar ett gott
= � - år tusende-!-

Rättelse

dessutom finns det två "naturnamn"
Viborg, ett 9,7 km NNW om Rock
neby i Kalmar län och ett 5,7 km NW
om Arvidsjaur i Norrbotten. Vill vi
vara riktigt petige (och det ämnar

P. Jarlovitsch

Det ä r
b a ra
l e e n d et
man
i nte s ka
s p a ra p a .
o

Tryckfels-Nils var ute och gick
även i spalterna av Wiborgs Ny
heters 100-årsnummer. Redaktio
nen ber om tillgift för två roliga
och ett förargligt fel:
Sida l , (Det femte Wiborg)
spalt 2, rad 9 "vilda sädesfält" skall
naturligtvis vara "vida sädesfält".
Sida 13, (Det underjordiska Wi
borg) spalt l, underrubrik " Ö ver
jordisk parentes", rad 9 Eduard
Pacius var, mänskligt nog, inte
stadsingenjör till 1980 utan 1873
till l890.
Sida 1 1 , (Wiborgs Nyheter 100
år) spalt 2, femte raden nedifrån:
Under Wiborgstiden tryckte WN
inte 8 000 sidor utan ca 48 000!
Prastitj e !

Fond- och försäkringsspararen har mycket gemensamt med
Aktia. Utåt syns bara l eendet. Det övriga vi har gemensamt
ä r konfidentiellt.
På Aktias kontor får Du närmare info rmation om våra
p laceringsfonder och den fond anknutna sparförsäkringen.
På Aktia smittar leendet.

c.2l A kt i a
Sparbank

Banken med mänskliga måtl

Den nya S:t Eliaskyrkan.

-H AC K M A NIT1 etc s
Kvalitetsprodukter
för storkök
Det nygamla huset på stollsgatan.
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Rainer Knapas

Jacob Fres e - d et förlorad e Wiborgs skald
Jacob Frese, diktaren från Karl XII:s och Peter den stores tid, hör till Wiborgs fåtaliga infödda
stormän från den äldre svenska tiden. Storman och känd skald blev han egentligen först under
1800-talet, då man hos oss sökte efter en egen finsk eller finländsk litterär tradition. Den sjuklige
diktarens sorgesamma livsbana, från barnaårens Wiborg till de långa åren av "skälvesot" i
Stockholm, där han dog 1729, motsvarade 1800-talets idealbild av den romantiske, lidande skalden.
Freses längesedan bo�tglömda dikter utgavs i nya samlingar, första gången 1826.

F ten und 'alten", hans föräldrar
rese hö{de till stadens "ech

var rådmannen, handelsmannen
Jochim Frese och Barbara Ruuth.
Bägge kom från släkter som ännu
långt senare hade en aktad ställning
bland patriciatet. Sonen Jacob blev
tidigt faqerlös och sökte sig til ( aka
demin i Abo, där han inskrevs 1703.
Stora nordiska kriget och Peter den
stores erövring av hemstaden 1710
gjorde, att Frese tillsammans med
de flyktande professorerna och stu
denterna tog sig över till Stockholm,
där han befann sig åtminstone från
1712 till sin död. Han tjänstgjorde
för en ringa lön vid det kungliga
kansliet, tidvis med ärenden som
rörde finländska frågor, och 1 724
blev han kanslist vid kammarexpe
ditionen. Därtill skrev han tillfälles
dikter till bröllop, begravningar och
familjehögtider i rikare hus, växelvis
med religiösa verser och maximer.
I Stockholm sökte sig Frese till
litterära kretsar och olika gynnare,
bl.a. umgicks han med skaldinnan
Sophia Elisabeth Brenner och hen
nes österbottniske man, fornforska
ren och konstnären Elias Brenner.
Frese gjorde sitt genombrott i of
fentligheten med en långt, barock
artat utsirat högtidstal på vers till
Karl XII, som framfördes på Rid
darhuset på konungens namnsdag
den 28 januari 1715. Talet hölls med
anledning av Karl XII:s återkomst
från det i allo misslyckade fälttåget
till Turkiet och bar titeln "Echo å
Sveriges allmänne frögde -kväden".

sjukdomsdikter i vårtider
I eftervärldens litteraturhistorier
omtalas Frese emellertid främst för
sina sj ukdomsdikter, som han varje
år skrev "i särskilte Wåhr-tider", om
sitt eget liv och sin lungsjukdom,
som motsatser till vårens fägring och
glädje. Särskilt apostroferade han
olika fåglar - lärkan, svalan, storken,
turturduvan, svanen eller näkterga
len - som frihetens budbärare för
den sjuklige. Sviten av vår- och sj uk
domsdikter inleddes 1712 och fort
gick till skaldens död. Med sin vekt
melankoliska livskänsla anses de bil
da en brytning med den föregående
barocklyrikens traditioner.
Jacob Frese kände sig starkt dra
gen till den då nya pietistiska väckel
sen och dess innerlighetskrav. Han
skrev också varmt religiösa alster
och vände sig mot religionens, kyr
kans och prästerskapets alla avarter.
Freses största dikt, "Passions-tan
kar", som består av 523 fyrradiga
strofer, behandlar Kristi lidande,
men också människans och dikta
rens eget lidande i världen. Pietism
ens självprövning gav uppenbart styr
ka åt Frese att leva med sina usla
villkor och sin sjukdom. Frossan och
insikten om den förestående döden
kläddes i lyrisk form: "Jag fruchtar
döden e i, och hatar icke lifvet" lyder
en av de mest kända raderna från
hans sista dikt.

Lovsång till fäderneslandet
Frese brukade på akademiskt vis
också i Stockholm underteckna sina
dikter med hemortsbeteckningen
Wiburgensis, wiborgare. Hans "Echo
å Sveriges allmänne frögde-qväden"
inleds med högljudda och halvt bib
liska basunstötar:

Up, stöter i Basun, och låter Sträng
er klinga,
At dubbelt Fägne-Liud til Solens
granskap hörs;
Låt, Sverge, öfver alt i alla klockor
ringa:
Ett JUB/LA TE, som till andra
Ver/den spörs.

Fröjde-ekot till Karl XII:s lov
övergår emellertid snart till en ge
nomgång av de lidanden som landet
har fått utstå under det långvariga
kriget och slutar med en gripande
bön om fred. Som ett exempel på
vad Sverige förlorat har han i dikten
lagt in en tio ( ! ) strofer lång sekvens
som skildrar hans hemstad Wiborg,
sådant det var före kriget. I detta
avsnitt blir F reses tonfall tidlöst. Det
är en lovsång till fäderneslandet, laus
patriae, i samma stil som odlades i
oräkneliga akademiska dedikations
och disputationsdikter på latin eller
svenska vid rikets universitet, än om
Finland, än om Småland eller Värm
land. Men det är också ett minnes
märke över det förlorade fädernes
landet, så som Frese måste ha upple
vat det tillsammans med de övriga
undan kriget "evakuerade" finnar
na i Stockholm och med sina egent
liga wiborgska landsmän. "Blott det
man förlorat äger man evigt" är en
urgammal maxim, som gett tröst
under århundraden, också under
detta sekel. Sentensen förekommer
både i Ibsens Brand- och som motto

för Benedict Zilliacus bok Båten i

vassen.

För Frese framstår Wiborg som
en "dejlig mö" och en jungfru, på
vilken grannen ständigt lurar, "lik
som hök på dufvan" . Hans dejliga
Wiborg var exakt den rika och väl
byggda stad, som åren före Peter
den stores ankomst avritades av Erik
Dahlberg för planschverket Svecia
antiqua et hodierna. Diktens stil är
högtidligt snirklad som det anstår
ett fägnetal, man bör tänka sig den
framförd på Riddarhuset i Stock
holm, i en omgivning tyngd av anors
glans och karolinska hjältedater.
Frese hoppas ännu på ett under,
att Wiborg skall ryckas ur "oväns
fj ättrar" och fienden förj agas: " Ack,
att jag finge snart på dina gränder
träda ! " . Minnet av barndomsstaden
och dess hårda krigsöden varvas med
en revanschlust, men hela dikten
avslutas med ett hopp om enighet,
frid och rättfärdighet. Frese ser sig
och flyktingarna som fåglar utan
nästen, som ännu en gång skall få
återvända hem: "Och får, där han är
född, i stillhet njuta ro!"

"Svensk och Ryss hvarannan
creditera"
Sveriges beläg�nqet i kriget år

1715 var usel, nästan alla landområ

den utanft;ir det egentliga Sverige
var ockupera9e: "Och hela Riket låg
l lik som i Siäle-tåg". Som diktare i
ämbetet - i tjänst vid kungens kansli
- ställer F rese sitt hopp till Karl XII:
han skall göra det, återställa freden

och fridsriket Målet ä r ett land där
svärden smids till plogbillar, där nä
ringarna och även grannsämjan
blomstrar trots allt: "en Svensk och
Ryss hvarannan creditera". Svens
ken och ryssen har sällan "credite
rat" varandra genom historien, men
om det konkret har skett någonstans
så skulle det väl ha varit just i rysse
handelns gamla huvudstad, Wiborg.

Var man går i en hatt
från Wah l man
grundad i Wi borg 1 90 1

No rra Esplanadgatan 35

Dispon entbyrå
Du andra städers pris, min barndoms första boning,
Skull' jag förglömma dig, som mig i ljuset bragt?
Där jag i lindan låg i nöjets rika våning,
Ack nej, men af min mun så skall det vara sagdt,
Att förr'n jag glömmer dig, så skall mig jorden gömma,
Och sen skall askan min i mullen dig berömma.
Där finns en dejlig mö uti ett furstendöme,
Som vetter österut, h var de kareler bo,
Som om dess vård och vakt ha varit ganska ömme,
Som tjäna konung Karl med oförliklig tro.
Den jungfrun står så skön och inom sina murar,
På h vilken grannen, liksom hök på dufvan, lurar.
Hvar mod och manlighet af råd och dåd ledsagas,
H var klokhet står på vakt, och slughet står på lur,
Där kan ens frihet ej så lätt och strax betagas,
Den ofta frälsar sig som fågeln ur sin bur,
Men dock, när en allen den strider emot månge,
Så måste frihet (bort all konst) bli maktens fånge.
Nu bäst det grofva folk vid våldsamhet sig stöder,
Sen hon sig föresatt at lida ren en mö,
Så ber hon tapperhet och tro som tvenne bröder
Att fäkta för sin krans, ty sprutas eld och glöd.
Så ofta som man hör dess murebräckor knalla,
Sågs ryssar hundratals, som hö för lian, falla.
Och fast en tvungen kyss din ' kinder är beröfvad,
Har viljan oförkränkt dock spjärnat däremot.
Hvad våld har satt i knut, slits sönder oförtöfvadt,
Och tvång, strax lägligt finns, i frihet söker bot.
Ett tvunget sammanskott är ej frivillig gåfva,
Hur mången måste, hvad han ej tänkt ge, förlofva.
Dock som i ståndaktighet i nöden var din krona,
Så skall du uti lust med nåd bekrönter bli,
Var tapperhets brokad ditt ännes hufvudbonad,
Så skall du äkta klapp af tappra händer si.
Kung Karl, han sitter ren till häst och till dig rider,
Din glädje nalkas snart, han kommer h vad det lider.
Liksom man dufvor blå ur hökens klor förjagar,
Liksom från fårens bröst man skiljer ulfvens tand,
Så skall man dig en gång, som nu ditt våld beklagar,
Som sörjer endast, att du nog ej sörja kan,
Så skall man dig en gång ur oväns fjättrar rycka,
Hvartill med dubbelt ljud jag önskar: lycka, lycka!
A ck, att jag finge snart på dina gränder träda,
A ck, att jag Herrans hus orubbadt där fick se,
Så skull' min tunga så sitt loJsångsoffer kväda,
Att dina murars h v alf skull' fröjdegenljud ge!
Jag visst' ej, om jag då afglädje mer vill' lefva,
Eli' ock af glädje platt ifrån mig döden jäfva.
Så länge någon tid och världen ännu varar,
Så länge man af strid och örlog höra får,
Så länge någon stad i striden sig försvarar,
Så länge någon borg och präktig byggnad står,
Så skall du, Wiborgs stad, snart utan like prisas,
All trohet skall utaf din trofasthet bevisas.

WAG E R & C O AB
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AUKTIONSHUS TILL ER TJÄNST

�����

Har ni for avsikt att sälja konst,
möbler, skulpturer, silver, smycken, design
etc.?
Våra erfarna experter står gärna till
er tjänst. Vi erbjuder fri värdering på vårt
kontor eller hemma hos er.
För närmare information vänligen
kontakta:

PAUL HÖRHAMMER
Inhemsk och utländsk konst

MARJALEENA LINDBERG
Silver , smycken, design

MARIA EKMAN
Möbler , design, porslin, mattor

CH RISTIAN BOMAN
Inhemsk konst

Tel. 09-66891 10,
fax 09-612 1266
www.bukowski.fi

9iuJ;owsk"is
HÖRHAMMER

Stora Robertsgatan l2, 00120 Helsingfors

