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''7 .januari'' 
160 år ! 

Festlokale11, 11ya Rådhuset, i si11a gla11sdagar på 1930-ta/et. Festsalelis högaföllster var Rådhusets, 
som var föreilat med Societetshusets restaurang till vä11ster. Bakom detta, i samma kvarter låg 
Stadsteatem. Sålu11da ku11de da11s, teater och bespis11i11g bedrivas s. a. s. under samma tak. 

Wiborgstradition som lever 
Med detta kalejdoskopiska kåseri vill Wiborgs Nyheter överräcka en blomma till sin nuvarande 
förläggare och garant, 7.januariföreningen, med anledning av 160-årsjubileet. Vi har forskat fram fakta 
och stämningar från denna ödesmättade årsräcka och börjar vår resa genom tiden år 1835. Då och då 
stannar vi upp på några mellanstationer. Med soareernas trogna publik hoppas WN att denna fina 
festtradition skall kunna upprätthållas, ständigt påminnande om stil och atmosfär i hemstaden Wiborg. 

Samhällsbild och Frauen 
Verein 

-�itWNii!!·����lltll!�.fi·��M�M!I;��It-� - .. l.*ocnu böljade (JCilast med 
iii e r om 1 1 org symöten därman ti lverkdde lotteri-

tonoma ramar. 
Detta eke! ble m eket dyna

miskt för Wiborg. Staden växte när 
murarna började rivas, handel och 
sjöfart tog fart, administration och 
rättsväsen drog till sig en växande 
tjänstemannaklass, ofta svensksprå
kig, de tyskspråkiga stod för den 
ekonomiska vitaliteten och ryssarna 
för garnisonen samt småköpen
skapen. Ännu i början av seklet var 
den finska folkmajoritetens sociala 
inflytande obetydligt, men det skulle 
ske stora förändringar på den punk
ten. Viktiga händelser var hovrätt
ens tillkomst 1 838, Saima kanal 1856, 
järnvägen 1 870 samt det senkomna 
etableraodet av den finska högre 
skolundervisningen på 1 870-talet. 
Wiborgs tillväxt kan också illustre
ras med invånartalets utv�ckling. 
Häri ingår inte militärerna. Ar 1786 
hade staden bebotts av ca 3 000 per
soner, 1 870 var invånarna 12 000 och 
vid sekelskiftet 32 212. Tiofaldig till
växt! 

en årlig trettondagsbal, ordnad av vinster, vilka utökades med gåvor av 
kret ar om stod den ryska militären taden affär societet. Redan i ok to-
nära. till förrn n för behövand i d b r l 35 kunde man i Gamla R d-
ry k a loboderna. l 15 ha d man h t an rdna tt .. allmimt etc t -
grundat "Wiburg che Tanz-G 11- lotteri ... i a källor förmodar att 
schaft". Guvernören bjöd för in del det ar kombinerat med något lag 
på baler och så hade man från 1 834 bal. Lotteriet gav fantasti ka 4 350 
ett eget teaterhus, det första i sten i rubel i intäkt, vilket fonderades, 
Finland. Resande t eatersällskap medan räntorna sedan kunde delas 
hade tidigare i Komödienhaus på ut till nio behövande familjer. 
Tervaniemi framfört tyska och Det här gav mersmak, så man 
s v e n s k a  dramer och sångspel .  beslöt gå in för lotteriet årligen den 
W i borg var f.ö. föregångare på ope- 8 oktober. Men dessutom ville man 
rettens område och här framfördes skapa en b altradit ion,  med en 
den första operan. societetsbal i början av året. Nu var 

Vid den tiden började också s.k. ju Trettondagen abonnerad av den 
sociala vindar blåsa. Man insåg att ryska tillställningen; dess arrangö-
många landsmän, inte minst barn, rer avstod välvilligt från sagda da-
behövde stöd och hjälp som samhäl- tum - men ordnade i stället en nyårs-
let inte mäktade med. bal. Fruntimmersföreningen tog ris-

I denna anda tog två av stadens ken att ställa till med en bal masque 
ledande damer, hovrådinnan Sofie den 6 j anuari 1836, men bahiorna 
Örn ochfru Charlotte Sesemannini- k o n k urrerade ut v arandra och 
tiativet til l  en Frauen Verein för soci- frunlimren kunde bara skrapa ihop 
alt arbete bland fattiga och andra 805 rubel, varav 305 delades ut och 
behövande. Till föreningens första 500 fonderades. 
bestyrelse hörde förutom ordföran- Några år senare flyttade före-
den Örn grevinnan Eva Manner- ningen sin bal till den 7 januari och 

U r innehållet: 
sammanslog lotteriet med balen. 
Traditionen blev allt populärare och 
gav goda ekonomiska resultat. Där
för kunde man 1850 köpa in en tomt 
med byggnad i Saunalahti. Huset 
förstorades och blev ett hem förvärn
lösa flickor, kallat "Orpokoti". Här 
uppfostrade man barnen under i 
medeltal 8-10 årtill tj änarinnor, alltså 
till ett eget yrke med logi och mat på 
kuppen. Gifte sig flickan t.ex. med 
en dräng eller en betjänt kunde hon 
påräkna brudkista och penninggåva 
av föreningen. Under Orpokotis för
sta kvartssekel skol ades där 90 
tjänarinnor. Familjerna Hackman 
tog sig särskilt an detta hem, vilket 
bl.a. visas av att samtliga ekonomer 
för hemmet var chefer på firman 
Hackman: Johan Friedrich, Wilhelm 
och Leo. 

U nder temat wiborgssläkter ingår i årets nummer av WN två 
artiklar. På uppslaget berättar Thomas Thesleff om släkten 

Thesleffs 400 år i Finland, med bl. a. en intressant jämförelse till sagans 
Vineta. På s. 6 skriver Andreas Diesen om hur fadern driftigt lämnade 
fäderneslandet Norge för att grunda företag och hem i det skogrika 
Finland. 

S koltemat är alltid lika intressant. Om den strävsamma lektorn P W 
Nokelin, som plitade dagbok 1800-talets W i borg får ni läsa på s. 1 2, 

och om Behmska flickskolan berättar Tore Modeen på s. 7 och så har 
vi naturligtvis ett par skolfoton på bildsidorna. 

Jubileerna inte att förglömma: Alla vet att Sjunde fyller 1 60 år, men 
har ni tänkt på att 500 år förflutit sedan den sägenomspunna 

W i borgska Smällen dundrade till? Men satt Posse vid en trollkittel nere 
i källaren eller stod han uppe i tornet och slängde ner fjädrar? J a, det 
får ni veta i Per Erik Flomans utredning om fakta och fabler kring 
denna ärorika händelse i Finlands historia (s. 4). WN-kollegan KarjaJa 
grundades under ofärdsåren 1 904 och trots bataljer med censur, krig 
och evakuering utkommer den alltjämt och kunde 1 994 fira sina 90 år 
(s. 10). 

D ärtiii handlar det om kvinnoöden, villor, minor, kyrkor, parker, 
huliganer. .. 

Under sina första 100 år hade 
Fruntimmersföreningen följande 
ordförande: hovrådinnan Sofie Örn, 
kommerserådinnan Jullie Hackman, 
överstinnan Lucie Mend, kommer
serådinnan Alice Hackman, direk
törskan Ali Björksten, bergsrådin
nan Maisie Hackman och därefter 

ännu ingenjörskan Mary Hackman. 
Brevdokument, som även publi

cerats i W i borgs Nyheter häromåret, 
visar att festarrangemangen utveck
lade sig till mycket arbetskrävande 
projekt, som stadens damer stun
dom suckade över. - I Ruuths 
Wiborgshistoria berättas det f.ö. om 
år 1 847, att "de yngre hovrätts
herrarna" gärna besökte hantver
karnas och det lägre borgerskapets 
tillställningar "med bättre trevnad 
än ari tokratin tela och cirklade 

mb · tct hu t .. 
.. 

erein ort efter ta11en ändrade 
-namn till Fruntimmer ·föreninge., i 
Wiborg. Efter krigen eller år 1946 
började man om på nya boliner -
m ra därom nar i d nna rti l -
und r namn t runumm 
för ning n 1 \\ i bOrg. D '1 } n ta 
wiborg frunlimren hade i detta 

kede accepterat kavaljerer om 
jämlika arbetare i örtagården. Så
lunda figurerar åtskilliga sjunde
januariarrangörer av hankön bland 
de charmanta damerna, allt i den 
goda sakens tjänst. Kanske namn
bytet 1 965 till Föreningen ?.januari 
eller 7.januariföreningen dels kan 
påföras detta konto. Nu tillbaka till 
tidernas början . . .  

Maskeradbalen 1855 

Undertecknad har i sin ägo en 
komplett  årgång av tidningen 
W i borg för år 1855. Vi tar därför nu 
ett språng 20 år framåt i tiden och 
varsebliver i den tidningen av den 5 
januari 1855 följande praktfulla an
nons på tre språk. Språkens rang
ordning p å m i n n e r  oss om att 
7 .januarifesterna i alla tider varit 
fester "på svenska", men med kos
mopolitisk prägel. Senare skall vi se 
att dörrarna, som alltid stått på glänt 
över språkgränserna, sedan ett tio
tal år står på vid gavel. Festens tradi
tionella huvudspråk är svenska, men 
det ökande inslaget av finska gäster 
välkomnas helhjärtat. 
Annonsen ser ni här invid. 

I sitt nummer av den 9 januari 
1 855 refererartidningen Wiborg fes
ten i sirliga och entusiastiska termer. 
Samtidigt framförs försynt kritik och 
en propå att man skulle avstå från 
maskerna och ha en kostymbal i stäl
let. Vi citerar ett stycke: 

"Den af vår stads fruntimmers
förening, den 7:de arrangerade mas
keradbal till förmån för föreningens 
ädla syfte, var besökt af närmare 300 
personer, men endast få masker v oro 
som vanligt synliga: häraf kan slutas, 
att endast det vackra ändamålet ut
gjort gästernas förnämsta skäl till 
inställelse; men för ett annat år taga 
vi oss friheten att föreslå en kostym
bal, der hvar och en obesvärad af 

den hettande och besvärliga mas
ken, genom sin kostym, kan få visa 
den smak och elegance, som alltid 
utmärka vårt täcka kön. Kostym
balen hafva på sednare tider, i den 
utländska eleganta verlden, utträngt 
maskeraderna. Flera familjer öfve
renskomma om kostymering för en 
hel quadrille och utgöra då alltid ett 
kotteri, som blott är åtskiljdt i val
sen, polkettan och mazurkan. Då vi 
i så mycket annat efterfölja utländ-

ka moder. hel t då l x dermed är 
r 

. 
t llnn lktt ratt oc and . h 

kimna de, som så önska, gema ut
göra e.1 q uadrille a!' R'Jokolaks-, 
Jäskis- eller Björköbor, och vi äro 
öfvertygade .  att våra unga damer i 

- rta n ti n ldrä t r ·ull 
m ma att taga i� rätt ,

-
ål ut.·· 

�· n areima kulle p g i form 
a ma kerader ända till l 74, varef
ter de blev" anliga" stora baler. 

Arrangemangen 19U 

Låt oss nu ta ett ännu längre skutt 
och landa på året 1 91 2. Wiborgs 
Nyheter innehöll i ett flertal num
mer redan i december 1 9 1 1  annons
reklam för de kommande sjunde
j anuari-firablen. I januari blev an
nonserna allt större och även om 
layouten såg ganska anskrämlig ut, 
så talar annonsen sitt tydliga språk 
om hur vidlyftiga evenemangen var 
på den tiden. 

Forts. sida 2-3 

'Iill förmln för hDrvarande Uppfostrings-An· 
stall fllr vi!J;D.Iöso. barn fllranstaltao af llruntim• 
mers-Illreningen nllotkommande söndllg den. 7 ja> 
ouari 1855 (26 december 1854) uti den van· 
liga Danslokalen en Maskerad. Entree-Biljetter 

.A 75 kop. för Herrar, 50 kop. för Damer och 
30 kop. silfv. för Barn llro dagen förut att till· 
gl uti Herr Cederwallers Boktryckeri och samma 
dag eller kl 6 vid inglngen. 

illasqocrab Ball. 
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ti>OjO C!ntrre !1Jiflrtr h 75 rop. EJ :r fur J}rrrrn, 5fl rop. e:r fur :Oomrn anb 30 r. 6:r fur Jtinl>tr am 
ltage borb<r i n l>tr !lla�bruc!rrri br6 J}trrn (!:rl>tr' 
ll>clllrr anb am nÅmlkfl<n :toge bon 6 ll�r l!l&rob6 
•• &eim C!ingongr ;a �o&rn fein totrbrn. 
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n.. 6y Aymee Bnc•pecene 26 de .. 6p• 

1854 (7 lln13p• 1855) n oonay odmnro 
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o 30 Kon. cepe6p. A.U At-reA. 



N:o 1 - 1995 - 2 Lördagen den 7 Januari 

o At Posse ära för bedriften! Och den eggande melodin, utskri
ven av Synnöve Svanström från 
Folkmusikinstitutet för W s Posse
nummer, låter så här (vi utgår från 
att wiborgska läsares musikaliska 
gåvor gör notskriften lättsmält och 
sjungen):  

ta de honom hans största bragd, som 
även blev den största i Finlands me
deltida krigshistoria". Hans tappra 
soldater och Wiborgs hårt prövade, 
belägrade invånare hade minsann 
sin beskärda del i avvärjningssegern. 
Men så här till femhundraårsjubileet 

5 00 år, ett halvt årtusende, kom
mer den 30 november 1 995 att 

ha förflutit sedan den legendariska 
WIBORQSKA SMÄLLEN gick av 
stapeln. Aven om det inte small har 
det bombastiska uttrycket i sekler 
använts om en enastående avvärj
ningsseger. 

W i borgs Nyheter, som har satt en 
ära i att uppmärksamma sådanajubi
leer som får wiborgarna att mysa 
eller rysa, ägnar naturligtvis smälle
minnet och den store fältherren Knut 
Posse tillbörlig uppmärksamhet ge
nom en längre artikel i detta num
mer. 

Vi finner emellertid temat så läck
ert att även ledaren tillägnas feno
menet och detta från en något ovan
ligare infallvinkel än vad våra ärade 
läsare hittills undfägnats med i denna 
spalt. 

Östra Finlands nation firade i fe
bruari 1 994 sitt 70-årsjubileum. I fes
ten deltog ett antal veteraner från 

7. januari forts. 

Offentliga o'GJen. 

Till fUrmån fBr Hemmet 
för vlrn16sa bara 

fiJraaataltu 
Söndagen den 7 Januari 1912 

kl. 5-7 e; a 
i Rå.dh u�salen 

en 

tiaroiest 
med taljande program: 

Lasse liten ocb nlattfötterna" 
.Marionetteater. 

Giasdocka, C�wner, Bollspel. 
V lderkvarn. 

Lottförllljnlng. - Musik. -
Vlnstutatlllning. 

Kaffe- och teservering. 

Entrt\e 2S p:i, fullvuxet 60 p:i 
Lotter a l mk och å 2ö p:i. 

Måndagen den 8 Januari 1912 
kl. 7 e. m. 

i Rådhussalen 
en 

Soiree 
med 

Allegrilotteri. 
Lotler å l m k och å 25 p:i. 

Omkring kl. 9 e. m. 

• te•tern 
Tafla nr Tnsen och en natt, 

m�d d .. klamation och daos. 
Fritt efter P .. r U.all11tröm. 

'/als i svart och hvitt. 

Herde·id�ll 
Trio ur oper. •Ptqu .. -D .. me•· al 

T.cbail.oweky. 

Direner 3l 

DANS 
l Rldhussalen. 

20- och 30-talets studentvärld. Från 
den tiden härstammar Smällevisan, 
som än i dag med inlevelse stäms 
upp när de gamle träffas. Vi uttalar 
f�rh oppningen att även dagens 
OFN:iter ånyo tar upp denna ädla 
visa, som syntes ha fallit i glömska. 

Smällevisan, visar redaktionens 
forskningar, är skriven av okänd för
fattare till en melodi som är refrängen 
till visan " Kapteeni katsoo hori
sonttiin". Den här påträffas i ett skil
lingtryck från 1 91 3 .  Men de drama
tiska tempobytena är en produkt av 
wiburgensernas fabuleringskonst, de 
syns inte i noterna utan överförs bara 
genom muntlig tradition. Vi har 
luskat fram tonsättningen med hjälp 
av Finlands Svenska Folkmusik
institut och dess chef Ann-Mari 
Häggman, tack för det, ty melodin 
har inte tryckts i nationens sång
böcker. 
Här är de tänkvärda orden: 

Referatet i följande dags "Nyhe
ter" står inte Grönköpings Vecko
blad mycket efter. Under rubriken 
Soarenigårfårvi läsa följande: "T out 
Wiborg känner sig i dag en smula 
dufvat. Men så var det ju i går soa
n!ernas soare, 'den sj unde', som i 
månader lekt de unga i hågen och 
spänt i högtryck vederbörandes ner
ver de senaste veckorna, med deras 
jäktande och slitande arbete. 

Teatern företedde vid nio-tiden 
en elegant anblick: herrarnas svarta 
frackar gåfvo relief åt damernas en
ligt sista Parisermods nycker hyper
moderna ljusa, färgrika toiletter. 
Inom dessa smutsgrå väggar verkade 
de uppfriskande. 

Gick så ridån upp för aftonens 
hufvudnummer: Taflan ur 'Tusen 
och en natt'. Före själva taflan eller 
pantomimen förtäljer Schererazad 
(fru Maj Lindberg ve iren dotter 
kårle aga ör Dina ad H d
vig Sttinkel) och kung Schehereban 
(hr Olaus Hedborg). Sagan, som 
Scherehazad med utom ordentligt 
vacker diktion framsäger, utvecklas 
sedan i pantomimen. Bruden Sittul
hasan (fru Mary Hackman) är fager 
att skåda och ej mindre grann är 
brudgummen prins Hasan (hr H. 
Starckjohann). Slaven Hadschi (hr 
E. Stenberg) som ödet så nyckfullt 
gynnar, är lismande och listig och 
äfven Tarid (hr H. Seymour) och de 
tvenne tjusiga slafvinnorna (frk 
Dagny Ekström och Elise Wolff) 
verka i likhet med den stolta sultanen 
(hr Björnström) och den af ödet hårt 
drabbade vesiren (hr O. Sjöström) 
öfvertygande. 

I pantomimen utvecklades ståt 
och prakt, färgrik och grann. I den 
orientaliska dansen utfördes solo
partiet med österländsk glöd och 
charm af fröken Kersti Selin, fram
gångsrikt assisterad af nio sköna slaf
vin nor, fröknarna Anna Timgren, 
Sisi Thesleff, Maj u Tammelin, Mary 
Stiefel, Margit Schröder, Käthe 
Rundberg, Irma Mielek, Greta K alm 
och Mary Goldbeck. Pantomimen i 
sin helhet var synnerligen lyckad och 
de uppträdande skördade rikt bifall. 

I liflig kontrast mot färgprakten i 
pantomimen stod programmets an
dra nummer 'valsen i svart och hvitt'. 
Till tonerna af den elegiska Songe 
d'automne-valsen utfördes af 6 par, 
utklädda i stilfulla dräkter i svart och 
hvitt, en sirlig, fantasirik vals, som 
var utomordentligt anslående. De 
sex fagra damernavoro fröknar Gre
ta Strömbom, Anna Lisa Stenfors, 
Maisie Ekström, Maud Jakobsson, 
Marguerita Lucander, Arla A 1fthan 
och deras kavaljerer herrar L. Hack
man, J.  Gefvert, Ch. Buttenhoff, H j .  
Stenfors, B. Witting och T.  Erenius. 

Efter en kortare paus utfördes så 
slutnumret, Herdaidyllen ur Tschai
kovskys opera 'Pique Dame' af fruar 
Alice Avellan och F rida Sergejeff 
samt hr Aug. Loven, hvilkas vackra 
röster i den stämnings rika idyllen 
gjorde sig förträffligt gällande. 

Programmet var kort, som sig bör, 
men gediget. Efter detsamma sam
lades man i rådhussalen och i Socis' 
rymliga salar, där en lukullisk supe 

Nu bröder smällen glatt vi fira 
hej, aktning i natt 
för borgherrens spratt! 
Han förde väldeligt sin spira 
där han på muren satt. ,� (! F l r D u Q l r J r 

Nu b rö - dtr smil -ten glatt vi fi- ra hej, 
Han visste friheten värdera 
Hej! Tapper var han 
vår väldeliga man. 
När krut och bly ej dugde mera 
han tände luntan han. 

Med dån och dunder tornet spräng
des 
och smällen var stor 
så borgherren svor. 
I luften smuts och stenar slängdes 
och mången äldre bror. 

Åt Posse ära för bedriften. 
Hurra för vår vän 
och alla hans män. 
De vila länge se'n i griften, 
men minnet lever än. 

väntade. Dansen tråddes genast med 
l ifakt ighet ,  skämtet  yrde och 
champagnekorkarna smällde. Först 
i arla morgonstund, då den 'allra 
sista' valsens toner förklingat och 
dagen började gry i öster, återtoga 
salarna sin ödsliga prägel och stegade 
soarereferenten då i medvetande om 
att ha bevistat en den mest lyckade 
fest till byrån för att nedskriva detta. 

Och sist: publikens tacksamhets
skuld är i år riktad till kommerserå
dinnorna Alice Hackman och Gerda 
Alfthan, som med ospard möda och 
osviklig energi haft alla trådarna till 
de lyckade arrangemen ten i sin hand. 
Men äfven till direktör Kivijärvi och 
fru Maj Lindberg, som regisserat 
pantomimen, och fru Alma Sten
fors, som inöfvat danserna, samt till 
arkitekt Lindqvist och kapellmåstar 
Weneskoski häftar den i skuld." 

'i r J J r F o) 
aU- ning i natt for 

$� r D [ -- E' .. 
för- de vii- de- ligt 

�� r r r r 
han p( mu- ren 

Eirik Hornborg skrev på sin tid 
om Knut Posse, som i unga år höljts 
med ära i slaget vid Brunkeberg och 
som sedan residerat på de finska 
fästningarna, att när han så år 1 495 
blivit hövding på W i borgs Slott "vän-

summan av programmet var också 
musikaliskt, och vi erinra oss icke 
ens från de många lysande 7-januari
festligheter, som gått av stapeln här 
tidigare, något så enhetligt och gedi
get i den vägen som i går. 

Frisk och betagande klingade så
lunda ingeniörskan B. Makkonens 
sång i Schottische heder. Synnerli
gen anslående var den trio som där
vid utfördes mellan fru M. med ack
ompanjemang av violin och violon
cell ,  varvid violinen sköttes av 
ingeniör B. Stenberg och violon
cellen av i ng. Kol be. Vid flygeln satt 
fru E. Höckert, som utförde ackom
panjemangen med sedvanlig finess. 
Starka bifallssalvor tolkade också 
publikens tack för de vackra num
ren. Åt fru Makkonen överräcktes 
en präktig blomsterkvast. 

En något otydlig bild, vars original vi inte lyckats spåra,frånfestenl916 är försedd 
med en text som "visar vilket arbete som nedlades på arrangemangen. Teaterföre
ställningar hölls två dagar i sträck, den första för bam och den andra för vuxna, 
varvid en fantastisk spelglädje utvecklades". 

Eufori i självständigt Finland 

7.jan uarifestligheterna i Wiborg 
1 9 1 8  måste ha varit mycket stäm
ningsmättade. Det var ju första 
gången man firade i självständigt land 
och det märktes t.o.m. på dekora
tionerna. Vi klipper några citat ur 
Wiborgs yheter, dagen efter de full
vuxnas bal. 

"7-januari-festligheterna vidtogo 
i går i full överensstämmelse med 
60-åriga ärorika traditioner. Som 
vanligt vilade också en särskild prä
gel av glans och stämning över fes
ten i går. Allt vad staden har att 
bjuda av ungdom och fägring hade i 
går s t ämt m ö t e  i den g a m l a  
rådhussalongen, vars åldriga väggar 
blickar ner på så oändligt många 
högtidliga festligheter särskilt un
der senare tid. Den gamla salongen 
hade också under arkitekt Ullbergs 
och artisten Lindquists förfarna led
ning klätts i en ovanligt smakfull 
festskrud i Finlands nationalfärger 
blått och vitt. 

Festprogr ammet inleddes av 
några med kläm och märg utförda 
musiknummer av Karelska gardets 
hornkapell  under k apel lmåstar 
N äres skickliga ledn ing. Huvud-

Synnerligen fint och känsligt ut
förde därefter ingeniör Stenberg 
några violinsoli med ackompan
jemang av mag. K.  Höckert, vars 
diskreta och dämpade spel lät violin
tonen sjunga ut ren och smältande 
vacker. Publikens starka ihållande 
applåder föranledde ingeniör S. att 
älskvärt utföra ett extranummer. 

Ett litet näpet par, ifört förtj u
sande spanska kostymer, utförde 
slutligen med mycken grace och vär
dighet en spansk dans, som även 
omedelbart måste bisseras. Ackom
panjemanget sköttes ock av så för
far n a  h ä n der s o m  p rofessor 
Rudnews. 

Efter en paus fick publiken ytter
ligare höra en hel följd av fina sång
nummer av en så känd förmåga som 
lektor W. Krank, vilken under ett 
tillfälligt besök på orten älskvärt åta
git sig att medverka vid festen. 

Sedan vidtog den allmänna dan
sen till hornkapellets smältande to
ner. Det var ett vimmel av svarta 
frackar och ljusa skära toiletter, av 
strålande ungdomsfagra anleten, 
som trots trängseln gungade i vals
ens behagliga rytmer eller stegade i 
väg i fish-walkens groteska takt." 

Föga kunde de dansande wibor-

F n F F 
borg- her- rens sprau! Han 

- J r :all r 
sin spi- ra dir 

r l l Il 
sau. 

koncentrerar vi våra senkomna 
gratulationer till  befälhavararen g�
nom att instämma i Smällevisan: "At 
Posse ära för bedriften ! "  

Per Erik Floman 

garna ana att det efter sista valsen 
inte skulle dröja mer än tre veckor 
förrän en tristare vals spelades upp: 
Frihetskrigets gastkramning, ur vil
ken det vita Wiborg skulle befrias 
först den 29 apri1 1 9 1 8. 

De glada 20- och 30-talet 

Helena Alfthan, sedermera Hel
kama, berättar för sin del i ett brev: 
"Jag minns att vi hemma i Wiborg 
hade en stor kista full med gamla 
teaterkläder. Det var från 7 .januari
festerna, där mina syskon Brita, Fer
dinand och Totti på 20-talet hade 
uppträtt. I kistan fanns t.ex. en röd 
frack, en svart kåpa, en ljusblå 
officersrock med en massa guld
knappar och galoner, en dalkulle
dräkt med hög svart hätta för en 
liten flicka. Och m<lnga andra dräk-

r . •  r m1 m 
Cloubergska skolan kom på min 
födelsedagsbj udning, var deras 
största nöje att få klä ut sig i dessa 
teaterkläde r." 

Balprogram på 20-talet. 

Den som skriver dessa rader har 
några personliga minnesbilder av 
sj undej anuarievenemange n .  Jag 
hade j u som barn upplevt roliga pro
gram och teaterpjäser. Som tonår
ing har j ag minnen från både estrad 
och dansgolv i Rådhussalens glans
fulla miljö. Ett av de första minnena, 
från år 193 1 är dock tämligen snöp
ligt. Mina kusiner och moi-meme 
skulle uppträda i en "tablå" på te
mat "Ett skepp kommer lastat", jag 
som en bagargesäll som tappar ett 
paket från landgången till skeppet. 
På generalrepet hos familjen Lind
blom avbröts vår medverkan kall
blodigt av en budbärare, som kunde 
berätta att min mosters man ( ! )  plöts
ligen avlidit. Och vad värre var, vi 
förbjöds även att delta i sj älva fes
ten. Puritanskt så det förslår. 

Ett lite senare minne beskrivs av 
Kalevi Tilli i hans bok Viipuri, 
muistojeni kaupunki. Han berättar 
hur Musikinstitutets berömde direk
tor Boris Sirpo 1 936 levererade en 
trio ti11 7.januarisoaren. Den bestod 
av Irma Ruuskanen, piano, under
tecknad violin och Kale vi Till i, cello. 
Vi framgned med framgång Mozarts 
Eine kleine Nachtmusik. Det övriga 
programmet refereras ingående: 
hälsningstal på svenska, finska, tyska, 
ryska och franska, festtal om stadens 
historia, vår kammarmusik samt so
losång av den beundrade Frida 
Sergejeff ("lauloi häikäisevästi pari 
koloratuurikappaletta sekä perin-



Lördagen den 7 Januari 

teellisen "Troikkansa" suurella bra
vuurilla"). Så var det dans, och må
lande beskriver Till i de franska cere
monierna vid Polonaisen och l a  
Grande Valse. U n der kvällen upp
trädde även Georg de Godzinsky 
med Harmony Sisters. Och vi skol
elever njöt obeskrivligt av den på 
den tiden sensationella upplevelsen 
att få delta i supen med viner och allt 
samt i dansen: "Tanssittelimme 
minkä ehdimme Irma Ruuskasta ja 
kauniita ja tyylikkäitä Ruotsalaisen 
Tyttökoulun tyttöjä. Irma-pianistil
lemme riitti myös muita toinen 
toistaan kohteliaampia kavaljeerejä 
kok o illaksi." 

stutvinjetten blev för min del del
tagandet som fullvärdig festtirare och 
studerande i den sista Rådhusbalen 
år 1 939. Då fick även min från Hel
singfors inresta dam, som skulle bli 
min livsledsagarinna, uppleva den 
charmerande atmosfären i original. 

i aktion. Torde ha varitföre tjugotalet. 

Krig 3\'brott b 
återuppståndet e 

Det året gick ridån ned för det 
fredliga livet i Wiborg och följande 
vår kom det för wiborgarna fruk
tansvärda fredsavtalet. 

Men det räckte bara ett par år 
innan 7 .januarifantasterna i försking
ringen, med eldsjälen Paul Bruun i 
spetsen, 1 947 beslöt återupprätta 
soaretraditionen i Helsingfors! Det 
väckte en enorm succe. Anslutningen 
blev fin och stämningen på "sjunde" 
var förtätat wiborgsk och glam
mande. Den första soaren avhölls på 
Fennia, under årens lopp har loka
len varit även Adlon, Brunnshuset, 
Marski, Kajsaniemi och de senaste 
åren har Börsklubben stått i turen. 
För att förtrolla miljön dekorerades 
salarna med wiborgska bilder och 
gatuskyltar, fotografier och symbo
l e r .  M a n  följ d e  det k l a s s i s k a  
ceremonielet med lotteri, wiborgs
kringlor, tal, musik och supe. Dan
sen inleds med polonaise, anförd på 
franska, följd av Grande Valse och 
sedan allmän dans. 

Från och med 1 953 utkom kvällen 
till ära Wiborgs Nyheter. I början 
var bladet ett slags programinslag, 
men under sina 42 årgångar med ett 
nummer per år har tidningen ut
vecklats till en innehållsrik kultur
bärare med flera hundra prenume
ranter och lösnummerförsäljning. 

Efter att de två första årtiondenas 
anslutning - ibland upp till 300-400 
personer! - sakteliga börjat sina hade 
man 1 965 kommit ned mot deltagar
antal på 200-250. På entusiasmen 
var det inget fel, men de äldsta dan
sörerna hade valsat till sina fäder 
och man började fråga sig vad som 
egentligen skulle komma att ske med 
"sjunde". Världsbladet WN gjorde 
en intervju med tre prominenta 
wiborgare ur olika ålderskategorier. 
Alla tre gav svaret att ?.januari
traditionen bör fortsätta! Visserli
gen skulle man beakta behovet av 
nya grepp, eftersom publiken och 

tiderna hela tiden förändras, såsom 
att öppna språkgränsen, att minska 
på lotterier och tingeltangel, att vara 
flexibel med festdatumet etc. Re
daktionen tycker också att överste 
Walter Horn i sitt svar gav uttryck 
för en vacker kärntanke på tal om att 
man "stod inför en vändpunkt i ba
lens historia": 

"Med huvudvikten lagd på en 
vacker, wiborgsk traditionsfest som 
sådan kunde man givetvis också fort
sätta. Men det räcker inte! Vården 
av traditioner och minnesfester får 
inte bli ett självändamål. Deras främ
sta uppgift bör vara att vidmakthålla 
en ide, med blicken i första rummet 
riktad framåt. 

Finns det inte för wiborgarna -
och f.ö. även för landets samtliga 
invånare - en upphöjd ide, som om 
någon kunde motivera uttrycket 'en 
vändpunkt i balens historia'? Ar det 
endast balen, som upplevat en his-

ton r r dn 
� t. a' 'd n anl in 
arrang r . bör 1 1tt djup 
inne luta r tack amhet till  d n 
gamla, sägenomspunna staden, be
varandet av de otaliga minnena och, 
framför allt, förhoppningen att en 
gång få återvända! 

Om ock med varje år det äkta 
wiborgska blodet blir mer uttunnat, 
helt kommer det inte att försvinna. 
Och vad gör det, om t.o.m. majorite
ten av festbesökarna inte ens någon
sin varit i Wiborg, blott vi  lyckas på 
dem överföra vår kärlek och förstå
else. Ej heller spelar språket någon 
avgörande roll; i Wiborg talade alla 
minst fyra språk." 

7.januariföreningen hade i bör
jan, troget sjumotivet, en styrelse på 
sju medlemmar, som varje år till
satte en festkommitte, oftast även 
den med sju medlemmar eller sju 
äkta par, som skulle organisera själva 
festen. Långt bak i tiden, må det 
nämnas, var det så att styrelsen i 
W i borg årligen utsåg två damer var
av den ena skulle vara "en Hack-

Paul Bruun med maka i polonaisen 
framför Runda Tornet. 

man", för samma ändamål! Men här 
i huvudstaden med det sinande 
wiborgarinslaget räckte arbetsmy
rorna inte till, så det har blivit själva 
styrelsen som numera arrangerar 
balerna. 

Under den första efterkrigstiden 
här i diasporan var huvudändamålet 
med 7.januarisoaren, förutom tradi
tionsbevarandet, att samla pengar 
för pauvres haunteax. På senare tid 
har perspektivet här förskjutits. Den 
sociala tryggheten levereras numera 
av samhället och för dem bland 
wiborgarna som inte åtnjuter den 
arbetar två andra wiborgsföreningar, 
Östsvenska B lomsterfonden och 
Gamla Wiborgares Väl r.f. Därige
nom kan 7.januarirörelsen koncen
trera sig på, framför allt, traditions
bevarandet. Detta sker dels genom 
soareerna, dels genom Wiborgs Ny
heter. Man dansar alltså inte för att 
samla pengar, men blir det sådana 
över h a r  de numera givits t i l l  
Wiborgsmuseets miniatyrmodell och 
till Krigsinvaliderna. 

Allsång ocb kupletter 

Vid 7.januarifesterna har musi
ken, inte minst sången, alltid sin givna 
plats i hjärta och program. U n der ett 
fyrtiotal år var Karelens näktergal, 
Frida Sergejeff omåttligt populär 
med sina solonummer. Allsången om 
" W i bo rg, du Tyrg i l s  stad" t i l l  
wienervalsmelodi i Helga Petkonens 
tappning hör fortfarande till de obli
gatoriska övningarna. 

Vi skall hedra denna skickliga 
kupplettmakerska med n ågra 
plockade verser från en av de första 
efterkrigsbalerna - utan att glömma 
t.ex. Verna Withals ypperliga vers
makeri. 

:·Här kommer med ångande korvar 
1 n 

T / 

a luJå mDn \'mm 
dopp Pursialnens kakor av käm fabrikat 
Karjaporttis krans med succat. 
Kanske Svartströms kanelbullar, 
färska för dan 
eller Rönnbloms små kakor av fin 
marzipan 
och äppeltårta, frasig och fet som en 
gås 
från Lunds bageri, förstås. 

Masander var välklädd som prost 
och liturg 
och Peterson var alla tiders kirurg. 
J a, läkare fanns för ens syndiga kropp 
för buk, bak, pedaler och knopp. 
Där fanns Röönpärj och Raanpärj 
och Rinare, Raats, 
och Numers, som bodde i trakten av 
Tahts. 
Juselius, Schroderus och Schröder 

och Gadd 
och därtill en lång, lång sladd. 

Båda affärshusen, Hackman, A 1fthan 
de hade vid rodret en strong veteran, 
tvenne kommerseråd, ståtliga, grå 
gentlemän, fina som få. 
Ja, staden den var uppå Hansa-anor 
rik 
vars patina lådde vid mången butik 
där handeln var hobby i lust och i 
nöd 
och ej blott ett levebröd. 

Schkurat-Sekuropatskij, hon sålde 
halva 
frukt, fikon och dadlar och skär 
pas t illa 
såskön som en yppigcigarraskreklam 
en smart, men schirokaja dam. 
A v samma kaliber var också Serow 
men oöverträffad · var 
Schavaronikoff 
Och charkuteriernas konung, Pekoff 
var gjord utav samma stoff 
osv. osv.! 

De som drar lasset 

Utan att glömma de stora arbets
insatser som gjorts av efterkrigsti
dens hängivna styrelse- och kom
mittemedlemmar, är det kanske på 
sin plats att vid namn nämna dem 
som i sin egenskap av föreningens 
ordförande basat för det hela och 
burit ansvaret för kontinuiteten. I 
kronologisk ordning är de, enligt vad 
red. erfarit, Paul Bruun, Elsbeth 
Hackman, Christel Kaareskoski, 
Åke Åström, Paul Hörhammer, Per 
Erik Floman och Ingemar Stenvall. 

I dag leds 7.januariföreningen allt
jämt, sedan 1 986, av Ingemar Sten
vall med den i många wiborgssam
manhang aktiva Hannele Helkama-
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Rågård som vice ordförande. Sekre
terare är Eva-Karin Wilko-Antell 
och skattmästare Sirkka Tikkanen. 
Övriga styrelsemedlemmar är, i alfa
betisk ordning, Pentti Calonius, Ann 
Holm, Carl-Johan Krogius, Monica 
Saxen, Annika Tötterman och Ella 
Åström. 

När detta skrivs pågår förbere
delserna för jubileumsbalen. Man 
har velat göra den särskilt festlig 
genom att förlägga den till självaste 
Riddarhuset. 

Noblesse obiigel 

Per Erik Floman 

7.januariföreningens styrelsemedlemmar pd balen 1993 fr. v. irkka Tikkan en, 
Annika Tötterman, Monica Saxen, Ingemar tenva/1, Carl-Johan Krogius, Ann 
Holm, ceremonimästare Rolf Gallen Hanne/e Helkama-R g rd och Eva-Karin 
Wilkko-Ante/1. 

trar 
art 

Bokspalten 

. -

Arkitekt Petri Neuvonen har gett ut ett intressant verk Viipurin 
historiaiiineo keskusta- Rakennusperinnön nykytila, 1 30 sidor med 

hundratals foton samt kartor. Boken - sponsrad av flera fonder - ingår i 
Finska Historiska Samfundets skriftserie och baserar sig på Neuvonens 
doktorsavhandling vid Tekniska Högskolan 1 993. Innehållet omfattar en 
historisk översikt av byggandet, endast inom den äldsta delen av Fästningen 
(fram till Paradplanen) och koncentrerar sig på hur husen ser ut i dag. Det 
utmynnar i en pessimistisk framtidsanalys. Rariteter som finska renoverings
planer från krigsåren kontrasteras mot vad som i realiteten av ryssarna 
åstadkommits. En summary på engelska följs av ett slags inventering, tomt 
för tomt och hus för hus, över läget i dag. Pris 1 86 mk. 

J uhani Vi is tes Viihtyisä vanha Viipuri, den enligt många oöverträffade 
bildberättelsen som kom ut 1 943, hade stor åtgång och nytrycktes både 

1 945 och 1 948, har nu getts ut av WSOY i nyupplaga. Denna klassiker bland 
wiborgsböckerna är en guldgruva med sin rikedom på bilder och text om 
byggnader, statyer, gator och hela miljöer, men dessutom en mängd porträtt 
av framstående wiborgare sedan urminnes tider fram till 1 930-talet. Pris 2 1 6  
m k  i bokhandeln. 

Kommitten för det fria bildningsarbetet vid Helsingfors universitet 
ordnade hösten 1993 en studia generatia serie omfattande nio före

läsningar om Wiborg, belyst ur olika vinklar. Dessa föredrag föreligger nu 
i form av en liten bok med titeln Studia Wiburgensia 1993. Den kostar 50 m k 
och kan rekvireras av ovannämnda kommitte på adressen 00014 Helsingfors 
universitet. 

Karjala takaisin- Subteet Venäjään terveiksi heter en engagerande 
debattbok av professor Pentti Virrankoski. Han underskattar inte 

svårigheterna att driva Karelenfrågan, men anser att opinionen behöver 
allsidig information. Kan rekvireras hos KARJALAs kontor, PB 4, 53101  
Villmanstrand. Priset 80 m k inkluderar prof. Kuujos pamflett om Karelens 
historia. 

Kaunis Karjalan maa är ett bildverk i flerfärg av Kimmo Kuure, 
utgivet på eget förlag. Sommarbilder, tagna under tio resor, av natur

och kulturlandskapet i det överlåtna Karelen. Varje socken presenter,11s av 
mycket fina och sensibelt tagna bilder. En av dem utkorades till Arets 
Naturbild 1 994. Pris 1 95 mk i bokhandeln resp. hos Kuure (Virkailijankatu 
l as. 7, 95300 Tervola) . 
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Jubileet till ära och pris ska U j ag 
nu försöka belysa smälle

problematiken för Wiborgs Nyhe
ters läsare genom att sammanställa 
uppgifter som framluskats ur källor 
såsom Lagus' och Ruuths Wiborgs 
Historia-böcker, professor Jouko 
Teperis  ypperl iga sammelverk 
Viipurin Pamaus, Eirik Hornborgs 
Gränsfästet Vi borg, tidningsartiklar 
och andra dokument. 

Vi låter då tankarna gå ett halvt 
årtusende tillbaka i tiden! Aktörerna 
i smälledramat agerade sålunda i slu
tet av medeltiden. Det var bland 
annat de stora upptäckternas tid. 
Columbus seglade 1 492 till Nya Värl
den. England började vända sitt in
tresse från kontinenten mot kolo
nier. Det ottomanska väldet hade 
tagit över Konstantinopel 1453. Vid 
d e n  t i d e n  hade en J o h a n n e s  
Gutenberg uppfunnit boktryckar
konsten. Snart skulle Martin Luther 
spika upp sina 95 teser på kyrkporten 
i Wittenberg, med en ny syn på den 
andliga världen. Den materiella 
världsbi lden skulle Galilei  först 
hundra år senare förändra. Och vad 
bilder anbelangar så stod Europa på 
tröskeln till renässansen. 

Långt borta från det mesta av 
detta, i vårt intellektuellt och mate
riellt karga hörn av världen, började 
politiska förvecklingar i öster av
teckna sig. Dem tar vi nu under 
luppen och det spåret för oss in på 
Wiborg och Smällen. 

Östeuropeisk storpolitik på 
1400-talet 

I två hundra år hade Sverige och 
handelsstaten Novgarad ofta legat i 
luven på varandra. Konflikterna 
gällde framför allt handelsvägar och 
handelsintressen. Men nu hade det 
skett märkliga förskj utningar i makt
konstellationerna i öster. Det över 
200-åriga mongolväldets makt över 
det vi svepande kallar Ryssland hade 
försvagats på grund av turkarnas 
aktiviteter i söder. Det här gjorde 
det möjligt för Moskva, dvs. Ivan 
d n tr dj h tore att örja lägga 
under sig flera ry ka delstater, in
klusive Novgarad och att därvid 
överta dennas anspråk i Karelen. 
Ivan siktade dock ännu längre väs
terut och han förstod att skapa sig 
nödvändig rörelsefrihet genom po
litiska förhandlingar. Han passade 
på när den europeiska stormakten 
Litauen-Polen var upptagen av in
terna stridigheter efter konung 
Kasimirs frånfälle. Likaså försäkrade 
han sig om att den tysk-romerske 
kejsaren Maximilian gav honom fria 
händer mot Sverige. Med konung 
Hans av Danmark, som hade intresse 
av den svenska kronan, slöt han även 
ett hemligt förbund. 

Nu stod det honom fritt att ge sig 
på Sverige. En nutida betraktare 
tycker sig för övrigt se paralleller till 
beteendena på Napoleontiden och 
före vinterkriget: intressesfärer, "fria 
h ä n d e r "  e t c .  D e t  s m a ka r  l i t e  
Ribbentrop . . .  

Vid årsskiftet 1494-95 accentuera
des Rysslands storfurste I vans åsikt 
att han genom arv hade oeftergivlig 
rätt till de områden som Nöteborgs
freden 1323 utstakat, men vilka i 
praktiken varit stridiga och fungerat 
som svenskt territorium: trakterna 
kring axeln Savalax - norra Öster
botten. Här tillägger Eirik Hornborg 
att Ivan I I I  sannolikt med detta sitt 
utspel sökte strid med Sverige för att 
erövra Wiborg och därigenom - en
ligt numera välbekant recept - öppna 
vägen till södra Finland. 

Krigsförberedelser i Wiborg 

I Sverige-Finland och erkanner
ligen i W i borg hade man redan länge 
haft klart för sig att fara hotade från 
öster. Man hade förstärkt Slottets 
och stadens befästningar, bl.a. un
der Erik Axelsson Tott, och fullbor
dade ringmuren . Manskap enrollera
des. Ett av tecknen på annalkande 
storm var uppförandet av fästningen 
Ivangarad 1 492 på motsatta stran
den av Finska viken. 1493 började 
Ivan i europeiska länder som besatt 
militärt kunnande värva specialister 
till rysk tjänst, bl.a. från Italien. 

År 1 495 nåddes makthavarna i 
Stockholm av rykten om väldiga 

Lördagen den 7 Januari 

Per Erik Floman 

500 år sedan Wiborgska 

Fakta och fabler om Posses bedrift 
Anders, Andreas står det i almanackan, men datumet, den 30 
november, har för oss finländare fått också en annan, speciell 
innebörd. Varje år minns vi att vin terkriget började den dagen. Ä ven 
Wiborg anfölls den morgonen från luften. Men alla minns kanske 
inte att Wiborg också för 500 år sedanjust den dagen utsattes för ett 
storangrepp på marken, vilket ledde till historien under namnet 
Wiborgska Smällen. "Smällen" sägs vara den mest kända medeltida 
krigshändelsen på våra breddgrader. Ändå vet man inte mycket om 
vad som hände. Detta beror på att det är tämligen svårt att skilja 
mellan fiktion och verklighet, för det har spunnits en ymnig flod av 
sägner och fantasier om detta ämne, utöver de samtida krönikorna. 

moskovitiska rustningar.  Ri ks
föreståndaren Sten Sture hade dock 
att ta hänsyn till möjligheten att råka 
ut för ett tvåfrontskrig, eftersom 
hotet från danskarna på denna tid 
var en realitet. Han förmådde ändå 
sända 500 tyska legoknektar till 
W i borgs försvar. Sture kom visserli
gen senare att ytterligare sända i väg 
en större undsättningsexpedition sjö
vägen till Finland. Men den kom 
aldrig fram till Wiborg, utan sking
rades i åländska och åboländska 
skärgårdsvatten, infrusen i isarna. 

Biskop Magnus sände 40 svenner 
ur sina hustrupper och yttermera 
mobiliserades en stor del av det fin
ländska frälset i trakten. I slottsgarni
sonen fanns det ca 1 00 man och sta
dens borgarvärn omfattade ca 300 
man, varför man förmodar att 
W i r för varare inför det annal
kande hotet ' ar unge ar l l 
till antalet. Detta ansågs vara tillfyl
lest för Slottets och murarnas be
manning. Till försvarsstyrkans be
fälhavare utsågs först Nils Erikson 
Gyllenstierna, som var slottshövding, 
men han insjuknade snart och ersat
tes av den frejdade krigsherren, riks
rådet Knut Posse. 

för Sveriges självständighet. 
Knut Posse hade så blivit upp

täckt och uppskattad och år 1 474 
sändes han till Finland. Han reside
rade på fästningarna i Tavastehus, 
Nyslott och Kastelholm i ol ika 
repriser. Och 1 487 belägrade han 
Rase borg, varvid Lars Erikson Totts 
arvingar tvingades avstå borgen åt 
riksföreståndaren. - Från 1 492 var 
Knut Posse en central person och 
förhandlare i det svenska rikets "ost
politik". När han övertog befälet i 
Wiborg fick han som sin närmaste 
man se den duglige krigaren Hartwig 
Winholt med dennes legoknektar. 
Winholt hade i Riga lärt sig hur man 
bekämpar belägringar. 

Här nedan skall redogöras för 
Posses bravader i samband med W i
borgs belägring år 1495. Innan vi 
lämnar han per n kildrinl!. må 
d namn att h n. 11U m n 
med Svante Nilsson Sture, efter 
avvärjningssegern i W i borg var med 
om att ta hämnd på Ivan genom att 
frakta sig över Viken till Ivangorod, 
som de förstörde. - Knut Posse belö-
11ades för sina förtj änster med bety
qande förläningar, b)and dem hela 
Angermanland och Aland. Han av-

En i WN 1987 publiceradfalltasibild, i avsaknad av helikopter, av W i borg pil 1550-
talet. Originalet är ett postkort som finns pil Sveriges Armemuseum. I sydöstra 
hörnet ses det runda Munktornet vid svartmunkeklostret (landsförsamlingens kyrka). 
Följande runda tom, längst t.h., är Andreastomet. Mellan dem det fyrkantiga 
Rtldstomet, det enda som sttlr kvar (pil Klostergatan). Runda Tornet uppe i NO är 
ett artilleritom till förstärkning av Karjaportstomet. 

· 

Knut Jönsson Posse 

Man berättar att Knut Posse, som 
var av västgöta adel, vid denna tid 
var 50 år gammal. Om hans tidigare 
liv vet man intet. Men han hade ti
digt, dvs. 24 år innan de händelser 
som nu beskrivs timade, utmärkt sig 
i unionskriget mot Kristian I. Slaget 
vid Brunkeberg i Stockholm slutade 
i svensk seger främst tack vare 
kommendanten Knut Posses insats, 
då han anförde l 300 mannar i en 
avgörande stormning. Härvid såra
des han av 4 armborstlod och dess
utom ett yxhugg i huvudet. En verk
lig hårding! Till saken hör att Posse 
också hamnade i envig med självaste 
kung Kristian. Båda kombattanter
na fick blessyrer. - Man kan säga att 
Posses seger innebar en räddning 

led år 1500 på Kastelholm - samma 
år som hans gode vän biskop Mag
nus gick till sina himmelska fäder. 

Upptakten till Smällen 

Flyende bönder från Karelska 
näset varskodde wiborgarna om rys
sens ankomst i slutet av september 
1 495.  Han hade redan ödel agt 
socknarna Ayräpää, Kvinebb, Ny
kyrka och Jääskis. Dessa ortnamn 
från Näset klingar egendomligt be
kanta för den som följt med 50-års
referaten från det stora ryska anfal
let sommaren 1 944. 

Det var ett veritabelt härtåg som 
var i antågande. Uppgifterna om de 
ryska styrkornas numerär varierar 
starkt. Det högsta tal som angetts ( i  

När Pamaus-Seura 1991 fyllde l 00 dr präglades denna medalj av K au ko Räsänen, 
föreställande Knut Posse vid den beryktade kitteln (Teperi). 

en påvlig bulla samt sturekrönikan) 
är hela 60 000 man! Forskarna har 
dock hållit för troligt att ett par tiotal 
tusen ligger närmare sanningen. Det 
var ingen rövarexpedition utan en 
väl förberedd operation mot W i borg. 
Hären var bl.a. försedd med kaval
leri och belägringsartilleri, inklusive 
7,5 meter långa, tunga kastmaskiner. 
Hornborg noterar att detta var den 
största armestyrka som fram till år 
1 7 1 0  sänts mot vårt land. M e n  
W i borg var inte något lättköpt byte, 
där det låg omgivet av vattnen. 

I oktober var staden dock kring
ränd. Angriparen gick in för sträng 
blockad och hård belägring. D e  
belägrade gjorde utbrytningsförsök 
utan framgång, även sj öledes till 
holmarna i Wiborgska viken. Ett 
stort upplagt motanfall riktade för-

ararna mot Vatiki i for . ett par 
·• m t r tr n Ju 11 OJ 1 ut pp 
vid Lavola, där den ryska kniptång
ens armar förenades. Men det blev 
ett fiasko med massor av drunknade 
och stupade som pris. Den 13 okto
ber gjorde ryssarna ett stormnings
försök i stor skala. Det må här skild
ras med Knut Posses egna ord, så
dana de löd i rapporten till Stock
holm: 

"Strax gjorde huvudhären sig till 
reds, som här för staden ligger, med 
otaligt månge till fots med stegar, 
stavar och vasar, och så många till 
häst att där inget tal uppå, en stor 
halv mil omkring allan staden, och 
droga till staden, svårliga stormande 
med svåra bössor och andra konster, 
och mente sig strax hava fått staden. 
Och trängde de så svårliga till, att de 
v oro med två ståndande baner fram 
om svartbrödraklostret utmed mu� 
ren och sjön. Gud allsmäktiger med 
sin stora nåd gav till lycka, att de 
fingo döde män och säre över pass 
och droge än nu utav till deras läger 
igen. Strax voro avdragne östan till, 
kom en annan här och västan till och 
brände slottet med 400 hästar föru
tan fotgängare. När dem lyster nu 
att storma härnäst, då råde Gud 
allsmäktiger huru denna staden går. 
Men vi vilja göra det bästa, så länge 
vi  förmå." 

Stormningen - och "smällen" 

Wiborgs befolkning fick under 
mer än två månaders belägring och 
beskjutning stå ut med allt värre för
sakelser. Framför allt var det träng
sel, hunger och sjukdomar som drab
bade de kringrända. Man har berät
tat att folket var formligen förvildat 
av svält, "man hade så när ätit varand
ra upp". 

Men den anfallande och belä
grande parten hade nu märkt att de 
hade stora problem (samma som 
deras efterlevande kolleger skulle 
ha ju mera storoffensiven på Näset 
s o m m a r e n  1 944 framskr e d ) :  
"Nachschub'en" blev alltmer pro
blematisk, proviant- och ammuni
tionsleveranserna till den stora hä
ren blev allt krångligare att genom
föra. Nu nalkades dessutom vintern 

med snöhinder för transporter och i 
fält, isar som omöjliggjorde sjöledes 
support och kölden, som hotade göra 
boendet i tält och andra kvarter olid
liga. Så man beslöt att gå till "the 
final assault", det slutliga storan
fallet, och datum därför kom att bli 
den 30 november, under årets mör
kaste tid. Det var ju enligt våra mått 
en bit in på december; november
datumet hänförde sig till den orto
doxa tideräkningen och var för öv
rigt den Helige Andreas' dag, en 
inte obetydlig detalj i mönstret. 

Stöten sattes in på den korta 
vinterdagens förmiddag och det med 
kraft, särskilt vid det muravsnitt som 
låg sydöst mellan Rådstornet (på 
vår tid landsförsamlingens klocktorn 
m e d  d e n  svarta pikmössan p å  
Klostergatan) och Andreastornet 
(för tört. m e n  stod då i kvarteret 
m n tb-. tt  m 
gatan).  Wiborgs Nyheters sista 
redaktionsadress i hemstaden var för 
övrigt inte många meter från detta 
torn. Vår alltid påpassliga reporter 
hade kunnat göra en alla tiders scoop, 
live, men han kom 440 år för sent till 
platsen för brottet. 

I vintermörkret på eftermidda
gen kulminerade de ursinniga at
tackerna mot murverket. Det var 
rök och brak och brand, men inget 
kanondunder eftersom ryssarna re
dan nalkades murkrönet, men det 
skrällde och tjöt av basunstötar och 
krigarskrin. Angriparna lyckades 
t.o.m. äntra Andreastornets övre del, 
där de segervisst planterade tre ba
ner. Det talas om "ofantliga massor 
av fotfolk och ryttare" som anföll 
från tre håll. Murar och torn hade 
skadats av bombardernas stenar och 
vid Andreastornet stod det allra värst 
till. Stegar restes här mot murarna, 
som översållades av anfallande kri
gare. Uppe på krönet streds det man 
mot man och nu lyckades ryssarna 
redan få ned sina stegar på insidan 
av muren. Men då hände det ... Eller, 
viskat på wiborgska som damen på 
operaföreställning: " Jetzt ko mm t die 
Stelle wo man stirbt" . . .  

Knut Posse och hans folk hade på 
detta svagaste ställe, där de flesta 
anfallande höll till, samlat ihop beck
och tjärtunnor vid foten muren. Nu 
rusade försvararna fram, rev ned ste
garna och tände på tunnorna. Väl
diga flammor och framför allt den 
svartaste rök svepte upp mot och 
kring fienden och Andreastornets 
mellantak antändes. Ryssarna rå
kade i total panik och störtade på 
flykt, efterlämnande tusentals stu
pade. 

Den dagen, berättas det, hade 
molnen legat ovanligt lågt och det 
påstods att eldslågorna syntes "på 
himmelen" i form av ett brinnande 
Andreaskors och att ryssarna tagit 
detta som ett varningstecken från 
sin Helige Andreas och förfärats 
därav! 

Av stormningen blev alltså intet 
och de stackars inneslutna fick en 
smula andrum. Ryssarna tog sig till 
sinaläger i kylan och bröt smånjngom 
upp för att draga hem med oförrät-
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Smällen! 
ta t värv dagarna före jul.  Budet om 
Wiborgs oc� därmed rikets rädd
ning nådde A bo och Sten Sture mitt 
i julmässans Te Deum i Domkyr
kan, och det väckte naturligtvis oer
hörd l ä t t n a d  o c h  g l ä dj e .  M a n  
avtackade prompt heligheterna Erik 
och Olav och till och med St Andreas. 

Fältt åget h a d e  misslyckats .  
Moskoviten gav upp kraven på N öte
borgsgränsernas efterlevnad, vilket 
betydde att de våra fick bo och leva 
i fred i Savolax och norra Österbot
ten för ett sekel framåt - dock inte i 
fred för a l l e h a n d a  rövarexpe
ditioner. En av dem gick ända fram 
till Hattula nära Tavastehus. De 
ryska förlusterna sägs ha rört sig om 
9 000 till 1 6  000 man. Men en finsk 
rimkrönika som Teperi serverar 
menar att de våra bara miste två ( 2 ! )  
m a n : " N ä i n  p ä ä s i  k a up u n k i  
vapahaksi ei miehistään hukannut 
kuin kaksi." 

hand försvaret vid murarna, och hans 
blick var under burgunderhjälmens 
stålrand riktad mot de stormande 
ryssarna." 

På Olaus Petris Magnum Carta 
Marina finns år 1531 inritat ett ex
ploderande runt torn vid "Vibur
gum". Det där med "smällen" om
nämns för första gången i skrift i 
Glavskrönikan 1 555. Man talar om 
en smäll som fördrev ryssarna med 
orden "de specu horrisono, Smellen 
vulgariter dicto" (en dundrande håla, 
som allmänt kallades Smellen). 

Så börjar man tala om "kitteln", 
om att Knut Posse beredde en soppa 
på ormar, paddor, kvicksilver, lut 
och kalk, vilken antändes vid behov. 
En holländsk resenär beskrev i sin 
reseberättelse 1 6 1 6 denna kittel som 
en sevärdhet i W i borg och 1 672 finns 
den avritad av en Elias Brenner! 
Peter den Store skall ha bortfört 
kitteln, som även av utlänningar kal
lades "helvetin kattila", till St Pe
tersburg 1 7 1 0  - och på den vägen är 
den. 

Enligt en Olof Rudbeck skulle 
man bulta på kitteln med Tors
hammaren för att få den att fungera. 
Hammaren spökar också i en annan 
fabel, där det heter att man dess
utom skall slå en mänska och en 
bock i skallen med hammaren för att 
det skall smälla. 

En version bland undren säger att 

Fragment ur Olaus Magnus Carta Marina av år 1539, den första antydall om e11 
smäll: nära W i borg- Viburgum ses Slottet och öster om det två kanoner samt ett tom 
som exploderar. 

Att det överhuvudtaget har varit 
möjligt att rekonstruera händelserna 
år 1 495 beror på bevarade skrifter, 
som den versifierade Sturekrönikan, 
Olaus Petris krönika, Knut Posses 
rapporter, biskopsbrev och ryska 
krönikor. 

Nya versioner och 
fabuleringar 

En hopplös strid hade förvand
lats till fullständig triumf. Man sökte 
först övernaturliga förklaringar, så
som St Andreas mellankomst, och 
biskop Magnus menade för sin del 
"att det himmelska förvänt ryssar
nas syn så att de såg mångfalt fler 
fiender än där fanns". Med reforma
tionen kom sedan förmodligen ett 
behov av andra förklaringar än de 
helgon baserade. 

Observeras bör attsamtida kröni
kor inte nämner vare sig trolleri eller 
smäll. Om det skriver Hornborg så 
här: "Ingen samtida eller någorlunda 
samtida källa omtalar över huvud 
någon smäll, varför icke heller en 
krutexplosion kan förutsättas. Hade 
en sådan inträffat ,  så hade den utan 
allt tvivel omnämnts. Olaus Petri, 
som skrev sin krönika 40-45 år efter 
Vi borgs belägring, vet intet om över
naturliga händelser; han säger en
dast, att Knut Posse lät antända det 
erövrade tornet. Sagorna äro yngre 
än mäster Olofs skrift. Knut Posse 
satt nog inte i en källare och stirrade 
på en kittel med kokande trolltyg, 
när kampen stod om Viborg och 
Karelen; han ledde med svärdet i 

Knut Posse, den natten det begav 
sig, från slottstornet strödde ut en 
massa vita fj ädrar ur en säck. När 
dessa landade på slottsreddens is 
skulle ryssarna ha trott att fjädrarna 
var segel tillhörande en fientlig flot
tilj, och tagit till harpasset. 

En annan historia gör veterligt att 
slottshövdingens kock rusat till  
försvararnas undsättning med sin 
stora slaktarkniv, med vilken han 
skar halsen av 900 fiender. "Kovat 
ol' ajat mutt' kovat ol' miehetkii." 

Så finns det en sägen om att 
svenskarna avtågade från d e t  
belägrade Wiborg, men att de fick 
tillstånd att lämna kvar något slags 
utensilier i ett tillåst hus. Men dessa 
förnödenheter var i själva verket en 
kittel, där har vi den igen, ställd på 
en eld. Vid den skulle en gammal 
gumma ha suttit med en katt i knät. 
När svenskarna kommit tillräckligt 
långt undan, kastade hon katten i 
grytan, "varvid en förfärlig knall 
hördes, hela fästningen sprang i luf
ten och alla ryssame begrov os under 
ruiner". Denna helgalna historia lär 
finnas som korrektur i fornminnes
föreningens arkiv, daterat 1 850, och 
sägs vara baserad på en folksägen 
som allmogen berättat att Knut Posse 
"eller Pontus de la Gardie" var upp
hov till. Tro det den som vill. 

Olaus Magnus lär i sin historia om 
de nordiska folken tala om en un
derjordisk grotta "nära Viborg och 
Ryssland". Den lär ha härbärgerat 
en sådan hemlighetsfull kraft att när 
man kastade ett levande djur in i 
grottan uppstod en väldig knall att 
"den stänger öron och slår omkull 

folk".  När fienden nalkas befaller 
fogden på stället folket att stoppa 
vax i öronen och uppsöka källare 
och gropar. Den hemska smällen 
fäller de belägrande fiendena till 
marken som slaktboskap, de svim
mar så att invånarna kan plundra 
dem! 

Vid sitt besök i W i borg 1672 förevigade 
konsfllären Elias Brenner "helveteskit
teln". TeckningenfillnS på Kg/. Biblio
teket i Stockholm. Bilden publicerades 
1832 av K.A. Gottlu11d. - Tysken 
E11gelbert Kämpfer säger 1683 att gryt
alls diameter är så lång som hans arm 
och djupet hälften därav (Teperi). 

Romaner och andra 
associationer 

Den kände, wiborgska förlägga
ren, boktryckaren och journalisten 
J o hannes Alfthan gav i exilen i Stock
holm 1 87 1  ut en roman Viborgska 
Smällen. Fantastiska intriger blan
das där med inslag av Kalevala- och 
nationalromantik samt ett brinnande 
rysshat Detta bokverk finns inte 
översatt till finska, men pseudony
men Carl Blinks motsvarande bok 
Lapparnas konung och Finlands ros 
med Knut Posses släktingar i upp
diktade huvudroller har kommit ut i 
hela fyra finska upplagor. 

En av de roligare kommentarerna 
till smällebegreppet är att det skulle 
ha funnits en tjänare vid namn Smäl
len på Slottet och att det var han som 
red till Stockholm för att få höga 

ederbörande tillstånd för chefen 
P att rädda \ iborg med troll-

n an n ve i n ·g r at 
.ar ut P 

-
m &J  r l)lta n.m n på Ja-

vulens häst. 
I nyare tid har, enligt Jouko Te

peri, Smällen figurerat i böcker så-
m anteri lval r·ea h·ckad ro-

m ii ,,, ur n p11nw. Tån l b 
Kumpu n 

puJara Ka n •tri tan rar 1 
tid ämnet i iipurin kattnotar och 
Vuosisatojen Viipuri. FarbrorZacha
rias Topelius berättar på sitt sätt om 
Smällen i Boken om vårt land, som 
torde ha utgetts 1 875. 

Viipurilainen Osakunta har i de
cennier i olika former firat och firar 
alltjämt Pamaus-minnet och Wi
borgs finska handelsgille, grundat 
1 8 9 1  och fortfarande verksamt i 
Helsingfors, heter Teollisuuden ja 
Liikkeenharjoittajain Seura Pamaus 
r.y. Och så minns vi wiborgare det 
stiliga hotellet Knut Posse i Karj alas 
hus vid Alexanders-Karjala-Man
nerheimgatan. 

I Runda Tornet målade Top i Vik
stedt i samband med Ullbergs stora 
restaurering på 1 920-talet även in 
W iborgska Smällen bland sina 
fresker - synlig än i den dag som är. 

W i borgaren Samuel Dycander lär 
1 706 ha skrivit en doktorsavhand
ling, där han en passant talar om 
kitteln, dess bombastiska brygd och 
Knut Posse. Men 1 740 skrev en i 
Paris studerad Antonius Bahde en 
avhandling om själva Smällen. Han 
kommer dock (med relationer till 
Posses efterlevande släktingar) till 
slutsatsen att Knut Posse var så duk
tig att några trollkonster inte behöv
des. Så sant som det är sagt, han 
borde bli hedersdoktor. 

Vad lära vi härav? 

När allt detta är sagt hoppas jag 
att W i borgs Nyheters nog så belästa 
läsare ändå fått ett litet kunskapstill
skott. Mitt budskap är, att mitt i all 
denna röra av krig, elände, smällar, 
kittlar och sägner lyser för vår inre 
syn 500-årsminnet av en ödesmät
tad och ärorik händelse i Finlands 
historia, som gav Wiborg 2 1 5  år till 
att leva såsom tillhörig det svenska 
riket. Samtidigt och för samma tid 
stängdes porten till västerlandet för 
rysk expansion. Den händelsen kal
las fortfarande Wiborgska Smällen. 

N:o 1 - 1995 - 5 

Parken i Monrepos 
P å senare tid har man fått läsa 

om denna i sitt slag enastå
ende parkanläggning i tidningarna. 
Dels har det handlat om ett akade
miskt avhandlingsarbete, dels om en 
miniatyrmodell, dels om planerna 
på att försöka återställa parken i en 
skepnad som skulle påminna om 
glansdagarna. 

Modellen har byggts av studeran
dena vid Tekniska högskolan och 
föreställer parken sådan den var på 
1 800-talet. storprojektet att bitvis 
återuppbygga parken förutsätterför
utom historiska studier och kunska-

per också vidlyftiga träd- och land
skapsvårdande åtgärder. Projektet 
är ett samarbete mellan Tekniska 
Högskolan i Villmanstrand och Le
paan puutarha-alan oppilaitos jämte 
motsvarande svenskspråkiga läroan
stalt i Överby. 

Den stiftelse som sysslar med res
taureringen av Monrepos, inklusive 
byggnaderna, kör i hård motvind i 
sin brist på pengar. Det största pro
blemet sägs vara att den ryska par
ten inte synes ha resurser att delta 
med just något annat än önskemål 
om hjälp, berättar en invigd. 

Minorna och 
Säkkijärven polkka 

L iksom det har skrivits många 
rafflande historier om Wi

borgska Smällen, cirkulerar det tal
rika berättelser om hur Röda Ar
mens mineringar bekämpades med 
musik i samband med den finska 
offensiven i augusti 1 94 1  och särskilt 
vid Wiborgs återerövring. 

På redaktionens avdelning för 
explosiva angelägenheter har man 
bläddrat igenom temat Säkkijärven 
polkka och funnit att det mest ve
derhäftiga och detaljerade referatet 
finns i boken Tuntematon sota. 
Storyn är pa pännande att WN 
inte il! undanhålla sina läsare ett 
ammandrag av Martti Sinermas 

upp a . 
är l Armekåren den 22 au

u 11 1 9� l eick t i l l  anfall .  med 
r t r n m t 

tappmål, gJ k framry kningen e -
tremt snabbtc ovjettrupperna slog 
till reträtt, vilken naturligtvis även 
täcktes med mineringar. Våra trup
per var redan i ut · anterna av \Vi borg 

n [ tal m10 pi 1 n. m · · 

1 m 1 rar h' t. mträf[ d 
nd d 1 ena ro t t a' uukauppi 
bro i ntrea; amtidigt prängde i 
Jääskis 20 km längre bort två bro
fästen i luften. I båda fallen hade 
fienden redan dragit sina färde, så 
man antog att minorna varit tidsin
ställda. 

Då man hade skäl att vänta sig 
liknande explosioner och i synner
het då det i An trea varit endast ena 
brofästet som sprängts, beordrades 
1 2 .  Pionjärbataljoneos 2. kompani 
att skyndsammeligen undersöka fal
let noggrannare. Komp.chefvar löjt
nant Lauri Sutela (som senare skulle 
bli försvarsmaktens kommendör). 
- Sutela penetrerade på egen hand 
terrängen kring det hela brofästet i 
Antrea och hittade härvid en väl 
k amouflerad grop med 600 k g  
sprängämnen och e n  mystisk plåt
d o s a ,  försedd m e d  en m ä n gd 
elledningar. Denna tingest desar
merades och sändes till Högkvarteret 
för granskning. Samma dag flög 
Kivisiltabrons båda fästen i luften 
och i Portinhoikka small minorna 
likaså. 

Det blev fart på undersökning
arna och även 14. Pionjärbataljonen 
kopplades på fallet. I Wiborg fann 
dess mannar den 30 augusti i Tele
huset 500 kg trotyl utplacerade och 
underlät därför att ta huset i besitt
ning. Följande dag tot�lförstördes 
det i en minexplosion. Abo bro rå
kade ut för samma öde och nervosi
teten ökade, ty i den återerövrade 
staden fanns ännu många viktiga 
objekt, där minfaran var uppenbar. 

Nu råkade det sig så att den finska 
armen i Sommee-mottin lagt vantar
na på en massa krigsbyte, bland det 
ett antal märkvärdiga väskor inne
hållande radiosändare, -mottagare 
och antennmateriaL Mottagaren var 
inställd på kanalerna 409-410, vilket 
lär ha varit Revals radios våglängd. 
Till saken hör en annan mystisk 
uptäckt. En pionjärkapten Mattila 
hade i ett strandmagasin i Wiborg 
redan på erövringsdagen 29.8 hittat 
tre lådor, som han tog med sig, ty en 

innehöll underliga batterier, i en 
fanns det någon slags radioapparat 
och i en tredje några stämgafflar. 

Gururna i St Michel, Högkvarte
ret, löste gåtan med radiominorna 
enligt följande resonemang: Vid det 
objekt som skulle sprängas grävde 
man ned en detonator, försedd med 
en radiomottagare, vilken ställts in 
på en viss frekvens. 30 cm under 
markytan placerades en antenn, 
medan sprängladdningen låg på 1 12 
- 2 meters djup. 

Nu blev det fart på motåtgärder
na. Genom att förhöra krigsfångar 
som varit med om att gräva ned dy
lika grejor fick man tips och man 
började gräva 2 m  djupa diken runt 
objekt. där minering kunde mi stän
k Bla d t ( on m n und r 

n nt m t t. dan l run ar 
och vid Juu tita sJus över 4 ton 
spräng ·mnen. 

Rundradions specialister hade i 
sin tur kommit med i leken och de 
förklara tt radiominorna fun · 

här: 1an .. nd tr lju igna
rand höjd till minan 
där tre lämgafflar då 

bragte att ibrera. Efter ett tiotal 
sekunder blev vibrationerna så kraf
tiga att de till stämjärnen hörande 
trådspetsarna kom i beröring med 
en slinga av metalltråd, som omgav 
järnen. Därvid uppstod kortslutning, 
relän fungerade och kopplade på 
elströmmen från batterierna - och 
PANG sa minan! Men tändningen 
fungerade bara ifall ljudsignalerna 
kom i fyra vågor av en bestämd typ 
inom 1 5  sekunder. Dessutom fung
erade radiomottagaren - för att spara 
batterierna - bara med några minu
ters mellanrum. 

För att nu rubba dessa farliga 
ljudsignalers effekt började våra spe
cialister med att på tre våglängder 
sända musik, i snabbt tempo och 
med stora tonvariationer. För detta 
valde man ut Säkkijärven polkka, 
senare även Saariston Sirkka. I bör
jan skedde detta från en sändarbuss, 
senare fick man två sändarstationer 
till samt stöd från Rundradion i Hel
singfors. 

Man hade räknat ut att ryssarnas 
batterier knappast räckte till för mera 
än två månader, men polkan spela
des för säkerhets skull nonstop ända 
till följande vår. För övrigt hittade 
man ännu ett tiotal odetonerade ra
diominor. Det fanns också dagboks
anteckningar om att de våra, som 
lyssnade efter ljud på kritiska frek
venser, ofta uppfattade dylika ("de 
kunde låta som trumpetstötar"), men 
polkastörn ingarna gjorde att spräng
ningarna inte längre lyckades. 

WNs expertis konstaterar nu att 
musik och ljudvågor använts i många 
krigiska syften. Tänk på gamla ti
ders m a r t i a l i s k a ,  uppeggande 
marschmelodier i fält, eller varför 
inte på de aggressiva basunstötarna 
i Jeriko! Men i enviget mellan ryska 
och finska trudelutter i etern var det 
i alla fall salig Säkkijärven polkka 
som, lik sin föregångare Smällen, 
stod för en fin avvärjningsseger. 

K. Posse 
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Andreas Diesen 

En norsk familj 
i Wiborg 
Chr.D. Diesens hem och företag 

D et var en gång en norsk gut 
vid namn Chr.D. Diesen -

min fader. Han var född i Hamar 
1 874, således för 1 20 år sedan. Han 
älskade skog och lyssnade gärna till 
berättelser om norrmän, som läm
nat det skogfattiga Norge för att flytta 
till det tätt skogbevuxna Finland. 
Efter flera besök i Sverige och Fin
land beslöt han 1 907 att tillsammans 
med några norska vänner grunda 
företaget Diesen Wood & Co Ltd. 
Dess målsättning var att idka trä
varurörelse. Företaget ombildades 
1 908 till aktiebolag. Samtidigt flytta
des verksamheten över till Finland, 
närmare bestämt Wiborg. 

Då detta tilldrog sig var min fader 
34 år gammal. Han var gift med 
Kathrine Lund, född 1 882. Aven hon 
var från Hamar och båda var besläk-

m d d n  d n  
Br Il 1 tod l - 1 amar 
fick sedermera fem barn: Elin (f. 
1903), Betzy (f. 1 905) ,  Andreas (f. 
1 906), Gudrun (f. 1907) och Eva (f. 
1 909) . De fyra äldsta var födda i 
Oslo och Eva i Wiborg. 

Överflyttningen till Finland kan 
sägas ha varit ett mycket djärvt be
slut. Min fader kunde inte ens ett ord 
finska. Beslutet blev dock av livsav
görande och enorm betydelse för 
familjen och det grundade företa
get. 

Våra boplatser 

Den första sommaren tillbragte 
vår familj i en sommarvilla på 
Kivikoski vid den vackra Saima ka
nal. På hösten 1 908 flyttade vi in i en 
hyreslägenhet i huset Pelikan vid 
Alexandersgatan ( Karjalagatan) i 
Wiborg. Därefter drog vi in i en 
moderniserad och förstorad bostad 
på Rääsiä och det skulle bli vårt hem 
i över 20 år. 

A v hänsyn till barnens skolgång 
och de ofta mycket besvärliga re
sorna med häst eller bil  mellan 
Rääsiä och Wiborg, hyrdes 1 9 1 7  en 
bekväm bostad i staden i huset Eden 
vid Vasagatan 1 3 .  Skolgången var 
inte särdeles lätt för oss barn, som 
talade norska hemma. Övervak
ningen av barnen var också bristfäl
lig, då min mor under flera år var 
allvarligt sjuk och min fader strängt 
upptagen av allt arbete. Vi hade 
emellertid mycket roligt också med 
många vänner, på barnbaler, ut
färder, släd- och skidpartier etc. 

Den gamla bondgården på Rääsiä 
blev en trevlig bostad för familjen 
ända till år 1 93 1 .  Där uppfördes ett 
eget elektricitetsverk 1912 .  Det fanns 
stall för 20 hästar, ladugård för 1 00 
kor, stor höns- och kalkongård samt 
en mycket stor trädgård. För inspek
tor, chaufför och kuskar uppfördes 
tidsenliga bostäder. Jag tänker med 
v ä l b e hag på b å d e  v agns- och 
ridhästar, inklusive den ryska stäpp
hästen Baron och på våra bilar; 1 9 1 4  
inköptes d e n  första, e n  3 4  hästars 
Opel, följd 1 920 av en Benz med 45 
hkr och slutligen en Stutz med hela 
1 08 hästkrafter 1 927. 

Bland granngårdarna till Rääsiä 
fanns Juustila, Runolinna, Lavola, 
Pietilä, Pälttäri och Rapattila, On
nela icke att förglömma. Med åren 
blev umgänget med grannfamiljer
na livligt. Jag glömmer inte heller 
bankdirektör Rothes vackra par
hästar och ridhästen Germanius. 
Som barn erbjöds vi som viktig mo
tion både körning och ridning, och 
de bocksprång som Baron med stor 
skicklighet ställde till med, var för 
mig som ryttare nog så förargliga - i 
synnerhet om den hann smita sin väg 
och jag fick promenera hem. 

Efter det att Pitkäranta, som jag 
senare återkommer till, kom med i 
bilden företogs mycket ofta resor 
dit. Vintertid reste man med nattåg 
till Sordavala och därifrån med häst 
och släde (hästbyte i lmpilax) till 
Pitkär nta. vilket t drv t fem tim-

ar. IUI n h ·t n n 
''Alasavota··. ommar och.höst gjor
des resan ofta med bil. Från W i borg 
via Sordavala till Pitkäranta var det 
300 km rätt så dåliga vägar och den 
resan räckte vanligen åtta timmar. 
Hade man gäster ändrades resrutten 
ibland så att bilen kördes ombord på 
bogserbåten Pitkäranta i Lahden
pohja, varefter båten förde resenä
rerna via Valamo till Pitkäranta. Det 
var en stor resupplevelse. 

Firman Diesen Wood & Co 
Ab 

Företaget grundades som sagt 
1 907 i Oslo, ombildades 1 908 till 
aktiebolag och flyttade hela sin verk
samhet över till Finland och W i borg. 
Aktiekapitalet uppgick till 400 000 
dåtida mark, vilket i dagens mynt 
vore ca 7 000 000 mark. Bolagets 
första kontor låg i förstaden Hiekka. 
Det flyttades 1 912 till Katrinegatan 
(senare Slottsgatan) 6 och överför
des 1 929 till Pitkäranta. 

Bolagets målsättning var att idka 
trävaruhandel. Den första konkreta 
åtgärden i detta syfte var att av godsä
gare ViktorThesleffpå Juustila gård 
hyra en tvårarnig ängsågjämte bygg
nader, belägna vid Juustila å nära 
Saima kanal. Avståndet till Wiborg 
var ca 1 8  km. - Följande åtgärd var 
att ställa upp ett hyvleri i Hiekka. 

Efter en kort tid köptes sågen i 
Juustila jämte en del skogslägenheter 
samt egendomen Rääsiä, belägen 
väster om Saima kanal, 4 km från 
Juustila och 13 km från Wiborg. 
Rääsiä omfattade drygt l 000 hek
tar. Även egendomen Ternola vid 
landsvägen mellan Rättijärvi och 
Imatra inköptes. Ternola såldes se
dermera till Tornator och kom via 
detta bolag, vars dåtida chefvar kon
sul Eugen Wolff, i Ensos ägo. 

Till förvaltare för sågen i Juustila 
hade min fader utsett en till Finland 
tidigare inflyttad norrman, Karl 
Bruun, som var väl ägnad för upp
draget. Karl Bruun var lierad med 
släkten Wager (också norsk),  som 
handlade med trävaror i W i borg. En 
annan norrman som gjorde sig be
märkt var Einar Ramm-Schmidt, 

Chr. D. Diesen (1874-1957) 

som hade samarbetat med min fader 
i Oslo och följt efter honom till 
W i borg 1 9 1 1 .  Einar Ramm-Schmidt 
förblev en trogen medarbetare på 
ansvarsfull post under en lång följd 
av år. 

Sågen i Juustila hade en årspro
duktion om 7 000 stds. De sågade 
trävarorna skeppades med pråmar 
längs Saima kanal till Wiborg och 
Trångsund, där omlastning i större 
fartyg ägde rum. Sågen hade gett 
god avkastning. Dock visade det sig 
svårt att skaffa tillräckliga mängder 
sågstock av god kvalitet och inom 
rimliga transportavstånd. Vid de år
liga kronoskogsauktionerna t .ex,  
stod kampen hård om virket och 
bl.a. den gutzeitska chefen Gullich
sen lät vid flera tillfällen sin vrede gå 
ut över den ny komne konkurrenten. 

i ng följa med. De fina täta skogarna, 
själva Tulemajärvi och den vackra 
chefsbostaden Tulemahovi, som be
boddes av bruksdisponenten Lund
gren, efterlämnade djupa intryck. 
Djupast inristade sig i minnet dock 
Pitkäranta med sin säregna natur 
och underbara utsikt över Ladoga. 

De första konkreta åtgärderna för 
överflyttningen österut var att 1914 
lägga ned verksamheten i Juustila 
och inköpa Ladoga Trävaru Ab. 
Detta för planerna så välbelägna 
företag hade tillsammans med den 
rikssvenske affärsmannen R. Berg
ström låtit bygga Kotkaniemi såg på 
ön Lunkula utanför Salmi, nära 
Tulemajokis utlopp i Ladoga och 
nära den dåvarande ryska gränsen. 
Sågen hade en årskapacitet om ca 
3 000 stds. 

Arkitekt Uno Ullbergs målning av fabrikskomplexet på Nurmisaari sett från 
Pitkäranta (1921). 

Flyttning till Ladogatrakten 

För att skapa bättre framtidsut
sikter, fattade min fader med sin 
styrelse år 1 91 4  det djärva beslutet 
att flytta över bolagets verksamhet 
till de skogrika trakterna norr och 
öster om Ladoga. Beslutet påverka
des positivt av möjligheterna att ex
ploatera skog i Karelen på den ryska 
sidan om gränsen och att utnyttja de 
goda flottningslederna till Ladoga. 
Min fader hade genom upprepade 
resor med tåg, bil och hästsläde in
hämtat personlig kännedom om 
östra Finland och besökt Joensuu, 
Sordavala,  I lo m ants,  S u oj ärvi ,  
Läskelä, Impilax, Pitkäranta och 
S a l m i .  Vägarna var m e s t a d e ls 
eländiga och att bilen, en 34 hästars 
Opel av modell 1 914, klarade stra
patserna var ett under. Byte och lapp
ning av bilringarna förekom ideli
gen. En gång brast bakaxeln i brant 
uppförsbacke och bilen rullade i di
ket. Att bil överhuvudtaget använ
des berodde bl. a. på att det inte exis
terade järnvägsförbindelse mellan 
Sordavala och Pitkäranta/Salmi. 

En annan intressant resa företog 
min fader med häst och släde från 
Suojärvi till Tulemajärvi nedlagda 
järnbruk på den ryska sidan om grän
sen. Den gången fick jag som tioår-

Följande steg var inköpet av 
Gramoff & Kump.:s hela rörelse i 
Finland. Med köpet följde bl.a. en 
tvårarnig såg på Nurmisaari, fastig
heter, byggnader, fartyg m.m. och, 
k u r i öst nog, ej m indre än 2 8  
samovarer! Gramoff & Kump. var 
ett anrikt och mycket ansett han
delshus. Det kan också nämnas, att 
rätten att uppföra sågen i tiden (den 
1 2  december 1873) hade beviljats av 
handlanden Viktor Hoving i W i borg. 

Nästa inköp omfattade de i Pit
käranta på fastlandet belägna ned
lagda järn- och koppargruvorna. I 
köpet ingick även det stora meka
niska anrikningsverket (enligt dr 
Gröndals patent), reparationsverk
städer, bostäder och skogsfastig
heter. Det totala priset uppgick till 
en miljon rubel. Säljare var dels den 
kejserliga ryska banken, dels adels
mannen, sockerfabrikören Karl Jo
sefowitsh Jaroshiski. 

Skogar, forsar, sågar och bruk 

Genom dessa transaktioner kom 
Diesen Wood Co. Ab och dess dot
terbolag Pitkäranta Oy i besittning 
av ca 32 000 ha skog, flera forsar och 
även ett mindre sågverk i Litsma, 
allt beläget på den finska sidan öster 
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om Ladoga. Med tanke på virkesan
skaffningens betydelse inköptes 
Tulema järvi järnbruk jämte skogar 
på den ryska sidan om gränsen. 
Tulemajärvi låg nära Salmi och hade 
förbindelse med Ladoga genom 
Tulemajoki. Vidare avtalades med 
den ryska staten om koncession för 
byggande av en smalspårig j ärnväg 
mellan Onega och Ladoga. 

Enligt den upplagda strategin 
skulle de stora, outnyttjade skogarna 
i Karelen på ryska sidan bli tillgäng
liga på rimliga, t .o.m. mycket fördel
aktiga villkor. Tyvärr förändrades 
och försämrades läget dock genom 
att Finland 1 91 7  fick en fast gräns 
mot Ryssland. Negativt var också 
att båttrafiken från Ladoga via N eva 
till Finska viken stryptes, vilket var 
besvärande och dyrt för orter utan 
järnvägsförbindelse såsom Pitkär
anta (fram till 1 934). Den föränd
rade situationen hindrade dock inte 
att överflyttningen från Wiborg och 
Juustila till Pitkäranta verkställdes. 

De första åtgärderna i Pitkäranta 
var att sätta i gång masugnen i Risti
oja och anrikningsverket. Tackjärn 
tillverkades under åren 1 918-192 1 .  
P å  grund av malmens kvalitet och 
struktur lönade sig tillverkningen 
dåligt och den Jades ned 1 92 1 .  Det är 
dock historiskt intressant att gruv
drift i Pitkäranta pågått i flera ske
den från början av 1800-talet och att 
gruvorna där under åren 1 880-1 904 
gav malm för tillverkning av 15 000 
ton tackjärn, 3 000 ton koppar, 1 1  ton 
silver och 2 1 3  ton tenn! I Pitkäranta 
fanns också ett nedlagt glasbruk, vars 
verksamhet inte hade varit helt obe
tydlig. Bl.a. tillverkades år 1896 icke 
mindre än 9 900 000 flaskor. 

Antalet anställda i Pitkäranta var 
vid slutet av 1800-talet betydligt över 
500. Det kan även vara av intresse 
att nämna, att elektrifieringen av Pit
käranta samhälle påbörjades redan 
1 885. Elektricitet erhölls från forsar
na Uuksu, Kivenkulma och Juka, 
som byggts ut för enligt vårt synsätt 
ansp r å k s l ö s a  7/800 k W .  Hög
spänningsledningen på 8 750 volt 
var 10 km lång och torde ha varit den r-· rsta i sitt la i Finland. 

AtTårsstrategin 

Vid utformningen av planerna för 
de nya anläggningarna i Pitkäranta 
var min fader, som utan överdrift 
torde kunna betecknas som en ovan
ligt energisk och drivande kraft, och 
hans medhjälpare, bland vilka sär
skilt den norske ingenjören Olaf 
Glöersen bör nämnas, helt inställda 
på att utnyttja teknikens sista vin
ningar och att få fram högklassiga 
produkter av det fina råmaterial, som 
de talldominerade skogarna erbjöd. 
Skogschef var forstmästare Wm. 
Johansson och bland andra medhjäl
pare kan nämnas Rickhard Berg
ström, Simon Nape, A. Oreschnikoff 
(Oivala) och Gr. Lisitzin. 

Det slutliga beslutet var att på ön 
Nurmisaari (tidigare Pusunsaari) 
uppföra 

- ett modernt sågverk med sex 
ramar - sågningskapacitet ca 24 000 
stds sågade trävaror per år, 

- en ängtork enligt Bolinders sys
tem för en väsentlig del av trävaru
produktionen, 

- en cellulosafabrik för tillverk
ning av 20 000 ton blekt eller halv
blekt sulfatcellulosa per år, 

- ett elektricitetsverk med ångtur
bin av Watmsleys fabrikat och hög
spänningsledning till de i U uksu och 
J uka uppställda vattenturbinerna om 
ca 2 500 kW, 

- stora, täckta lagerutrymmen, 
- bostäder för tjänstemän och ar-

betare. 
Vidare beslöt man bygga en ut

s keppningshamn m e d  l ager
byggnader i Björkö mellan Wiborg 
och Leningrad. 

Uppförandet av fabriksbyggna
derna anförtroddes främst Skånska 
Cementgjuteriet Ab under l edning 
av ingenjör Eric Widholm. Arbetet 
pågick under åren 1 91 8-1 922. Såsom 
arkitekt för fabrikerna och bostads
planeringen anlitades den kände ar
kitekten Uno Ullberg från Wiborg, 
medan prof. Otto I. Meurman stod 
för stadsplaneringen i Pitkäranta, 
vilket inverkade fördelaktigt på sam
hällsbilden. Fabriksmärket DW ri
tades av Uno Ullberg. 
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För c e l lulosafab r i k e n  valdes 
sulfatmetoden, då denna metod var 
lämpad för användning av inte en
bart gran (såsom sulfitmetoden) utan 
även tall och sågavfalL På inrådan av 
ingenjör Ola f Glöersen, som anställts 
som teknisk ledare efter att tidigare 
ha arbetat  v i d  E n s o s  sulfat
cellulosafabrik i Kotka, komplette
rades cellulosafabriken med ett ble
keri för att möjliggöra framställ
ningen av blekt sulfatcellulosa - den 
gången en världsnyhet Biprodukter
na, såsom träsprit, terpentin, flytande 
harts m.m., togs till vara. Cellulosan 
skeppades med anlitande av samma 
transportmedel och vägar som för 
trävarorna. Järnväg fick Pitkäranta 
som sagt först 1 934. 

Finansieringsproblemen 
hopar sig 

År 1 924 värderades Diesen Wood 
Co. Ab:s och Pitkäranta Oy:s an
läggningar och skogar till $ 10 000 000 
enligt dåtida kurs. Finansieringen 
hade främst skett med norska kro
nor, konverterade till finska mark. 
Då den finska marken redan under 
Finlands första självständighetsår 
visade svaghetstecken, önskade min 
fader återbetala de norska kron
skulderna för att undvika kursför
luster. Kansallis-Osake-Pankkis led
ning med J.K. Paasikivi i spetsen 
vidhöll emellertid såsom sin åsikt, 
att den finska marken skulle förbli 
stark i förhållande till den norska 
kronan. Så skedde dock inte och de 
slutliga kursförlusterna blev stora. 
Världskrisen 1 929 förvärrade ytter
ligare situationen och bolagets ställ
ning blev prekär. År 1 93 1  övertog 
Kansallis-Osake-Pankki hela aktie
stocken, vilket främst gick ut över 
huvudaktieägaren, min fader. 

Chr. D. Diesen hade ett ocialt 
sinnelag och var starkt med eten 
om sitt företags betydel e för orts
befolkningen. Därom ittnar bl a .  
följande citat u r  ort blad t 19. 

··yhtiön toiminn t mppu • • 

ihmi iä i in . h mm. 

tuneen ukon rukous: 'Auta JurnaJa 
Tii eniä. jotta Tiisen auttaa meitä. 
iL! ä u n Tii en ' oi h p in. n i i  n illoin 

meilläkin on h} a Il · . -

Det öde digra r t 1 93 1  ·om 
ortsbornas tankar till  uttryck m d 
följande ord, den 10 februari 1 93 1 ,  
vid 1 0-årsjubileet: 

"Kiitollisena siitä suuresta uhrau
tuvaisuudesta ja kauaskantoisesta 
työstä jota Te konsul i Diesen olette 
tehneet paikkakunnallamme yksi
tyisyritteliäisyyden hyväksi, tah
domme allekirjoittaneet j ulkituoda 
kunnioituksemme ja onnittelumme 
täkäläisen toimintanne ja yrit
teliäisyytenne täyttäessä 1 O vuotta. 
Ottakaa vastaan tämä muisto paik
kakuntalaisten kiitollisuudesta siitä 
yhteistyöstä ja ymmärtämyksestä, 
jota olemme saaneet osaksemme 
Teidän puoleltanne." 

Till slut må nämnas att Diesen 
Wood Co. Ab i storleksordning av 
industriföretagen i Finland 1 927 var 
det åttonde, med en bruttoomsätt
ning om 95,8 Mmk (dåtida mynt) 
och över 3 000 anställda. 

Chr. D.  Diesen flyttade 1 93 1  till 
Helsi ngfors och bosatte sig vid 
Bulevarden l. Det lyckades honom 
att få överta generalagenturen för 
det engelska försäkringsbolaget 
Commercial Union Assurance Co. 
Denna agentur innehade han till år 
1 953.  Trots bristande kunskap i fin
ska arbetade han upp en stor 
avbrottsförsäkringsportfölj. - Han 
dog år 1 957. 

Gäller det blommor 
kontakta oss 

LISA WARD 
Södra kajen 1 4  

001 30 Helsingfors 

Villabebyggelsen 
och -kulturen 
kring Wiborg 

D e t  från oss fråntagna Kare
len inklusive Wiborg har 

under de senaste åren varit föremål 
för en allt livligare forskningsverk
samhet syftande till att för eftervärl
den bevara kunskapen om den miljö, 
den befolkning, det samhälle och 
den kultur som var och kommer att 
förbli en del av vårt lands identitet. 
Villabebyggelsen kring Wiborg och 
de därtill anslutna sociala och kultu
rella dragen är dock ett tema som 
tillsvidare inte dragit till sig tillräck
lig uppmärksamhet. 

Faktum är, att villabebyggelsen 
kring Wiborg har mycket äldre och 
mera mångförgrenade anor än den 
vida kända motsvarande i Terijoki
trakten, som visserligen karakteri
serades av speciella exotiska drag 
med återklang i konst och litteratur. 
Wiborgstraktens villakultur kan an
ses ha sin upprinnelse i Gamla Fin
lands herrgårdsbebyggelse. Som en 
följd av att sydöstra Finland införli
vades med Ryssland efter det Stora 
Nordiska kriget ( 1 741 ) kom också 
h är att  grundas a l l t  t a l r i k are 
donationsgods. Adeln och andra 
priviligierade erhöll t.o.m. stora lant
egendomar för sina tjänster i rikets 
spets och här uppfördes med tiden 
ståtliga herrgå rdsbyggnader för 
ägarnas eller förvaltarnas behov. 
Aven städernas borgare och övriga 
ofräl e tillät med tiden kaffa ig 
lanteg ndomar. En tredje gammal 
typ a' h t n  u h t r ut 
d 

n 

Med tiden uppkom det i wi
borgstrakten sålunda bortåt 1 00 
herrgårdar med ovanbeskriven bak
grund. Av dessa låg nära hälften 
invid vattendrag. Speciellt vid dessa 
strandnära herrgårdar utvecklades 
småningom ett ståtligt sällskapsliv, 
som fordrade särskilda bostads
utrymmen för den stora skaran av 
släktingaroch bekanta som sommar
tid besökte godsägarfamiljerna. Man 
byggde således ett slags "lusthus", 
sommarvisten eller villor för dessa 
gäster. Vid denna tid var man inspi
rerad av en rousseau'ansk dyrkan av 
lantlivet och naturen, varom den 
ryska litteraturen ger oss talrika ex
empel. Denna romantiska böjelse 
spred sig även till de lägre sociala 
skikten i takt med förkovran i det 
allmänna välståndet och då man fick 
mera tid för olika friluftsintressen. 
Vidare medförde byggandet av 
Saima kanal att ett flertal av de här 
verksamma ingenjörerna skaffade 
sig villatomter invid kanalens natur
sköna stränder. Allt detta ledde till 
att en ganska omfattande villabe
byggelse uppkom kring Wiborg re
dan vid slutet av senaste sekel. 

Huvudparten av de egentliga vil
lorna (således undantagna dem som 
var byggda i anslutning till herrgår
darna) var dock till en början både 
byggda och uthyrda av affär män i 
Wiborg eller andra i trakten fast 
b att a om p detta ätt kunde göra 
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V idstående skiss är avsedd att illustrera några drag av den under 
arbete varande studien över villabebyggelsen och -kulturen i 

W i borgs omgivningar. Om det bland läsarna finns personer som kunde 
bidra, men inte tidigare gjort det, med uppgifter som berör villorna 
kring Wiborg, vore det synnerligen välkommet. Även smärre notiser 
om villorna, deras ägare och be boa re, arkitektur samt om villalivet och 
liknande tas emot med tacksamhet, detta gäller naturligtvis även 
fotografier för kopiering. Alla som bidragit med material kommer att 
noteras i den planerade publikationen. Adressen är Brändö parkväg 42 
B, 00570 Helsingfors. Tel . :  90-68 48 254. 
Stig Jaatinen 

kusterna av Wiborgska viken, både 
till den östra sidan med bl.a. Liha
niemi och Samola, liksom även till 
den västra sidan med bl. a. Keisniemi
halvön och Piispansaari. Samman
lagt torde här ha funnits omkring 
250 villor. Ä ven stränderna norr om 
staden såsom P a pula och Suomenve
denpohja ända till Rättijärvi samt 
det nordöstra insjöområdet mot Tali 
fick en alltmera tätnande sommar
bebyggelse. Utvecklingen av snabba 
förbindelser med staden var en för
utsättning för denna nya typ av bo
ende. Wiborgska viken trafikerades 
av talrika ångbåtar och denna trafik 
höll i sig ända fram till Vinterkrigets 
början. Villabornas trafikbehov gyn
nades av att Trångsund och också 
längre bort belägna trakter krävde 
täta förbindelser med staden. Det 
dåtida landsvägsnätet var relativt 
bristfälligt och privatbilismen låg 
ännu i sin linda. 

Villakulturen ådan den fram
växte efter eke! kiftet hade en an
nan struktur än dagen ' eekendstu
geliv. kolorna ommarlo varade i 
hela tre m aderoch p  å ätt kunde 
familj rna inrätta igtill en lång sam
manhängande til l  aro på landet. 

lan var in tälJd p m ngsidiga akti
viteter b de för rekreation och säll

kap Ii  . Därtill anlade man för sin 
jälvför ärjning ofta nog en storträd
g rd. Familjefädren pendlade dagli
gen till ina arbetsplat er i Wiborg. 
dit ä-. n husmödrama gjorde tmin -
t n p n n rd 1 ' n. 

Behmska flickskolan 
B å d e  gossar och flickor under

visades på tyska i Wiborg 
fram ti11 1 840-talet. Det statliga gym
nasiet försvenskades i början av 1 840-
talet, fastän ryskan (några år framåt) 
skulle användas vid undervisningen 
i vissa ämnen med anknytning till 
samhällslivet: geografi, historia och 
statistik (dvs. statslära). I den 1 788 
grundade "Demoisellenschule", se
nare omdöpt till "Töchterschule", 
kvarstod emellertid tyskan som 
undervisningsspråk ända till slutet 
av 1 850-talet (enligt C.G. Aminoff 
1 983) .  

I s i n  förträffliga l i l l a  b o k  Die 
Wiborger Deutschen ( 1 993) beskri
ver Robert Schweizer bl .a.  skol
förhållandena i W i borg och berättar 
att det grundades olika privata tyska 
skolor i staden i mitten av 1 800-talet, 
för att tillfredsställa behovet av tysk 
undervisning. I Wiborg verkade så
lunda en tid i detta syfte tysken Karl 
Gottlieb Be hm ( 1 823- 1 875), som stu
derat i Dorpat och Petersburg. Hans 
änka Ida Behm fortsatte att leda en 
"Töchterschule", vanligen kallad 
Behmska skolan, som också hade 
ett internat och som åtnjöt ett gott 
rykte även utanför Wiborg. Skolan 
verkade ända in på 1 890-talet. 

Bland andra den kända målarin
nan Venny Soldan-Brofeldt (född 
1 863 och gift med Juhani Aho) var 
elev i Behmska skolan. Till denna 
skola sändes även tre systrar Kol
ström, döttrar till vice häradshöv
dingen Mathias Emanuel (Manne) 
K o l ström ( bördig från M uo
nionniska) och hans maka Adele 
Roering (från Kuopio ).  Döttrarna 
växte upp utanför Kuopio. Manne 
Kolström drev till sammans med fir-

Elever vid Behmska skolan kring 1877. Stående fr. v.: Sigrid Witikka, T hora 
Gripenberg (gift Kyander), okänd. Sittandefr. v.: Lillie Lorentz (gift Starckjohann), 
Ev i Thuneberg, Charlotta Kolström (gift Modeen), Mim mi Seseman (gift Pingoud). 

man Wahl i Wiborg ett sågverk i 
Suovu på Kallavesis västra strand. 
Han hade även hem i Kuopio och i 
Man inga, där han ägde ett litet jord
bruk. När döttrarna skulle börja sko
lan hade Kuopio ingen lämplig· att 
erbjuda. Kuopio svenska samskola, 
där Manne Kolströms blivande svär
son skulle komma att verka som lä
rare, startade först år 1 875. Därför 
sändes de tre döttrarna till skola i 
Wiborg. Den ende sonen skickades 
ända till Helsingfors, där han under 
några år (han dog tidigt) gick i priva
ta Böökska lyceet. 

Den generöse fadern offrade 
mycket på sina barns utbildning. 
Schweiziska hemlärarinnor hade 
undervisat döttrarna som små. Den 
mellersta dottern fick rent av vistas 
ett år i Schweiz för språkstudier och 
blev sedermera lärarinna i tyska och 
franska i Helsingfors. Den yngsta 
dottern Ann i (född 1 870) komplette
rade sin skolgång med merkantila 
studier vid Brahestads borgare- och 
handelsskola och språkstudier i Eng
land. 

Den äldsta dottern Charlotta 
( Lotty), född 1 862, gifte sig med 

Maximilian Modeen, officer vid 
Kuopio skarpskyttebataljon och 
matematiklärare. Förutom under sin 
tid som elev vid Behmska skolan 
kom hon senare i livet att vistas ett 
par år i Wiborg, där hennes man 
startade en svensk samskola (se C. G. 
Aminoffs artikel i Wiborgs Nyheter 
1 986). 

Fotografiet här invid visar Lotty 
Kolström som ung flicka i kretsen av 
några klasskamrater vid Behmska 
skolan i Wiborg. Fotot kan tänkas 
vara taget ungefär 1 877, när Lotty 
var femton år gammal. 

Jag har hemma en samling små 
kort med guldsnitt (ti llsammans 
bildande ett minnesalbum) med text 
på tyska och med tysk stil, prydda 
med bokmärken. Korten har tillhört 
den mellersta systern Helmi Kol
ström (född 1 865 , gift Vernier). Det 
framgår av kortens text att det är 
fråga om skolkamrater, alltså från 
Behmska skolan. Korten är alla da
terade 1 875. Följande namn har jag 
kunnat tyda: Anna Ahnger, Sophie 
Berg, Elisa Cook, Olga Eberlein, A. 
Elfström, Alfbild Frei,  Hermine 
Frisk, Lisette Hiittlinger, F. Löfgren, 
Lascha Mas!, Sophie Rothe, Maria 
R u m k i n ,  Adele  R u o t z i ,  J u l i a  
Selechkoff, Alice W eissen berg. Vissa 
kort har text på svenska, vilket kan
ske tyder på att de inte var klass
kamrater utan endast väninnor: Ida 
Hallon blad, Elsa Schneevoigt. I sam
lingen förekommer ännu namnen 
Adele, Toni, Karin, Hanna S.  och 
några initialer. 
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Thomas Thesleff 

Wiborgsfamiljen Thesleff -
400 år i Finland 
Anteckningar kring Wiborg i Östersjöperspektiv 
Om sagornas Vineta och 
Valdemar Atterdag 

De flesta av oss har väl haft för
månen att läsa Selma Lagerlöts un
derbara bok om Nils Holgerssons 
resor genom Sverige. Vi har kanske 
fascinerats av den trolska stämningen 
i de sagolika berättelser där Nils 
Holgersson besöker olika platser och 
kommer till tals med vålnader från 
det förflutna. Speciellt en av berät
telserna har fascinerat mig personli
gen: Jag kan inte glömma känslan av 
"Sehnsucht" när j ag läste om staden 
Vineta. 

Den berättelsen hör egentligen 
inte hit, men för dem som inte kän
ner till historien må den rekapituleras 
i korta drag. Vineta föreställdes vara 
en gammal medeltida handelsstad 
vars borgare lyckades tillskansa sig 
omätliga rikedomar genom handel 
och köpenskap. De samlade enorma 
rikedomar och deras högmod kände 
till slut inga gränser. Stadens invå
nare blev följaktligen snikna och 
te l n tar 1 uppror t g O\ r. ln' å
narnas leverne blev till slut så olid
ligt att vår Herre inte längre kunde 
se genom fingrarna utan dömde sta
den till undergång och evig osalig
het: Staden uppslukades av havet 
men fick återuppstå i all sin prakt en 
natt, en gång vart hundrade är och 
kunde då lösas ur sin förtrollning om 
någon utomstående kom in i staden 
och köpte en enda liten sak av köp
männen där. Blev det inte affär sjönk 
staden tillbaka i havet igen för att 
äteruppstå hundra år senare på nytt 
för en natt. 

Nu ville det sig inte bättre än att 
Nils H o lgersson gick och span
kulerade på stranden och hittade ett 
litet ärgigt kopparmynt i sanden som 
han emellertid försmådde, då han 
tyckte att det inte var värt mödan att 
bli upplocka t. Efter en stund märkte 
han att han inte längre gick på en 
öde strand, utan att han passerat 
genom magnifika stadsportar in i en 
stad, som lyste av välmåga och makt. 
Invånarna verkade förvånansvärt 
fjära och oåtkomliga fastän de alla 
försökte komma i kontakt med Nils. 
Man bjöd ut de dyraste tyger, lockade 
med de mest makalösa silverarbeten 
och exotiska kryddor och till slut 
förstod Nils att man med alla medel 
förtvivlat försökte sälja honom nå
got. Då han själv var luspank kunde 
han ju inte köpa något, men kom 
efter en stund att tänka på den lilla 
kopparslanten på stranden. Tänk om 
han skulle kunna köpa något för 
den ! Han rusade ut ur staden snärjd 
av armar som förtvivlat försökte hålla 
honom kvar och fann stranden där 
slanten borde ha legat. Den stod 
emellertid inte att finna och Nils 
kunde inte annat än hjälplöst åse hur 
staden i nästa ögonblick sjönk till
baka i havet med sina hemligheter 
och sin förbannelse. 

För att komplettera det visuella 
intrycket av hur staden såg ut, är det 
väl bäst att tänka på den berömda 
tavlan "Valdemar Atterdag brand
skattar Visby", ni vet. Där ser man i 
romantiserad form hur de rovgiriga 
danska knektarna plundrar de kros
sade gutarna i deras hemstad. Bil
den ger emellertid en ganska bra 
kuliss också till det följande. 
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De första beläggen på Hans Theslejfs verksamhet i Wiborg i fogderäkenskaperna 
från 1594. På sidan JO berättas det den 2 7  maj om skeppning "In från Lubeck" med 

kep. Casper 0/d(enburg) och pli nästafoliefinn HT:s namnteckning och notis om 
t-•�r•w l -

J 
+ 4  daler. 

"Uralt, echt oder ... "?  

Hösten 1 993 firade e n  av d e  gamla 
wiborgssl äkterna fyrahundraårs
jubileet av släktens första med sä
kerhet kända anfaders ankomst till 
Wiborg. Man har nämligen kunnat 
fastslå att Hans Thesleff för första 
gången den 27 maj 1 594 dök upp i 
Wiborgs stads fogderäkenskaper 
med varor som han tagit med sig 
över havet. Där noteras det att Hans 
Thesleff med skepparen Casper Ol
denburg från Ltibeck infört två tun
nor salt och två packar tyg av 
stendelsk (från Stendel i B ran
denburg) sort, som löper i tol 4 da
ler. Samma år den 20 j un i  för han in 
ett tjugotal artiklar efter att den 6 
juni ha utfört till Ltibeck tjära, ko hud 
och smör. 

Affärerna kom snabbt i gång och 
i oktober samma år benämns han 
redan som "ltibsk köpsven" .  I litför
ningsregistret av 1595 skrevs han för 
första gången "Hans Thesleff", men 
i olika mantals- o.a. register varierar 
stavningen mycket, Teslev, Tesleffe, 
Desleffe, och själv skrev han sig en 
gång Thesselef ( 1 601 ) .  Det var nog 
inte underligt, för på den tiden skrev 
man vad man hörde och det fanns 
inget normativt rättstavningsbruk, 
allra minst vad gällde namnskicket 
D e ssutom kan noteras att den 
thesleffska rättstavningen är svår, 
det har senkomna ättlingar oupp
hörliga gånger nogsamt fått erfara i 
det dagliga livet. 

Dokumenten i anslutning till Hans 
Thesleffs etablering i Wiborg har 
spårats av min far Holger i Finlands 
Riksarkiv och de har möjliggjort en 
tidigareläggning av familjens an
komst till Wiborg med åtminstone 
ett år j ämfört med vad Wilhelm 
Thesleff i sin år 1925 utgivna bok 
Släkten Theslejfhar gett vid handen. 

Varifrån kom då denne Hans 
Thesleff? Det är förvisso helt möj
ligt att han besökt Wiborg tidigare, 
kanske redan 1 593, lagom till sta
dens 300-årsjubileum, eller kanske 
ännu tidigare och då mera inkog-

nito, det vet vi inte. Att han formli
gen "dök upp" 1 594 visar däremot 
den myckenhet av anteckningar om 
hans närvaro från det året och föl
jande. Och att han kom över havet 
är också klart, den treudd som han 
hade i sitt sigill föranleder oss att tro 
att han dessutom kanske hade ett 
speciellt förhållande till havet . . .  

Från och med 1 594 var h a n  i alla 
fall etablerad i W i borg som en troli
gen relativt ung och välbärgad han
delsman med affärer uteslutande på 
Ltibeck. Att han kom närmast från 
Ltibeck kan numera också beteck
nas som ganska klart. Staden var det 
mäktiga Hansaförbundets högborg 
sedan 1 1 00-talet och nu på slutet av 
1500-talet fortsatte köpmännen att 
odla kontakter med de lukrativa 
marknaderna i Karelen, där utför
seln handlade om tj ära, honung, päls
verk samt smör och införseln om 
tyger, kryddor, salt och lyxvaror. 
Inom familjen cirkulerade länge ryk
ten om att han skulle ha kommit från 
Skottland, anor som säkert tilltalade 
de mer romantiskt sinnade familje
medlemmarna. Men den omutliga 
forskningen har gett vid handen att 
dessa rykten kan bero på att Hans 
kan ha haft något att göra med för
staden Schottland i Danzig. Också 
Rostock har nämnts som hemort på 
grund av att man funnit en borgar� 
Andreas Tezlevius därstädes ca 
hundra år tidigare, men också det 
antagandet har vederlagts. 

Hans Thesleff blev mycket snart 
naturaliserad och upptagen i den 
innersta wiborgska societeten genom 
sitt äktenskap år 1 600 med Katarina 
Stråhlman, dotter till borgmästaren 
i staden Henrik Stråhlman (Kata
rinas morfar var biskopen Paulus 
Juusten, som var känd i lutherska 
kretsar kring Östersjön och som ta
git sitt namn av Juustila gård, vilken 
sedermera - 1752 - kom i familjen 
Thesleffs ägo). Därmed blev släkten 
finsk, med tyska som hemspråk. 
Alltså vart Hans "uralt" - "aber lei
der nicht echt", kunde man kanske 
tillägga! 

Bara några spår på en 
dammig hylla ••. 

Hans Thesleffs egen bakgrund vet 
vi i dag faktiskt inte med säkerhet 
någonting om, annat än det man på 
logisk och filologisk grund kan sluta 
sig till. N å gr a fortsatta kontakter med 
den gamla hembygden är svåra att 
spåra och om inte förr så senast un
der 30-åriga kriget måste dessa ha 
upphört (för barnens del), ty befolk
ningsförlusterna just i Thesletfarnas 
tänkbara hemtrakter steg till 60-70 
% under perioden 1 618-1648. Det är 
att märka att staden Stettin klarade 
sig förunderligt bra, men att de nedan 
anförda orterna Golnow och Trep
tow (den senare en av de första stä
derna som svenskarna erövrade 
1630) låg inom de mest hemsökta 
områdena av Pommern. 

När det gäller att spåra Hans 
Thesleffs rötter börjar emellertid ett 
spännande detektivarbete. Det för 
oss via nyöppnade tyska arkiv i 
Vorpommern långt tillbaka i tiden 
och låter oss ana ett rikhaltigt förflu
tet i Östersjöbäckenet 

I ett tidigare nummer av W i borgs 
Nyheter har frågan om hanseaternas 
utbredning i Östersjön berörts och 
vi torde alla vara bekanta med hu
vuddragen av deras historia. N u kon
fronteras vi med en släkt vars livsöde 
för oss tillbaka ett par hundra år till 
i tiden och ger oss en glimt av hur 
den värld såg ut, som kom att bidra 
till utformningen av W i borgs borgar
kultur. 

Här dyker i sj älva verket ett an
lu ; t u n n · reta 

· nta 1 n m d n t mttd m htl
tills varit effektivt stängd för oss. 
Det sjunker måhända inte tillbaka 
lika regelmässigt som staden, men 
får stå för det förflutna som emel
lanåt dyker upp med budskap från 
längesedan svunna dar, och om vi 
bara har vett att hålla i vår koppar
peng får vi kanske ut något av dess 
budskap, vars innehåll fortfarande i 
dag bidrar till kunskapen om vårt 
kulturarv. 

Det ytliga strövtåg i Vorpommer
sche Landesarchiv som min frände 
Stephan Thesleff (son till generalen 
Wilhelm Thesleff) gjorde år 1993 
gav genast napp: en viss Albrecht 
Tesleff från Treptow (6 km från 
mynningen av floden Rega mellan 
Witstock och Golnow i hertigdömet 
Pommern) har stått som garant vid 
en arrende affär m e l l a n  Hinrik 
Nopelyn och Hinrik Vorbeke den 7 
februari 1 41 7 .  Därmed måste denne 
protothesleff ha varit född på 1300-
talet. Albrecht förekom tillsammans 
med herrar Koneke Hoved, Hinrik 
Btistorp, Rymer Rotther och fru 
Margared Teysyr samt Hinrik Erp 
och flera andra betrodda människor 
därifrån. Aktstycket gav genast en 
fingervisning om var vi skulle börja 
söka den miljö, som stod till grund 
för bl.a. Wiborgs borgare. 

Östersjöns sydkust bestod under 
1 300- och 1 400-talet av ett flertal 
mindre furstendömen: I väster låg 
grevskapet Holstein följt av hertig
dömena Mecklenburgoch Pommern 
(-Wohlgast) för att sedan österut 
mötas av den Tyska Ordens områ
den. Söder om låg det mäktiga men 
ännu i sin linda varande kurfur
stendömet B randenburg.  Ä n n u  
längre österut inledde den nyastorm
akten Polen- Litauen sin expansion 
mot öster. 

I Pommerns kustland, liksom 
också i Mecklenburg och Holstein 
spred sig ett pärlband av de mång
omtalade h anseatiska förbunds
städerna. De låg inte alltid vid kus
ten, utan kunde också finnas längre 
in i landet vid floder eller handels
vägar. De namnkunnigaste städerna 
i Pommerns kärnområde var Stettin 
och Golnow på vardera sidan om 
floden Oder. Den tyska kolonisa tio-
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n en österut satte i gång redan under 
1200-talet och fortsatte under de 
påföljande seklen. Vid 1400-talets 
början hade utposterna av den pas
serat Oder och dragit vidare mot 
Lauenburg och Danzig. Under de 
tider som här behandlas levde denna 
berättelses hjältar i en relativt ung, 
expansiv men redan välordnad miljö. 
Området hade satts under plogen ca 
hundra år tidigare och de första stä
derna hade grunda t s samma tid. Men 
just här, öster om Oder vid Golnow, 
var städerna redan på 1400-talet ut
byggda, hade fått en stadsplan med 
planerat gatunät och fungerande in
frastruktur. Man följ de den sekel
gamla Magdeburgerrätten och hade 
i allmänhet gemensamt myntsystem. 
Härvid kan märkas att j ust städerna 
Golnow och Treptow dock hade 
egna mynt, ett tecken på långtgå
ende sj älvständighet. (Jämför dis
kussionerna i dag för och emot ecu/ 
nationella mynt.) I religiöst hän
seende bekände man sig till påven i 
Rom, men allt tyder på att man däri 
tog en ganska avspänd hållning; un-
der de oroliga hussiterkrigen 1420-
1436 berördes dessa områden inte 
alls av den andliga väckelsen och 
förskonades sålunda från upp
rivande konflikter. 

Vi talar alltså om en gedigen stads
och borgarmiljö i Golnow, Treptow 
och Stettin med flera städer i områ
det. En närmare granskning ger fak
tiskt vid handen att just dessa områ
den förefaller att ha varit speciellt 
utvecklade och dynamiska redan på 
1300-talet. När Albrecht Teslett och 
hans kolleger ställde upp för Hinrik 
Nopelyn och Hinrik Vorbeke gjorde 
man det med den borgerliga själv
säkerhetens oomkullrunkeliga för
vissning att ett avtal mellan "bättre 
folk" eller som man då uttryckte sig 
"bederne Lude" (wiborgarna blev 
ju aldrig kvitt sitt "Unsereiner " ! )  
räckte till som garanti vid en affär. 
Dokumentet bär vittne om inbördes 
relationer, förtroende och loj alitet 
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samt, vilket här kanske är det vikti-
gaste, individens identitet. stads-
borgare med tillräckliga resurser 
kunde kosta på sig att vara sig själva 
nog och omhulda den krets som stod 
en närmast. 

Hur var namnet? 

Innan vi återvänder till Wiborg 
kan det roa att se omnamnetThesleff 
ur filologisk synvinkel kan ge en fing
ervisning om miljön i södra Öster
sjöområdet. Namntypen som sådan 
var enligt sena rön ganska vanlig i 
Östersjöområdet längs den södra 
kusten alltsedan senare medeltid. 
Leden Thes- är ungefär den samma 
som Tysk- eller Deutsch-, och -lev är 
ett suffix som anger arv eller tillhö
righet. Thesleff skulle då betyda 
ungefär "tyskättling" eller något lik
nande, litet på samma sätt som 
Franciskus eller Franco is betyder "av 
frankisk stam". Det skall kanske 
därför egentligen inte anses vara ett 
rent släktnamn, utan snarare ur
sprungligen ett egennamn. Det fanns 
redan på 700-talet en tangobard med 
namnet Teudelab(ius), måhända 



ndeaffär. 
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samma namn som än i dag lyder 
Detlev. Om detta resonemang håller 
berättar också det litet mer om de 
wiborgska Thesletfarnas förfäder; de 
bodde troligen i en tvåspråkig miljö 
(som t.ex. Pommern där "Ostsied
lung" pågick sedan 1200-talet). I en 
tvåspråkig miljö måste man lägga 
vikt vid att beteckna den språkliga 
tillhörigheten. Det konkurrerande 
folkelementet var polskt-litauiskt
slaviskt och som alltid i sådana trak
ter var bosättningen blandad. Det 
förekom ingen skarp gräns mellan 
lant- och stadsbefolkning, alla be
drev jordbruk för födans skull men 
köpenskap började bedrivas i städer 
med fördelaktigt geografiskt läge och 
då merendels av tyskspråkig befolk
ning. Trots detta är det dock skäligt 
att anta, att den borgerliga identite
ten kom att betecknas med namnet 
"mannen med det tyska språket" i 
motsats till "de andra från landet". 
Bruket av gamla egennamn som till
namn blev vanligt i borgerliga kret
sar (dvs. utpräglade stadsbor som 
sorterade understadsrätten) på 1 300-
talet och vann slutligt burskap under 
det följande seklet, medan det på 
slaviskt håll skulle dröja ända till 
1 700-talet innan ett sådant namn
skick fick fotfäste. 

U n der hela 1400-talet stärktes den 
borgerliga miljön i Nordtyskland och 
handeln blomstrade som aldrig förr 
efter det att följderna av digerdöden 
och det franska hundraårskriget bör
jade blekna. Senare, den 6 januari 
1 478, dyker herrarna Ciaves (Claus/ 
Claudius) Tesslow och Hanns Tes! of 
upp i andra dokument från samma 
trakter. Det intressanta här är ju det, 
att man under denna tid aldrig döpte 
sina barn efter levande släktingar, 
då man trodde att livsanden på detta 
sätt skulle överföras till den nyfödde 
och därför ta död på den gamle. Vi 
vet ju också att Hans Thesleff hette 
Hans och att bans son fick namnet 
Claudius. Skulle de två ovannämnda 
ha något med Hans och han efter-

kommande att göra? 
Är det förmätet att leka med tan

ken att också en viss Andreas 
Tetzlevius i Rostock (dyker upp i 
dokumenten vid 1400-talets slut och 
född i Hansastaden Golnow) och 
Hans Thesleff i Wiborg skulle ha 
haft en gemensam förfader, som 
hette Albrecht, i Hansastaden Trep
tow vid 1400-talets ingång? Mycket 
möjligt, men i det närmaste obe
visbart. Under alla omständigheter 
kan vi ana oss till konturerna av en 
gedigen och dynamisk urban miljö 
med rötter i hertigdömet Pommerns 
viktiga handelsstäder som den bak
grund, ur vilken Hans Thesleff damp 
ner i Wiborg 1 594. 

Vi vet inte heller hur mycket som 
ännu är oupptäckt, de nyöppnade 
östtyska arkiven är många, hyllorna 
där är långa och allt är täckt av ett 
tjockt lager damm. Men långt inne, 
djupt nere i den flyktade tidens min
nen ligger kanske flera källor och 
väntar på upptäckt; knastertorra till 
sin apparition, men söta och fruktiga 
till sitt innehåll om de bjuds ut från 
kunskapens träd. 

Att dessa protothesleffar knap
past var speciellt framstående i 
världshistoriskt perspektiv måste jag 
tillstå, de har ju inte lämnat några 

speciella spår efter sig, men ett tycks 
de ha varit: etablerade tyska bor
gare i hansamiljö. De benämndes 
"bättre folk" och hörde kanske till 
den lokala eliten och de använde 
släktnamn. De sysslade med handel 
och köpenskap och var goda stads
bor. Med målningen av Valdemar 
Atterdag i Visby för ögonen kan 
man väl föreställa sig hur livet måste 
ha tett sig i de andra hansastäderna 
vid denna tid. Hanseaterna var ex
pansiva och dynamiska, ett boret 
riskvilligt handelsmannasällskap: 
Hans Thesletf, som tog vägen mot 
nordost, hade nog ganska mycket 
att förlora med sina långa sjöresor 
över Östersjön. Ändå var han tydli
gen inte alldeles desperat, för mycket 
tyder på en gedigen bakgrund. Han 
hade nog inte heller kunnat gifta sig 
med Katarina Stråhlman, borgmäs
tardottern, om han bara hade varit 
en vandrande gesäll! Listan från hans 
bröllopsförberedelser ( 1 60 1 )  vittnar 
dessutom om en viss smak för det 
imposanta och livets goda. 

Nätverket breder ut sig 

Hans Thesleff kom alltså från en 
miljö som vi med goda skäl kan be
teckna som ett nätverk av goda för
bindelser över hela Ostersjöom
rådet. Han fick genast goda kontak
ter i sin nya hemstad och han kla
rade sig säkerligen tämligen bra. 
Tyvärr dog han redan 1615.  Barnen 
växte upp hos sin styvfar Hermann 
Böök. Att Hans två intellektuellt 
lagda söner studerade utomlands 
behöver inte ha varit faderns ide och 
visar ingenting om släktrötter.  
Claudius blev teolog och besökte 
universiteten i Uppsala, Dorpat och 
Köoigsberg. Pete r (  om gifte ig med 
Christina Schmedeman) lä te juri
dik i Leydeo och ättl ingarna till han 
äld te on Johan ble nart engage
rade av centraladmini trationen 1 

tockholm och flytta alllm r 

terut, för att slutligen nobiliseras 
Stierostedt i början av 1 700-talet och 
permanent bosätta sig i Sverige. Men 
ett undantag från den gedigna bil
den fanns; Hans tredje son Rytgert 
kunde inte hålla sina fingrar i styr, 
utan försmäktade till slut på Kex
holms fästning efter att ha försnillat 
kronans persedlar. Yngste sonen 
Paul gick sina egna vägar, först till 
Nyen, och från honom utgick seder
mera den krigar- och lantbrukar
släkt som började skriva sig Theslöf, 
i dag även Theslow. 

Med sin juridiska utbildning fick 
Peter Thesletf ett intressant upp
drag så wiborgare han var. Han ut
nämndes 1643 till justilieborgmäs
tare i den lilla staden Helsingfors, 
som nyss flyttats ner från Vanda 
åmynning till Estnässkata n. Källorna 
tecknar ett myndigt porträtt av den 
gode Peter; ständigt i konflikt med 
självutnämnda kräkvin kelpotentater 
i Helsingfors med omnejd tvekade 
han inte att ge svar på tal eller j ämka, 
hur det förhöll sig, mellan de tredsk
ande borgaroa härstädes. 

I och med Stora Nordiska kriget 
öppnade Ryssland definitivt ett föns
ter mot Östersjön och politiken i 
området kom allt mer att domineras 
av hänsyn till  stormaktskonstel-

latiooerna i området; ett expansivt 
Ryssland i öster, ett tynande men 
fortfarande om segrar drömmande 
Sverige i väster och oroliga grannar 
i söder. stadsstatspolitiken var ett 
minne blott och W i borg blev ryskt i 
och med i n förl ivandet  av d e t  
Wiborgska guvernementet m e d  
Ryssland. 

Peters andra son Petter Thesleff 
dog under Wiborgs belägring 1 7 1 0  
och lämnade bara e n  elvaårig pilt 
Johan efter sig. Kontakten med 
Theslöfarna upphörde då Wiborg 
blev ryskt och återknöts först på 
1 950-talet efter det att Ingegerd 
Lunden-Cr ooström i flera verk 
kunde påvisa släktskapen. Under 
frihetskriget kämpade alltså två ge
neraler Thesleff i de vita leden, Wil
helm Thesleff och Gösta Theslöf, 
utan att ha varit medvetna om sin 
inbördes släktskap. 

I själva verket reducerades Thes
letfarna år 1710 till praktiskt taget 
bara en enda person, Johan, som 
dock genom sitt giftermål med Chris
tina Haveman blev väldigt produk
tiv: mellan 1 728 och 1 746 föddes 14 
barn, av vilka fem växte upp till vuxen 
ålder. Peter Wilhelm ( 1 735-1818) 
gifte sig med Chr.  Amalia Lado och 
blev gemensam förfader för flera 
nulevande grenar och hans bror 
Alexander ( 1 743-1 8 1 3) gifte sig med 
Sofia Jaenisch och blev urpappa till 
Lavolagrenen. 

Det skulle här föra för långt att 
räkna upp alla de nuvarande grenar
nas anfäder och vad de sysslade med, 
det fanns större och mindre söner 
och döttrar av en allt talrikare skara 
Thesleffar, som under 1 700-talet blev 
wiborgare i alla avseenden. Djupt 
engagerade i stadens affärer och 
politik drog de sin del av lasset till-

amman med de andra gamla 
wiborg familjerna. Det wiborg ka 
guvernementet i olering och ··r
prägel i det isarra 11 ka k e J -.ar m t 
bidr ·an · tlll en mt m h 
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köpmännen till  torvan och blev 
jordägare. Nu uppstod de klannamn 
som än i dag brukas inofficiellt inom 
fa miljen: Kavan t holm. Liimatta. 
Juu 1 hu' u 

l 

Aldrig riktigt lugnt 

En ny storm svepte över Öster
sjön exakt hundra år efter Stora 
Ofreden. Den franska kejsaren gav 
sin "Cousin" Alexander I fria hän
der att skydda sig i nordväst (här är 
att märka att det politiska perspek
tivet vänt, vi talar inte längre om 
sydväst utan om nordväst ! )  mot den 
galne svenske kungen och sålunda 
kunde ryska trupper åter en gång 
sätta i väg västerut utan att störas. 

Generalsbröderna Peter Georg 
(Liimatta) och Alexander Amatus 
(Juustila) deltog bägge i 1 808-09 års 
krig och i Napoleonkrigen. Alexan
der avancerade till vice generalgu
vernör över storfurstendömet Fin
land och blev i den egenskapen också 
kansler för Helsingfors universitet 
och kom att symbolisera den ryska 
stagnationen för en växande gene
ration nationellt sinnade studenter 
vid Alexandersuniversitetet i Hel
singfors. Äldre brodern Peter, som 
trivdes på sitt älskade Liimatta, gifte 
sig redan som löjtnant med Anna 
Brandt. Senare blev han som gene
ral chef för kadettskolan i Fredriks
hamn. Så genomlevde Thesletfarna 
ett mångskiftande liv i Wiborg med 
omnejd, besökte varandra och syss
lade var och en med sitt. De flesta 
bands vid sina gods och först under 
sent 1 800-tal blev andra civila yrken 
företrädda. 

Den tredje stormaktsstormen i 
Östersjön på tre sekel sänkte Vin e ta 
- drömmarnas stad - en tredje gång, 
definitivt kan det tyckas för oss 
nulevande. Också i den deltog och 
blödde Thesletfar för sina hem. Nu 
blev för! usten kanske mera tung: alla 
gårdar med månghundraåriga anor 
övergavs och förstördes. J uustila, Ka
vantholm, Lavola, Pälttäri, Maaskola 
(Liimatta var redan sålt) är i dag för 

oss efterkrigsgenerationer bara myt
omspunna namn. Men klanerna 
håller fortfarande ihop och träffas, 
också om Östersjön, mare oostrum, 
i dag innebär andra aspekter än de 
som gjorde W i borg till en betydaode 
handelsstad och lockande bonings
ort för vägfarna köpsven ner. 

När släkten samlades till fyra
hundraårs släktmöte i november 
1 993, kunde man dock konstatera 
att Östersjön inte längre räckte till 
för wiborgarnas expansionslusta -
familjen hade gjort sitt bästa för att 
fylla jorden. Attlingar ti l l  Hans 
Thesletf bor numera i Argentina, 
Australien, USA, England, Spanien, 
Sverige och Finland. 

hundr 
ig en lit n n} a 
om det Wiborg om ,; ungdomar 

konfrontera med otvetydigt bär 
vissa drag av Vineta: en lycklig tid, 
men nedsjunken i minnen. Var är då 
vår identitet i dag? Biologiskt kan 
man knappast ha speciellt mycket 
gemensamt med en förfader på 1 500-
talet, för att inte tala om en på 1300-
talet. Om man dessutom inbillar sig 
att denna urpappa gillande skulle 
nicka åt alla ens dumheter, såsom 
man myser åt sina egna barn, är man 
ute på hal is. Jag kommer därför 
osökt att tänka på följande sekvens i 
Fritjots saga av Tegner: Yvs ej fädrens 
ära: kan du ej spänna bågen är hon ej 
din! 
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Det är fråga om bördsstolthetens 
betydelse; det är inte av primärt in
tresse att just min eller din förfader 
har gjort det eller det och om han 
gjort det så borde jag självfallet äras 
och aktas för det eller det. Det j ag 
tycker är viktigt, är hur det förflutna 
förpliktigar oss att förvalta vårt kul
turarv. Jag har velat visa hur viktig 
roll W i borg har spelat i utvecklingen 
av Östersjöbäckenet, dels som en 
egen stad med livskraftigt borger
skap, dels som ett dynamiskt element 
i en historisk utveckling. Dessutom 
vill jag lägga vikt vid en annan as
pekt; Thesletfarna (eller vilken an
nan familj som helst egentligen) dök 
upp ur historiens dunkel och an-

t rr  
flutna. 

Wiborg utgjorde här en l ng och 
säkerligen angenäm haltpunkt i det 
långa och komplicerade pärlband, 
som utgör det vi kallar mänsklighe
tens historia. 

OY FEN NOSCAN DIA 
CHARTERI NG AB 

skeppsmäklare 
Helsingfors 

Tel .  642 91 1 
Telex: 1 24 41 5 
Fax: 604 61 9 
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KARJALA 

fyllde 90 år! 
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OM. HåytBiåån ainoas· 
taan 9 plivll. Karja/an Kirjapaino Oy:s monumentala affärshus med vacker tegelfasad (1929). 

Palokmlllantalolla. 

U utta! 
Redaktionen här på den lite äldre 

och mycket mindre kollegan Wi
borgs Nyhetervill gärna skyldra med 
pennan med anledning av jubileums
året, genom att för sina egna läsare 
varav de äldre varje morgon i W i borg 
hörde KARJALA dunsa ned genom 
postluckan - presentera en ansedd 
tidnings spännande, av patriotism 
genomsyrade historia.  I dag är 
KARJ ALA karelarnas språkrör och 
förbindelselänk i diasporan. Dess 
program och lösenord är "det karel
ska".  karjalaisuus, i alla dess former. 

I ett amma ndrag över de ,l!.ångna 
90 ren karakten erar KARJALA 
själv grunddragen i sin levnadshisto
ria så här: vi grundades i Wiborg, 
inspirerade av de finsknationella 
idealen, för att i synnerhet tillvarata 
Karelska Näsets invånares intressen 
under tsarregimen. Såsom företrä
dare för de s.k. ungfinnarna (nuor
suomalaiset) stödde vi kraftigt själv
ständighetssträvandena. Ett par tio
tal år efter grundaodet blev KAR
JALA språkrör för nationella sam
lingspartiet och landets näststörsta 
tidning, störst utanför huvudstaden. 
Under fortsättningskriget lösgjorde 
den sig från partiet och förklarade 
sig obunden, för att neutralt och tro
värdigt kunna kämpa för alla karela
res livsfrågor. Nu blev dess huvud
uppgift att bevaka de evakuerades 
intressen och att vara deras sam
manbindande länk. När de förflytta
des villkor fåtts i någorlunda ord
ning blev temat att bära upp det 
karelska kulturarvet och omsorgen 
om rötterna. På allra senaste tid har 
KARJ ALA sett det som sin särskilda 
kallelse att hålla den s.k. Karelen
frågan vid liv - vilket ingen annan 
gör med samma ihärdiga konse
kvens. 

KARJALA fördrevs under Vin
terkriget från sitt hem för att snabbt 
återuppstå, för ett tiotal år med hem
vist i Helsingfors, 1952-55 i Lahtis 
och sedan 1956 i Villmanstrand. Men 
KARJALA mår bra - ett tecken på 
dess livskraft är att tidningen aldrig 
blivit delaktig av statsmaktens och 
politikernas "gyllene handslag", utan 
fått komma till rätta på egna ben. 

Wiborgspressens förhistoria 

I samband med WNs eget 90-års
jubileum 1989 berättade vi om tid
ningar i Wiborg, börjande från år 
182 1  med "Wiburger Mancherlei 
zum Nutzen und Vergniigen etc.".  
Den brokiga serie, som på svensk
språkigt håll skulle utmynna i Wi
borgs Nyheter, omfattade många 
kortlivade företrädare såsom Wi
borgs Wochenblatt, Viborgs An
nonceblad, Tillken nagifvanden etc., 
Wiborgs Tidning, den högklassiga 
Wiborg, Viborgsbladet, Östra Fin-

Wiborgs och Karelens ledande dagstidning KARJALA uppstod 
under ofårdsåren, på Bobrikoffs tid 1904. När detta präntas ned 
pågår dess "juhlavuosikerta" 1994 med återblickar på tidningens 
händelserika, ödesmättade historia. Trots ideliga bataljer med cen
sur, krig och evakuering utkommer KARJALA alltjämt. 

när guvernören avtågat förklarade 
redaktörerna för hans följeslagare 
att första sidan alltid är reserverad 
för annonser och att både Uusi 
Suometar och Officiella tidningen 
även de hade proklamationen på si
dan 2. Indragningsbeslutet, ännu inte 
underskrivet, kunde i all stillhet åter
tas. 

land, Wiborgs Dagblad och Wi
borgsposten. Men på den finska si
dan var utvecklingen en annan. 

I Wochenblatt hade det ingått dik
ter på finska av Jaakko Juteini år 
1824. Den första "riktiga" tidningen 
på finska var emellertid Sanan
saattaja Wiipurista, med början 1833. 
På 1840-talet accentuerades inrikt
ningen på det finsknationella, även 
om t.ex. annonser publicerades på 
fyra språk. 

År 1 844 uppstod efterföljaren 
Kana va (döpt efter Saima kanal, som 
då var under byggnad). om kulle 
bli en av d främ ta i fin k pr låg 
tidningshistoria. Men dess intensiva 
nationella engagemang och patrio
tism ledde till så stora begränsningar 
från guvernörsämbetets sida att tid
ningen måste l äggas ned. 

Johannes Alfthan, boktryckare 
och grundare av tidningen Wiborg, 
startade också en finsk tidning vid 
namn Sanan-Lennätin år 1855, som 
1 860 följdes av Otava, utgiven av 
Viipurin Suomalainen Kirjallisuus
seura, vilken grundats redan 1 944. 
Tidningen llmarinen utkom 1867-72 
och 1875-88, i mellanrummet kom 
Suomen lehti. Och så steg Viipurin 
Sanornat fram på scenen, ett av lan
dets främsta fästen inom den passiva 
motståndsrörelsen. Den orienterade 
sig markerat för nuorsuomalaisuus
ideerna. Men gammalfinnarna gav 
sig inte, utan grundade 1894 tid
ningen Viipuri. Trots att den följde 
undfallenhetslinjen råkade den dock 
ut för Bobrikoffs censuråtgärder. 

Under dessa ofärdsår var det en 
väldig turbulens inom landets och 
Wiborgs tidningsväsen. Östra Fin
land fick sluta 1899, Viborgsbladet 
och Viipurin Sanornat 1 901,  allt på 
grund av censurförtrycket Det var 
ur denna aska och smältdegel som 
Wiborgs Nyheter och KARJALA 
uppstod, 1 899 respektive 1 904. 

Det bör naturligtvis nämnas att 
arbetarrörelsen i Wiborg 1 904 fick 
sin egen tidning Työ, efter 1919 Kan
san Ty ö och agrarerna sin, Maakansa 
år 1909. Vänsterungfinnarna utgav 
1911 Karja/an Lehti, senare Karja/an 
Aamulehti, till 1924. Dessutom före
kom det några ännu mindre, kortli
vade blad. 

KARJALA blir till 

Förberedelserna för utgivandet av 
KARJ ALA efter den nedlagda 
Viipurin Sanornat kom att ta tre år i 
anspråk. Dess andlige fader var dr 
J.A. Lyly. Förlaget Karjalan Kir
japaino Oy hade man kunnat grunda 
redan 1 90 1 ,  men det visade sig 
mycket besvärligt att få tag på en 
chefredaktör som myndigheterna 
kunde acceptera. Slutligen lancerade 
man en farmaceut E.O. Vuorinen i 

december 1903, han fick välsignelse 
och stod sedan en kort tid i spetsen 
för den nya tianingen. 

I förlagets ansökan till guvernörs
ämbetet hade man försiktigtvis for
mulerat sin målsättning så här: "Kan
san ja etenkin sen syvien rivien 
sivistäminen sekä henkisten j a  
aineellisten pyrintöjen edistäminen 
ja kehittäminen tulee olemaan 
lehden päätehtävä". I övrigt sade 
man sig skriva om jordbruk och bo
skapsskötsel, om nykterhet och om 
arbetarrörelsen samt om färska 
utlandsn heter. ch en k " nlillerär 

a\ d lning ,;u man g ra m jbg t 
värdefull och variationsrik. Man 
underströk starkt att utgångspunk
ten var ett "rent finskt program ". 

' Det må noteras att de 5 fyrsidiga 
numren från 1 903 och början av 
sexdagarstidningens första kom
pletta årgång 1904 inte egentligen 
avslöjade någon speciell politisk håll
ning. Man ville nämligen inte ris
kera ingrepp från myndigheternas 
sida och ville få fast rot på spridnings
området, vars allsidiga förkovran 
man energiskt ville befrämja. 

KARJALAS 50-årshistorik vim
lar av exempel på ståndaktig kamp 
mot byråkrati och censur. Men lä
sare och insändarskribenter kritise
rade ibland återhållsamheten och 
småningom löste man på tyglarna; 
läsarna lärde sig läsa mellan raderna, 
t. ex. att kriget förberedde jordmånen 
för våra sj älvständighetssträvanden. 
Tankens och ordets frihet, arbetar
rörelsens ideer m.m. underströks, allt 
i syfte att stärka motståndet och höja 
b i ld n i o  ni t i l l  kla -

am n 1 n IJ 
nande in tälJning. 

Plock från autonomitiden 

De specifika karelska frågorna 
och önskemålen kom naturligtvis att 
kanaliseras via KARJALA. Man 
oroade sig t.ex. för den tilltagande 
ryska villabebyggelsen och ond
gjorde sig över obligatoriet att gratis 
skjutsa soldater, en förpliktelse som 
inte drabbade andra landsdelar. En 
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Men fastän KARJ ALA tyckte sig 
skriva sakligt t.ex. om rysk-japanska 
kriget 1904, fick redaktionen upp
leva en typisk censurincident KAR
JALA hade tryckt Rysslands krigs
förklaring "bara" på sidan 2 och det
ta för a n l e d d e  l ä n sguvernören 
Mjasojedoff attjämte följe kliva upp 
till redaktionen och bryskt meddela 
att KARJALA indrages för evigt 
och att även tryckeriet stänges! Men 

mycket intensiv och långvarig ilska 
väckte de 1 908 påbörjade ryska pla
nerna på att lösgöra Wiborgs län 
från det övriga finska samhället och 
knyta det till Ryssland. Den väldiga 
kampanj, varunder också KAR
J A L A  dundra d e  mycket,  som 
orkestrerades för att rädda länet 
kulminerade år 1 912 i lantdagens 
anhållan till Ministerrådet i Ryss
land om att planerna skulle förkas-

tas. Det blev back, men själva saken 
gick i stöpet genom att första världs
kriget bröt ut och gav full sysselsätt
ning åt makthavarna. 

Det må även nämnas att KAR
JALA varmt understödde tanken 
på att resa ett monument i Torkels
esplanaden med anledning av lOG
årsminnet av länets återförening med 
Finland efter 1 809 års krig. Redak
tören Mikko Uotinen, som hållit 
brandtal härom, fick sitta 8 månader 
i fängelse i Kresty för bravaden. 

När den allmänna sångfesten i 
Terijoki 1910 "bevakades" av alarm
beredda batterier i In o, förlöjli gades 
saken bl.a. av KARJALA. Proku
ratorsämbetet väckte åtal för skymf
ning av den ryska hären och blott
läggande av militära hemligheter. 
Rådstugan tog god tid på sig att av-

öra målet.d rnen avkunnades 1 9 1 4  

chefredaktören. 
ar r 

KARJ ALA trakasserades, liksom 
den övriga pressen, allt mera av cen
suren när den po!itiska spänningen i 
Europa tilltog. Ar 1917 förhindra
des utgivningen av tidningen med 
hot om våld med anledning av ett 
struntreferat om kosackernas självs
våld. Mönstret känns igen, läs WN 
1994! 

Slut l igen indrogs K A RJALA 
"ko ko sotatoimien ajaksi", men man 
använde sig av Viipurin Sanornat 
som bulvan och utkom i alla fall. 
Efter bolsjevikrevolutionen 1917 fick 
KARJALA visserligen utgivnings
tillstånd igen, men man fortsatte i 
Viipurin Sanornats namn. Tyvärr fick 
både denna tidning och följ aktligen 
KARJALA sedan låta bli att ut
komma under Frihetskrigets kom
plikationer, ända fram till den l maj 
1918.  

Efter E.A. Vuorinen blev Kauko 
Kytömaa den första egentliga chef
redaktören ända fram till 1 907, då 
läraren, fil.mag. Antero Söderman 
övertog rodret. Denne satt f.ö. 8 
månader i fängelse för majestäts
brott. Han var en enträgen suppor
ter av självständighetstanken och 
jägarrörelsen. Söderman avled 1916. 
Nu blev det åter svårt att få tag på 
meriterade redaktörer eftersom 
KARJ ALA ansågs vara en trakas
serad arbetsplats, ansedd som "far
lig" av myndigheterna. Men i januari 
1917 lyckades man anställa den unge 
magistern Erkki Paavolainen för job
bet som chefredaktör. 

Självständighet och 
storhetstid 

Den centrala gestalten i KAR
JALAs redaktionella ledning under 
den långa och händelserika tiden 
1 920-1 944 va r u t an tvi ve l chefredak
tören Otto J. Brummer, vars led
ningsstil och konsekventa journalis
tik ledde KARJ ALA till framgångar 
och en verklig storhetstid. 

Man började i dessa tider se sig 
om efter egna lokaler, ty tidningen 
hade medvind i seglen trots att 5 000 
prenumeranter i Ingermanland och 
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St Petersburg fallit ifrån. Med 25 000 
prenumeranter år 1 9 1 8  hade KAR
lALA klättrat upp till tätplatsen 
inom det självständiga Finlands 
landsortspress. Man anser att basen 
för den journalistiska framgången 
låg i den frihet som redaktörerna 
fick arbeta i, varigenom mångsidig
het och friskhet präglade tidningens 
innehåll. På 1 920-talet slog man in 
på d e n  linje som den växande 
nationalkänslan bäddat för. Ung
finnarnas parti hade upphört 1 9 1 8  
o c h  tidningen närmade sig d e t  
nygrundade samlingspartiets princi
per. KARJ ALA var dock inte då 
ännu partiets officiella organ utan 
tog också in polemiska åsikter, vil
ket kanske förklarar att upplagan 
var stabil trots att länets majoritet 
inte hörde till samlingspartiet. 

Ett centralt tema har alltid varit 
försvarsberedskapen och -viljan, lik
som gränstrakternas mångahanda 
problem. Efter Dorpatfreden ut
vecklades utrikesverksamheten med 
aktuellare rapportering än tidigare. 

Planerna på ett eget hus ledde 
småningom till att man 1 924 be
ställde en ny rotationspress, som 
möjliggjorde tryckning av 32-sidiga 
tidningar (mot 8-sidiga hittills). Från 
1925 bley KARJALA en ?-dagars
tidning. Ar l 928var upplagan 34 000. 
Detta år började man bygga arkitekt 
Uno Ullbergs magnifika affärshus 
vid Alexanders-, sedermera Karjala
gatan. Huset blev färdigt 1 929 och 
tidningens redaktion och kontor flyt
tade in. Huset beboddes i övrigt bl. a. 
av hotell Knut Posse och det av skol
ungdomen livligt frekventerade ka
feet Colombia. 

En läsarundersökning från 1 929 
förtäljer att av KARJALAs läsare 
var 39 % arbetare, verkade 27 % 
inom handeln och affärslivet, var 22 
% jordbrukare och 12 % tjänste
män. Siffrorna bakom ovanstående 
39 och 22 % betyder för övrigt att av 
arbetarna och agrarerna läste färre 
sina egna partiers tidningar än 
KARJALA! 

är kommunismen på 1 930-taJet 
harklade upp sig och Lapporörel n 
gick till attack var KAR J ALAs atti
tyd laglighetens: ingendera parten 
skulle få ta lagen i egna händer. 
Anmärkni ngsvärt var även att 
KARJ L tog tällning m t I L. 
vilket i d tida atmo fär ar en tap
per)nställning. 

Ar 1 904 publicerade KARJALA 
sig på l 2 1 8  sidor. Tio år senare var 
sidantalet l 941 .  År 1 924 var man 
uppe i 2 884 och 1 928 i 3  676 sidor. På 
1 930-talet började man trycka färg
illustrationer till söndagsbilagan. 
Mera lokala rapportörer anställdes 
och specialmedarbetare engagera
des utomlands. Tidningens karaktär 
blev, för att använda historikens 
vokabulär, "yleislehti", t.o.m. "suur
lehti" och i dess spalter medverkade 
många kändisar i samhället. 

Tryckeriets legendariske chef 
G .A. Enqvist härskade över 30 år på 
den tekniska sidan och som förlags
bolagets styrelseordförande profile
rade sig särskilt Bertil Brunou och 
senare Onni Björninen. 

Otto J. Brummer hade vid sin död 
1 944 skött KARJALA under hälf
ten av dess dåtida livstid, varav fyra 
år i exil. Brummer var ursprungligen 
en ansedd lärare och en utomor
dentlig skribent, speciellt inom om
rådet internationell politik, oerhört 
flitig och alltid "rakt på sak". Kul
turlivet var för honom nummer ett. 
Andra principer som han fast före
trädde var att lag bör följ as (attity
den mot Lapporörelsen) och att 
gränsens närhet gav karelarna en 
klarare syn på nationens stora frå
gor, främst försvarsberedskapens 
betydelse. Redan år 1 933 såg han, 
och skrev om det i KARJALA, fa
ran nalkas. 

Bland Brummers medarbetare 
minns man kanske främst redaktö
rer som Vilj o Koj o ,  Kaapro 
Moilanen, Jori Ilanko och Jaakko 
Leppo. 

Och så kom kriget ... 

När "YH", mobiliseringen i okto
ber 1 939 kom och orosmolnen redan 
var nattsvarta, beställde man KAR
lALA åt reservister, varvid uppla
gan steg till 40 000, på söndagarna 
50 000. Vinterkriget bröt ut. KAR-

JALA gav dock inte upp. Men den 
18 februari 1 940 träffades det ståt
liga tidningshuset av förödande bom
ber, eldsvåda bröt ut och det fanns 
ingen möjlighet att åstadkomma en 
tidning, vartill kommer att strider 
redan utkämpades bakom knutarna. 
KARJALA lades ned, både tidning 
och läsare fick lämna sina hem. 

Men bara en vecka efter Vinter
krigets slut, dvs. den 2 1  mars 1 940 
utkom i Helsingfors ett 6-sidigt prov
nummer av KARJALA, åstadkom
met av två redaktörer! Man började 
alltså på nytt, men från noll: det 
fanns inga prenumerantadresser, så 
lösnummer och skogsradio blev det 
enda sättet att nå en utspridd läse
krets. Men det fanns ett behov av 
denna tidning, vilket bevisas av att 
upplagan redan i maj var uppe i 
20 000 och innan året var till ända 
2 8  500.  Tidningen K A RJ A L A  
"bodde" för övrigt som hyresgäst 
hos Hufvudstadsbladet. 

Detta famösa reklamplakat kort efter 
kriget väckte farhågor - men inget in
grepp följde. 

O h börjad n ny ra. m n 
redan här o an nämnde: K R
JALAs roll blev att vara förenings
länk och intressebevakare och vi 
berättade om bytena av verksam
hetsort Det bör i detta samman
hang nämn vilka chefredaktörer 

om eft r 19 burit tungan av att 
driva ut ecklingen fram t. ut taka 
vägen och medlen och planera för 
framtiden: 

1 944-56 Erkki Paavolainen 
1 956-58 Jori Ilanko 
1 959-74 Lauri Arlo 
1 974-89 Vilho Alamäki 
1 989-91 Kaisu Lahikainen 
16.8.91 - Lauri Kosonen 

KARJALA har genom sin chef
redaktör Lauri Kosonen och pen
sionerade redaktören Sirkka Laakso, 
själv wiborgare, varit mycket välvil
ligt inställd både till samarbetet med 
Wiborgs Nyheter och till de svensk
språkiga exwiborgarnas förehavan
den, för vilket vi tackar! 

På den administrativa sidan note
ras att boktryckeribolaget i inflatio
nens käftar 1 944 började knaka i 
fogarna, men krisen avklarades. 
styrelseordföranden Björninen slu
tade 1 95 1  och efterträddes av kom
merserådet Severi Saarinen, som 
1 954 följdes av stadsdirektör Arno 
Tu u ra. Därefter har ordförandeklub
ban svingats av v i c e h . R a i n e r  
Veisterä ( 1969-73) och viceh. Risto 
Piepponen. Sedan 1 95 1  har förlaget 
haft tio verkställande direktörer. 
Sedan 1 . 1 1 . 1 988 är Mauri Lepola 
VD. 

Det har också efter kriget funnits 
tider med ekonomiska bekymmer. I 
ett sådant läge i början av 1 970-talet 
trädde Karjalan Kulttuurin Edis
tämissäätiö till som en betydande 
hj älpare. Ändå berättas det att 
styrelsemedlemmarna under några 
somrar fick skriva på växlar för att 
lönerna skulle kunna betalas ut. I 
dessa svåra skeden utmärkte sig sär
skilt forstmästare Arno Piltz, viceh. 
Simo Härkönen och viceh. Rainer 
Veisterä genom uppoffrande insat
ser. 

KARJ ALA i dag 

Den som skriver detta referat är 
självfallet prenumerant på KARl
ALA, som numera är en veckotid 

ning i dagstidningsformat Min bild 
av tidningen är denna: 

Innehållet präglas av idealitet och 
karelarskap och är mycket mångsi
digt. Man har inte resurserför nyhets
rapportering, i stället granskas de 
karelska angelägenheterna på ett 
grundligare och mer djuplodande 
sätt än vad dagspressen i regel för
mår. 

Texten domineras av den förlo
rade hembygdens problematik och 
minne, men också i högsta grad av 
dagsaktuella hembygdsresor, -fester, 
samarbetsformer med de n uvarande 
bebyggarna, socken historia och 
släktträffar. I begreppet karelare 
innefattas också det finska Syd- och 
Nordkaleren, dess kultur, traditio
ner etc. Den karelska kulturen i alla 
dess rika former bevakas kontinuer
ligt, Karjalan Liitto ger information, 
digra förenings- och släktspalter fyl
ler ut. Bevakningen av det nuva
rande Wiborgs förhållanden och ut
veckling är intressant och mångsi
dig, likaså de historiska wiborgsarti 
klarna. Även riksfrågor, t.ex. social
politiska, finns på paletten. 

Ledaren handlar om principiella 
och politiska frågor, understreckare 
förekommer i varje nummer, ibland 
skrivna av kommentatorer från öst. 
Stort upplagda intervjuer med bety
dande personligheter ingår ofta. 

I varje nummer är sidan 4 prak
tiskt taget späckad med insändare. 
En stor del av dem behandlar Kare
len frågan. Om ryska ambassaden 
samlar på "öppna brev" till excel
lensen i huset bör den mappen vara 
ganska mastig. Insändarna osar ofta 
av fräna repliker, men det värde
fulla är att KARJALA bereder plats 
för alla åsiktsriktningar. Långt innan 
perestroikan öppnade kranarna för 
folkets röst hade i KARJ A LAs spal
ter förts kvalificerade diskussioner 
om den komplicerade återlämnings
frågan. Dess exempel har tyvärr inte 
smittat av på riksplanet; en heltäck
ande debatt vore en värdefull baro
meter för denna saks intelligenta 
b drivand . 

K RJ LA har und r d na te 
åren stabiliserat sin upplaga på ca 
20 000. Man har en inte oäven an
nonsstock, det h andlar ofta om 
böcker och resor. Död annan erna 
är m nga och de talar till amman 
m d n krologerna itt eget pr k. 
Det här för tankarna till den för o 
gemen amma frågan: finns det un
derlag och motivation för wiborgska 
och karelska föreningar, klubbar, 
tidningar etc. sedan när vår genera
tion efter ett eller två decennier läm
nat scenen? 

KARJ ALAs chefredaktör besva
rar frågan så här: "Vår tidning be
hövs uppenbarligen under kom
mande årtionden, ty de unga gene
rationerna har klart börjat visa in
tresse för sina karelska rötter och 
bl.a. för de territoriella frågorna". 

Niin e t t ä ,  h y v ät k o l l e e g a t ,  
seuraava pys ä k k i  o n  s a d a s  
vuosikerta! Onnea matkalle ! 

Wiborgs Nyheter 
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Petri-Pauli kyrka -
latest news 

Varken byggnaden eller verk
samheten i kyrkan kan räkna 

med ekonomiskt stöd av staden. Det 
att den finska kyrkan satsar på den 
lilla församlingen motiveras med hu
manitära strävanden, men också med 
en önskan att bidra till bevarandet 
av Wiborgs stadsarkitektur. Hittills 
har Kyrkans Utiandshjälp gett ut 
210 000 mk på reparationsprojekt 
Bidragit har även gåvor i form av 
kläder o.dyl. som säljs där borta, 
liksom kollekten av turisterna. Efter 
åratals motgångar har nu ett första 
entreprenadkontrakt tecknats mel
lan KU och en rysk byggfirma 
Zhilstroi. Jobbet omfattar i detta 
skede altardelen, angränsande ut
rymmen och predikstolen. Golvet 
kommer i sinom tid att höjas och den 
ryska parketten avlägsnas. Under 
den gångna sommaren har en del 
fasad- och takarbeten ryckvis kun
nat göras. 

Pensionerade pastorn Kymäläi-

n en, som sköter församlingens själa
vård, oroar sig för att medlen för 
kyrkans uppsnyggning skall sina. 
Man kan faktiskt hjälpa till över 
postgirokontot 223340, Kyrkans 
Utlandshjälp, med textönskemål 
angivet: För Wiborgs kyrka. 

På tal om predikstolen kan WN 
berätta att den ursprungliga natur
ligtvis försvann efter vinterkriget, 
såsom obehövlig för stal l - och 
discoverksamheten. Men under det 
andra kriget, då vår kyrka fungerade 
som finsk garnisonskyrka, uppförde 
en soldat som var murare till yrket, 
en predikstol av betong. Där predi
kade bland andra blivande prosten 
och teologiedoktorn Olli Heilimo, 
som var garnisonspräst (och dess
utom officerskurskamrat till WNs 
reporter). Men även denna konstruk
tion strök med när sovjetryssarna 
ånyo tog templet i besittning. 

I dag underlyder kyrkan organi
satoriskt Ingermanlands Kyrka. 

På gruppresa! 
-kanske tUI andra sidan jordklotet... 

Mässa, kongress, konferens, semester eller utan 
någon speciell andledning på gruppresa. Med båt, 
flyg eDer hur som helst, vart som helst. Kontakata 
Finlands Resebyrå - pålitlig och professionen. 
Din gruppresa lyckas bättre. 

·� �  / '/  // 

Meillä on ammattitaitoa, joka antaa 
voimaa logistiikkatoiminnoillenne. 

Meillä on nykyaikainen kuljetuskalusto 
ja ainutlaqtuinen tiedonsiirtoratkaisu 
E Dl/ OVT -lilttymin käyttöönne. 

�� 
Meil lä on taitavien yhteistyökumppa
nien verkosto, joke hoitoa kul jetuks�nne 
eri puolilla maailmaa. 

R /MERiknrc J p � 
� 

Kuitenkaan mikään ei voi korvota hen
kilökuntaamme, joka antaa T eille yksi
löllisen asiakaspalvelun. 

&L 
MERIKUTO 

S O I T A 
90-709 01  



N:o 1 - 1995 - 12 

D et var en gång en finländsk 
familj i St Petersburg som 

hette Nokelin. Det namnet är med 
säkerhet en latinisering av det karel
ska Nokelainen. Vi vet inte vad hus
fadern hette eller sysslade med, men 
han var född 1775, gifte sig 1812 med 
en tyska, född 1794, och båda ma
karna lämnade det jordiska livet år 
1839. De hade då fått fem barn, va
rav fyra döttrar, som samtliga dött 
vid alldeles späd ålder. Sonen hette 
Peter Wilhelm och det är om honom 
som denna artikel handlar. - I  förbi
farten noterar vi att det i Wiborgs 
stads historia skymtar en snick
argesäll Nokelin under de sista åren 
av 1 700-talet. 

Persondata 

Peter Wilhelm Nokelin föddes den 
22 januari 1816 i St Petersburg medan 
Napoleon internerats på St Helena. 
Han, Nokelin, absolverade "die 
Petri-Schule ., för att fortsätta vid St 
Peter burgs niversitet, hi tori k
filologiska fakulteten. 1839 blev han 
färdig med sina studier och hans för
sta tjänst blev lektoratet i historia 
och senare även ryska vid Gymna
siet i Wiborg. 

På 1 770-talet levde i det danska 
Århus en tunnbindare som hette Paul 
Jakobsen Möller, som också drev 
mjölhandel, Hustrun hette Kristine 
Jacobsdotter och de fick 1 824 en 
dotter, som fick namnet Anna Ma
ria (eller Marie). Maria Möller fick 
vid 17 års ålder följa med sin far på 
en lång sjöresa till St Petersburg, dit 
fadern levererade mjöllaster. Hon 
bodde hos sin onkel H. Paulsen. I 
det paulsenska hemmet umgicks en 
ung Peter Wilhelm Nokelin. Tycke 
uppstod mellan de unga tu. och det 
ledde till att de gifte sig. Aret var 
1844 och bröllopet stod i Wiborg! 

När Peter Wilhelm Nokelin och 
Anna Maria Möller gifte sig 1 844 
t i l l h ö r d e  de b åd a  D e utsche 
Gemeinde i Wiborg. Den äkta man
nen var som sagt anställd vid Gym
nasiet som lektor i historia sedan 
1840 och ryska sedan 1 843. Detta 
gymn asium, en föregångare t i l l  
Svenska Lyceum i Wiborg, hade 
tyska som undervisningsspråk från 
1805 till 1842, sedan blev det svenska. 
Nokelins föräldrar i St Petersburg 
talade tyska hemma. P . W .  v a r  
mycket språkbegåvad och talade fly
tande svenska, finska, tyska och ryska 
och tydligen också franska. Nokelins 
lektorat i Gymnasiet komplettera
des med lektorat i Töchterschule, 
båda fram till 1 857, då en omorgani
sation av skolorna s kedde och 
Nokelin sades upp, ett hårt slag för
resten. 

Gymnasiet 

Här vill jag inskjuta litet upplys
ning om gymnasiets upplösning. 
Lyceets legendariska rektor G .  
Wald. Wahlroas skriver härom i När 
vi voro skolpojkar bl. a. följande: 

"Sedan de år 1 805 inrättade tyska 
läroverken i Wiborgs län enligt för
ordningen av d e n  2 1  j un i  1 841 
indragits, inrättades här i stället ett 
svenskspråkigt, sexklassigt gymna
sium, som började sin verksamhet 

Per Erik Floman 

En strävsam lektor 

och hans dagbok 
Peter Wilhelm Nokelin (1816-1878) 

den 3 februari 1 842. 
D e n n a  förändring av under

visningsspråket var en följd av att 
svenskan undanträngde tyskan inom 
de bildade samhällsklasserna i 
Wiborgs län. Elevantalet i det tyska 
gymnasiet hade även småningom 
nedgått, så att där 1 840 funnas en
dast 20 elever. Men det i Wiborgs 
stad inrättade svenska gymnasiet 
erhöll en annan organisation än öv
riga gymnasier i landet. I detta läro
verk skulle nämligen de fyra första 
klasserna motsvara en högre elemen
tarskola och de två högsta klasserna 
utgöra själva gymnasium, vid vilket 
undervisning i ryska litteraturen, his
torien, geografin och statistiken 
meddelades på ryska språket, eme
dan invånarna i Wiborgs län enligt 
1 841 års förordning 'till betydlig del 
voro av rysk härkomst och bekände 
sig till den grekisk-ryska trosläran'. 
Denna opedagogiska anordning var 
ingalunda ägnad att förskaffa åt ifrå
gavarande läroverk allmänhetens 

ympatier. Därför uppgick ic e hel
ler dess elevantal någonsin ens till 
100. Hela antalet inskrivna elever 
utgjorde 354. 

Detta gymnasium indrogs efter 
bara 15 112 års verksamhet år 1 857, 
då enligt den år 1 856 utfärdade 
gymnasii- o c h  skolordningen i 
W i borg inrättades en högre elemen
tarskola med fyra klasser och ett 
gymnasium med tre klasser" och för 
övrigt med en från landets övriga 
gymnasier avvikande organisation. 
Men det visade sig vara en miss
lyckad lösning även den och år 1862 
indrogs skolan för att ersättas av den 
läroinrättning som sedan år 1874 
skulle bli Svenska Lyceum i W i borg. 
Slut på gymnasieparentesen i vår 
lektorsberättelse. 

Ekonomiska bekymmer 

Omorganisationen år 1 857 med 
tyåtfölj ande indragning av Peter 
Nokelins lektorat var ett hårt slag 
för familjen Nokelin, som vid denna 
tid fick sitt sjätte barn. Visserligen 
fick lektorn något slags pension - vid 
41 års ålder - men knapert blev det. 
Som vi kommer att se i dagboksav
snittet  ansökte h a n  om kolle
gieassessors titel på basis av oförvit
lig femton års tjänst, men ansökan 
avslogs och Nokelin fick nöja sig 
med en prenika. Nu reste familjen 
(1859), som väntade sitt sjunde barn, 
till St Petersburg, där Nokelin till 
1 862 hade en "provisorisk" tjänst 
som inspektor och kassör vid det 
" r u ssisch-amerikan ische Com
pagnie". År 1 863 sökte han förgäves 
ett direktarat v i d  svenska Sta 
Catharina-församlingen i S t  Peters
burg. Så återvände familjen till Fin
land och bosatte sig till att börja med 
i St Andre eller Antrea "auf dem 
Bauernhof wo sie so viele J ahre lang 
die schönen Sommermona te verlebt 
hatten". P. W. Nokelin lyckades inte 
komma över en fast anställning utan 
h an k a d e  sig fram med privat
lektioner och översättningar. Men 
1 872 fick han ett lektorat vid den 
ryska pojkskolan i W i borg. Från 1875 
blir anteckningarna i dagboken allt 
suddigare och glesare och i april 1878 

slutade lektor Peter Wilhelm No
kelin sina dagar. 

Det säger en hel del om Wiborgs 
skolförhållanden att, enligt dotter
sonens anteckningar, Nokelin med
delat undervisning i Gymnasiet, 
Töchterschule, ryska poj kskolan, 
Fagerströms skola, Mäd chenpen
sion Rechenberg, "Kleine Schule", 
Töchterschule Mannin och Behm
sche Schule. Ämnena var historia, 
tyska, ryska och franska. Dessutom 
privatundervisade han i finska och 
svenska. Som tjänstespråk angav han 
svenska. 

Hustru Anna Maria, som beskrivs 
i varmt uppskattande och beund
rande ordalag, levde ända till 1 906. 
Hon är begraven i Wiborg. 

I det Nokelinska äktenskapet föd
des 14 barn, av vilka 1 1  överlevde. 
De fick en god utbildning, det må 
nämnas att två döttrar blev lärarin
nor, en j urist, en prästfru, en geodet
fru med 10 barn, en köpmannafru 
och en professorska. Om sönerna 

e t  i bara att en bl än man p 
Hogland. 

Nokelins hemspråk var tyska. Fru 
Maria hade två " enkla" hembiträden 

P. W. Nokelins maka Anna Maria (Ma
rie),! Mö/ler (1824-1906), gifte sig och 
begrovs i Wiborg. 

och för att hålla det hela i gång tog 
man främmande barn i pension. De 
avtal som uppgjordes med "pensio
närerna" var oerhört detaljerade. 
Sederna i detta hem var ytterst 
stränga. Sålunda tillgick måltiderna 
så, att enbart föräldrarna satt till 
bords. Ungarna måste stå vid mat
bordet med tummarna på bords
kanten. Barnen serverade föräld
rarna och prat var förbjudet. - I en 
kria läser vi att bägge föräldrarna 
hade bruna ögon. Där förtäljes även 
att det fanns två versioner beträf
fande föräldrarnas rollfördelning och 
karaktärer. En dansk släkting skri
ver att "Peter Wilhelm war ein har
ter und strenger Pädagoge, die Fra u 
dagegen se hr guthertzig und milde". 
Men en kusin vid namn Hen ny Pop
pius hävdar att det var fru Maria som 
var den "bestimmende u. Ener
gische" . . .  

En sliten dagbok 

Den dagbok som WN fått tumma 
på, för vidarebefordran till Riksar
kivet, har vår lektor fört för ungefär 
ett och ett halvt sekel sedan i W i borg, 
med en otroligt omsorgsfull piktur, 

Den gamla dagboken. 

på svenska. tysk skrivstil och ryska.  
· n r or n ju an m. ar 

luggsliten med ryggen av brunt, tra
sigt läder, av tiden gulnade blad, och 
den har ett underligt format: 16 x 42 
cm. 

Dagbokens innehåll är tämligen 
kaotiskt, den måste ha tjänat som 
något slags kladd där den pedanti
ske lektorn antecknade saker och 
ting, skrev koncept för officiella skri
velser och förde bok över ett och 
annat. Vi finner där t.  ex. tre klassers 
läroprogram, mängder av elevför
teckningar och bokföringsuppgifter. 
Låt oss ta ett exempel från 1 847; 
namnen på demoisellerna känns igen 
från Wiborgs förgångna, och förnam
nen k l ingar tidstypiska:  Helene 
Alfthan, Lill Ahrenberg, Pauline 
Drushinin, Betty Elfström, Lilli 
Govenius, Rosalie Grotenfelt, Aline 
Hackman, Lolla Rothe, Julie Wahl, 
Adele Swentorzetsky, Lotti Öhman. 

Mitt i allt kommer det detaljerade 
redovisningar över indrivna termins
avgifter och så den Nokelin ska 
meritförteckningen, följd av en 
massa data om de många barnen i 
familjen. 

Så sökte man tjänst 

Vi ska nu citera en ansökan som 
illustrerar den undersåtliga hållning 
och det tillkrånglade kurialspråk som 
användes på den tiden. Den 22 mars 
1 848 plitade P.W. Nokelin ned föl
jande text med finaste kalligrafi, trots 
att det bara gällde ett koncept. Obs. 
språket och att Gymnasiet var un
derställt Domkapitlet. 

"Högvördigste Herr Doctor, Bi
skop och Ordensledamot så ock Det 
H ögvördiga Domkapitl e t !  H o s  
Högvördigste Herr Doctor, Bisko
pen och Ordensledamoten samt Det 
Högvördiga Domkapitlet får i dju
paste ödmjukhet j ag anhålla att vid 
återbesättandet af den genom åt 
Förste Leetorns i Ryska språket vid 
Gymnasium i Wiborg Titulärrådet 
Herr Peter Henrik Melart allernå
digst beviljadt afsked ledigblifna 
Förste Leetarstjänsten i Ryska språ
ket höggunstigt varda ihågkommen; 
och får jag i sådant afseende härhos 
vördsammast bifoga ej mindre styrkt 
Meritförteckning och Tjenstebevis 
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än afskrift åt det åt migafPetersburg
ska Universitetets Rektor öfver ful
ländad akademisk kurs utfärdade 
intyg. - Med djupaste vördnad har 
j ag äran framhärda Högvördigste 
Herr Doctorns,  Biskopens och 
O r d e n s l e damotens samt D e t  
Högvördiga Domkapitlets alleröd
mjukaste tjenare Peter Wilhelm 
Nokelin." 

Men lektor Nokelin hjälper också 
sina kolleger. Här kommer ett ex
empel på hur orättmätigt Andre 
Lektorn år 1 848 anser sig behandlad 
då han fick sin tjänst just till som
marlovet. Obs. att hela skrivelsen 
består av en enda mening. 

"Högvördigste Herr osv. osv. Se
dan Det Högvördiga Domkapitlet 
den 10.  sista maj för t.f. Andre 
Leetorn i Ryska språket vid Gymna
sium i Wiborg C.R.F. Serlachius ut
färdat fullmakt å Ryska språklärar
tjensten vid Gymnasium i Kuopio, 
och jag under samma dag b lifvit för
ordnat att förrätta ofvannämnda 

Andre Lectorstjenst vid Gymnasium 
i i r n n . ärp ·· j n 
juni - emot åtnjutande af 200 Rubel 
af sistsagde tjenst åtföljande lön, 
äfvensom öfrige samma tjenst till
hörande förmåner - torde alltså 
Ryska Språkläraren Serlachius få 
uppbära lön i Kuopio redan för juni 
månad emedan hans fullmakt fallit i 
Maj - och mig torde sedan tillfalla 
lönen för samma tid i W i borg, ehuru 
vi ingendera tjenstgjort enligt er
hållna förordnanden emedan Det 
H ögvördiga D omkapitlet ansåg 
lärarbyte nära slutet af läse-året för 
olämpligt, men det oaktat har un
dertecknad i anledning af Det 
Högvördiga DomkapitJets utanord
ning af innevarande Arets Andra 
Quartal - uppburit i Kuopio för sagda 
Juni mån. - efter 1 80 Rubel för året 
- samt vid utanordningen av inneva
rande års tredje quartal blifvit allde
les utan någon lön för juli och au
gusti månader enligt hvad Rektor 
Ahrenberg i W i borg underrättat mig 
- ehuru det varit sedvanligt att den 
som tjenstgjort under termin - åtnju
tit äfven lön för mellan termin; dess
utom torde sjelfva lönevillkoren "200 
Rubel" för året - vara ett misstag i 
synnerhet då under innevarande år 
ofvannämnda tjenst icke är ledig för 
Ecklesiastik- och Schalar Statens 
E n k e - och Pupil l  Kassa, alltså 
föranlåter undertecknad hos Hög
vördige etc. etc. i djupaste ödmjuk
het anhålla om vidtagandet af ända
målsenliga åtgärder till att förhjelpa 
mig till min rätt. - Framhärdar med 
utomordentlig högaktning osv. osv. 
som ovan Jonas H." 

Men vad menade man egentli
gen? 

Diverse 

På tiotals sidor följer så anteck
ningar om resor, barnens konfirma
tioner och födelsedagar, vitsords
listor, närvarostatistik vid lektio
nerna. Och på sidan 18 finner vi att 
lektorn anlitats som stilist, denna 
gång gällande "pigan Lisa Tanttu": 

"- som var städslad till min tjenst 
för innevarande året, men varit i 
nära tv änne månader härifrån skild, 
är till alla delar fri och ledig från 
sagda min tjenst som till yttermera 
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visso försäkras på begäran. Saima 
kanal den 20. Maj 1 850. George 
Moneli (otydligt)" .  

så blir facit 144, hvilka siffor sam
manlagda göra 9. - Adderar man 
åter l, 8, 6 och 3 så blir summan 1 8, 
h vilka båda siffror bilda talet 9, och 
delar man 1 863 med 9, så blir quoten 
207, hvilka tre siffror äter samman
lagda gifva 9." 

50 år sedan evakueringen 
I september 1 856 skriver Nokelin 

ett friskintyg i Med.  och Chir.  
Doctorns o.  Provincialläkaren L.S:s 
namn: 

En manifestation för fosterland och hembygd 
"Att dottern till Herr Gymnasie 

Leetor Jul in (Charlotta) åtnjuter en 
frisk och sund kropps constitution 
och jemvel är vaccinerad, sådant får 
jag på första aflagd Embetsed in
tyga, och må denna min edliga för
pliktelse, så sant mig Gud hjelpe till 
!if och själ, ytterligare bekräfta." 

Ibland synes Nokelin h a  utfärdat 
språkintyg åt wiborgare. I regel är 
de sakliga och snustorra, men ett av 
dem gör på mig i sin lyriska stil in
trycket att språkförhöret med en dam 
kunde ha varit en ganska angenäm 
herdestund: 

"Att Fröken Christina Boldt äger 
nog grundlig kännedom i Ryska 
Språket för att fullkomligen felfritt 
och ledigt tala detsamma, derom har 
jag genom ett med henne hållet 
längre samtal på sagda språk varit i 
tilfälle att öfvertyga mig; och gör det 
mig ett nöje att sådant härmed på 
begäran intyga . . .  " 
- Lektorn ruvar över sin dystra si
tuation och gör ettförsök att fylla på 
meritlistan: 

"Högvördiga osv. osv. Som j ag 
under femton års tid tjensgjort vid 
Wiborgs Gymnasium, och sedan 
1 848 såsom Förste Leetor innehaft 
en befattning, hvilken enligt nu gäl
lande Nådig rangordning hörer till 
den 9.de klassen,  s å  vägar j ag 
allervördsammast anhålla, det ville 
Högvördigste Herr Doctor och Bi
skopen, samt Det Högvördiga Dom
kapitlet för mig utverka Collegie 
Assessors titel. Med djupaste vörd
nad etc.etc." 

Lite grand drog lektorn kanske 
här på smilbandet? 

Storyn om källmaterialet 

Ovanstäende studie katalyserades 
av att Wiborgs Nyheters redaktion 
fick tillgäng till lektor Nokelins dag
bok. Att bara redogöra för denna 
tillfredsställde inte våra ambitioner. 
Vi ville veta något om människorna 
bakom verket och en korrespondens 
inleddes med Frau Ursula Pfäffle i 
den tyska staden Waiblingen, vars 
"Urgrossvater" var vår lektor. Hon 
tillställde även författaren kopior av 
sin fars uppsatser om Nokelinarna. 
Men läsaren kan med fog fråga sig 
v a r  Wiborg kommer i n  i den 
pfäffleska bilden. Svaret blir en gan
ska finurlig detektivhistoria. 

Nokelins fick alltså 14 barn varav 
det elfte var dottern Else, född 1 861 
i Wiborg och döpt Dorothea Elisa
beth. Som vi ovan sett skedde detta 
under en för Nokelins särskilt prö
vande t id .  E n  god familj evän, 
astronomieprofessorn i Helsingfors 
Adalbert Krueger erbjöd sig att 
adoptera lilla Else. Frun i huset hette 
Marie, född Argelander, och de hade 
inga egna barn. Kruegers och No
kelins umgicks ofta, men sedermera 
flyttade den tyske astronomen till
baka till Tyskland jämte adoptiv
dotter. "När hon blev stor" gifte hon 
sig i Kiel med Kruegers assistent, 
astronomen Kreutz. 

D rygt ett hundratal föredetta 
Porkansaaribor och deras 

ättlingar samlades lördagen den 3 
september 1994 i Ahlais för att fira 
minnet av deras evakuering från 
hembyn vid Wiborgska vikens väs
tra sida. Tillfället gynnades av varmt 
och vackert väder. Ahlais kyrkby 
präglas av en ovanligt väl bibehållen 
gammaldags miljö med vackra hus 
och trädgärdar samt harmoniskt till 
terrängen anpassade vägar. Kyrkan 
som ligger på en liten kulle är byggd 
1 796 i trä, gulmålad med vita knutar 
och har ett separat klocktorn ritat av 
C.L. Engel 1 834. Ahlais ligger vid 
Bottenvikens kust och har en gan
ska omfattande skärgård. Detta var 
motivet till att befolkningen frän 
Porkansaari blev evakuerad hit, de 
hade j u, vid sidan av stuveriarbete i 
Trängsund, huvudsakligen livnärt sig 
på fiske. Här vid Ahlaiskusten fick 
de av staten små fiskelägenheter och 
kunde börja en ny tillvaro. I dag har 
så gott som samtliga Porkansaaribor 
lämnat Ahlais, flera ligger dock be
gravna intill kyrkan och mänga bor i 
Björneborgstrakten. 

Minnesfesten började med en 
blomsterhyllning vid hjältegraven, 
som ligger mycket vackert nedanför 
kyrkan, varefter sällskapet begav sig 
till Ahlaisten Kievari ca 20 km norrut 
invid kusten. Här inleddes samva
ron med Karelarnas säng, sedan 
följde hälsningstal av Matti Lehto, 
festtal av Pertti Joenpolvi och ännu 

Uppvaktningen vid hjältegravarna invid Ahlais kyrka. Personerna fr. v.: Martta 
Lehto, Heikki Hatulainen, Vi/ho Porkka samt kyrkoherden i Ahlais, Jussi Jussila. 

ett gripande föredrag: "Hylätty saar 
Viipurilahel" av Heikki Hatulainen. 
Heikki Hatulainen måste midsom
mardagen 1 944 tillsammans med sin 
far roende bege sig frän Porkansaari 
och därifrän vidare längs Saima ka
nal och lyckades som en av de allra 
sista rädda sig undan. Ryssarna för
mådde som känt inte i Fortsättnings
krigets slutskede erövra västra sidan 
av Wiborgska viken och således inte 
heller Porkansaari, utan ön över
gavs först efter vapenstilleståndet. 
Minnesfesten beledsagades av horn
musik och avslutades med Sata
kunnan laulu. 

Porkansaariborna utgör en grupp 
med osedvanligt nära släktband, vil
ket säkert har bidragit till en stark 
känsla av samhörighet och en vilja 
att med kärlek värda minnet av sin 
hembygd. Som villa bo på Kesämaa i 
Porkansaari by under somrarna fram 
till kriget, var det för mig ett minnes
värt tillfälle att få delta i denna sam
mankomst och lyssna till mängen 
historia om umbäranden, men också 
om hopp och tillförsikt under de 
skickelsedigra tiderna efter krigets 
slut. 

Stig Jaatinen 

Han får dock avslag och skriver 
då en liknande kria där han ber De 
Högvördiga att "hos Hans Kejser
liga Majestät gunstbenäget behaga 
recommendera mig till erhållande 
aftjenstespänne för femtonårig oför
vitlig tjenst". Det fick han. 

I detta äktenskap föddes en son 
Heinz, som blev maskiningenjör och 
kom att arbeta i Finland vid W ärtsil ä 
bruk och senare Lokomo i Tammer
fors.  Hans h ustru var IIse von 
Scheele, vars enda bror stupade un

WN huliganer på spåren! 
Så följer några fullmakt koncept 

e l a k "ft m d fi til a 
" tillkenn.,agifvanden" om lediga 
tjänster. Aret var 1 863 och Nokelins 

·tuation kriti k. 

Eft r o t mo r 
jag att dagbok n ä v n p börjat från 
andra ändan redan år 1845. Det bör
jar med elevförteckningar och i jäm
likhetens namn ska här återges några 
namn på pojkar i klass II i gymnasiet 
höstterminen 1 845: Ivan Belovsky, 
Aug. Hornborg, Alex. Hanicke, Her
mann Heitmann, Arendt Philippeus, 
Alex. Swentorzetsky, Ivan 
Tschernajeff, Paul Schmakin, Peter 
Wavulin, Weber. 

der för ta ärldskriget. D läkten D n tilltagande busigheten på 
on he l annars bad dött ut gatorna i dagen Wiborg är 

adopterade man svärsonen Heinz en beklaglig företeet e. Procentuellt 
Kreutz som därför använde dubbel:. drabbar den väl inte så mån a turis-
namnet Kreutz von Scheele. Deras ter, men de som råkat illa ut matar 
dotter Ursula, numera fru Pfäffle. gärna skogsradion med varningar 
gick i Tammerfors venska amskola och mi nöje. Saken bar di k uterats b t · ti l ju · t r · m Uan län m mrndigh t r och 
,; · rur n i H in g-t; ' i  h pp d t l r till bättring. 
Wärt ilätiden hade familj n Kreutz H uliganer har det dock funnit i 
blivit bekant med wiborgaren Ge- alla tider, t.o.m. i Wiborg. WN på-
org Sommars familj , denne var chef minner här om huliganer och spår-
för Carelia Wood i grannskapet. vagnar, fqr mycket länge sedan, ge-
Dottern i huset Sommar, numera nom att citeravad tidningen hade att 
fru Ulla Lahi, blev och är god vän till berätta den 19 maj 1 91 7  under rubri-
Ursula Pfäffle. Wiborgs Nyheter ken "Huligandäd. Folkmassa ihop 
tackar alltså dessa två damer för med spårvagnarna": 
vänligheten att anförtro oss källma- "Då en spärvagn j ämte släpvagn i 
terialet. går på eftermiddagen var i gång längs 

Torkelsgatan och i hörnet af Alexan
ders- och förstnämnda gata skulle 
längs ett annat spår vika af åt spär
vagnsstallet urspårade densamma, 
af någon obekant anledning. 

···-"!�"'"'"" '"" :._ � ..... .... � 
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Till platsen samlades inom kort 
en mängd huliganer och löst folk 
h vilka ideligen trakterade spärvägs
personalen med allehanda skymf
liga tillrop och en bland hopen kas
tade en liten sten mot vagnen, med 
den påföljd att en af de stora rutorna 
till bakre plattformen spräcktes. N är 
man en stund därefter försökte fä 
vagnen tillbaka på spåret b le f ström
fördelningsgaffeln upprepade gäng
er neddragen. En "hjälte" i hopen 
gick till och med så längt att han med 
en spade hotade slå ingenjör Wal
tonen, då denne äterställde ström
gaffeln på sin rätta plats och en an
nan huligan afskar med knif repet 
till gaffeln. Då ingenjör Waltonen 
slutligen fick vagnen igång hoppade 
en orosstiftare upp på vagnens bak-

En skämtteckning som illustrerar den patriarkaliska strängheten t. o. m. vid matbor
det - såsom Nokelins hade det . . .  

re plattform och försökte fastskruva 
Mitt i all kameral, petnoga svada 

slutar boken med en vitsig historia: 
Så enkelt  var det alltså med bromsen, men det lyckades dock 

"En snillrik kalkylator har före
slagit att kalla år 1 863 för är 9. -
Adderar man de båda första siff
rorna l och 8 tillsammans, så får man 
9; l ikaledes göra de båda sista 
sammanadderade 9. - Sätter man de 
båda siffrorna l och 8 under de an
dra 6 och 3 och adderar dem, så får 
man 8 1 ,  hvilka siffror sammanlagda 
göra 9. Subtraherar man äter 18 från 
63 så blir resten 45, hvilka siffror 
sammanlagda göra 9. - Dividerar 
man 63 med 18 så är quoten 3 och 
resten 9; multiplicerar man åter de 
fyra talen l, 8, 6 och 3 med h varandra 

wiborgsdimensionen. 

Referatet är slut. Jag kan tyvärr 
t ä n k a  mig att  kåseriets  tryck
bokstäver föga kan förmedla den 
nästan högtidliga stämning som gri
pit mig, när jag under några som
markvällar vid aftonlampans sken 
vänt på de gulnade bladen i den 
luggslitna liggaren, medan j ag näs
tan tyckt mig uppfatta raspandet av 
den omständliga lektorns flitigt an
vända bläckpenna - för ett halvtan
nat århundrade sedan. 

icke. 
Till platsen samlades folk allt mera 

och mera, till stort men för gatu
trafiken och ur hopen ljödo ideliga 
tillmälen åt "herrarna". Tvenne på 
gatan utposterade miliser - ordnings
väktare - gjorde knappast ett strå i 
kors för att få illdåden avstyrda, hvil
ketju förresten var att förvänta. Slut
ligen anlände til l  platsen milis
kommissarien Wiinikainen, som 
ändtligen lyckades afhålla folkhopen 
frän vidare excesser, och därigenom 
underlätta arbetet med spärvagnens 
ätersättande på spåret. Då herr 
Wiinikainen försökte bringa en af 

illdåd am e till ansvar, togs huliganen 
i för var af bråkrnakarena. 

Det är i sanning sköna tider vi 
fva i och ovanstäende tilldragel 

är endast en länk i den stora utveck
lingskedja, som leder vårt folk sta
digt och äkert mot en af k) ärd 
afstjälpningspla n gonstans på ci-

ilisationen aUra yttersta utmar
ker.·· 

Redaktörens "avsky" är mycket 
äkta, men språkdräkten erbarmlig. 
Jämför man emellertid den här epi
soden med dagens huliganism, så är 
skillnaden den att dagens busliv är 
kriminellt medan det är 1 9 1 7  gällde 

politik. Det var revolutionära tider 
och en stor arbetskonflikt mellan 
spårvägsbolaget och dess anställda 

ågick i W i borg. Det tyskägda bola
get var inte heller alldeles populärt 
eftersom opinionen var för en kom
munali ring och den allmänna ord
ningen ar uppluckrad i re olutio
nen kugga. Den bär tvi ten bilade 
m ningom, det ill säga den sista 

maj ,  men det är ganska intressant att 
läsa den sista raden i W i borgs Nyhe
ters notis den l juni: "l dag på för
middagen v oro samtliga vagnar äter 
i trafik, prydda med röda flaggor." 

Hackmans nya 
James Cook kastrullsuie 

kokar, steker och 
ångkokar 

små, stora och 
riktigt stora måltider. 

James Cook stapelbara 
kastru llserie tar liten eller 
pytteliten plats i skåpet. 

Till Er tjänst 
�AMES COOK� 

-+tACKMAN-
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Var man går i en hatt 

från Wah lman 

grundad i Wi borg 1 901 Norra Esplanadgatan 35 
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TILL 160-ARIGA 
TRADITIONER! 

Aktia.f)Bank 
AKTIA SPARBANK AB 

Lördagen den 7 Januari 

ipuri. Esplanaatipa v iljonki . Viborg. Esplanadpaviljonge 

Så här stilig tedde sig Esplanadpaviljongen, sedermera Espilä, i sina glansdagar. På dess ruiner leker vy borgsungarna 
i ett slags miniborgbacke. 

Fixeringsbild, tagen från ett tak vid Katrinegatan i hörnet av Alexandersgatan. l 
förgrunden ryska reallyceet, grundat 1918. skolhuset byggdes 1886, då för ett ryskt 
flickgymnasium. Men intressantare är följande hus. Det var byggt i två våningar 
1883-85 och inhyste ryska reallyceet. En våning påbyggdes 1906. Huset övertogs 
1923 av Viipurin Suomalainen lyseo, somfrån 1930 hette Viipurin kaksoislyseo. 
Fotot bör alltså vara taget 1906. 

Tvenne slags fukt på Magnusgatan 

I slutet av 1920-talet steg vattnet i Salakkalahti ibland över alla bredder. Här ett 
exempel med Suom. Säästöpankki i fonden. 

I apri/ 1931 öppnades A/kos butik på samma Magnusgata. Som synes var törsten 
betydande. 

Wiborgs Nyheter tackar följande 

personer för insänt in bildmaterial: 

Sebastian von A 1fthan 

Walter Breilenstein 

Andreas Diesen 

Gunborg von Pireks 

Helena Helkama 

Helsingfors universitet 

Synnäve Holm 

Heino Honkanen 

Bror Hästö 

Stig Jaatinen 

Karja/a-l hti 

Kaj Lindholm 

Tore Modeen 

Museiverket 

Ursula Pfaeffle 

Birgitta Pipping 

Börje Poppius 

Margherila Tandefelt 

Thomas ThesleJf 

Riitta Thuneberg 

Kaj Wahlbeck 

Wiborgs Arkivförening 

·-

Ett hjärtligt tack 
' till alla, 

som bidragit med 

annonser 

och 
o o penninggav or 

Föreningen 7-januari 



Lördagen den 7 Januari 

Panorama vy av Wiborg, fotograferad av Sebastian von A 1fthan 5.9.1993 från s/ottstomet. 

Fyra fotofina bröder W ilen, söner till Greta Val
vanne (f. Paul). Erkki 12 år, Harri (Virjo) 8 år, 
Einar (Virjo) 5 år och Magnus (Virjo) 4 år. 
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Wiborgarena idkade fri konkurrens och marknads
hushållning i bästa E U-stil redan tidigt - här annon
ser i WN av den 3 januari 1912. 

Fixeringsbild från gamla Wiborg. Huset är ritat av 
Karl Hård af Segerstad vid sekelskiftet. Bokstaven C 
i ornamentetförkunnar att gården ägdes av ättlingar 
till kommerserådet Carl Gabriel Clouberg. Inbyg
gare bl.a.fam. Lund, Floman och Söderhielm. Adress: 
Vakttomsgatan 18. Fotot taget 1987. 

Ett lite enformigt hattmode presenteras här av wiborgsflickoma Doris Paldani, 
I ng rid Gräs beck, Irma Backman, Lilian Öm, Elsa P erander och Alfhi/d Lindeqvist. 
Fotot taget 1906. 

Torlad planadtm dm 9 t!pUmbt!r 1993 

Tervaniemi badstrand och siminrättning samt W. C.S. paviljong med fin fond i 
mitten av 1930-ta/et. 

Ett Finnlines-företag 

T FINNCARRIERS 
Finnearrlers Oy Ab 

Porkalagatan 7, PB 1 97, 00181 Helsingfors 
Tel. 90 - 1 34 31 1 ,  telex 1 001 743 ters, telefax 1 3431 200, 1 3431 300 

Disponentbyrå 

WAG ER & CO AB 
Maringatan 8-1 O 

001 60 Helsingfors 
"B' 662 540, 660 236 
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Svenska Lyceum i Wiborg - klass Il l år 1929-30 under uppsikt av prorektor, iklädd 
fadermördare, Birger Lemberg. Eleverna, stående fr. v. Birger Hero/d, Wilhelm 
Ah/ström, Pehr Sellberg, A mo Sivert, Walter Breitenstein, Holger Hasse/berg, Kurt 
Ah/ström, Jurij Botschmanoff, Börje Hero/d, Carl-Albert Heikel och Bruno lgoni. 
Sittande i den bakre pulpetraden Per Erik Holmen, Alexius Forsten och Rolf 
Wahlroos. l den främre Björn-Erik Sjöblom, Berndt Er/und och Gunnar lllukka. 

Den 23 maj 1903 såg wiborgsstudentema så här fullvuxna ut. Damerna är, fr. v. 
Carin Spåre-Procope, Leila Witting-Frader och Ellen Hagman-Perander. Av 
herrama har red. endast lyckats identifiera nr 2 i övre ledet Harry Backman, nr 3 
med käppen i nedre raden Emil Perunder och ovanför käppklykan Pekko 
Starckjohann. 

Svenska Fruntimmersskolans IV klass poserade i oktober 1904 för fotografen. 
Nedre raden fr. v.: Sigrid Ah/berg, Ema Frank, O ma Pyhälä, Elsa Wah/roos, Ester 
Kronholm, E. Brandt och lärarinnan Hedvig Söderhielm. Övre raden: E/in Asko/i n, 
Doris Paldani, N. Stackelberg, Agnes Langenskiöld, Irma Backman, Dagmar 
Söderling, Ingrid Gräsbeck, Elsa Perander, Alfhi/d Lindeqvist, Lilian Öm. 

S I S - A R K  o y 
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Helena Helkama 

Ett kvinnoöde i 1800,-talets 
Wiborg. Efter att ha njutit av den 
italienska värmen återvände paret 
Wright till Wiborg, där det livliga 
sällskapslivet fortsatte. 

Under en resa till England lade 
Fredrika märke till hur fäst Marcus 
var vid sitt land och sina släktingar. 
Hon beslöt befria honom från det 
löfte han gett hennes far, att för all
tid bosätta sig i Wiborg, Wiborg 

M in kusin och gudmor Ingrid 
Borenius, rektor för Wi

borgs Svenska Flickskola, gav mig 
efter kriget kort före sin död två små 
armband. De är båda utförda med 
små infällda blommor av emalj i me
tallen. Det ena är av guld, det andra 
troligen av silver. De är gjorda för en 
väldigt smal handled och ganska 
opraktiska att bära, men de har en 
romantisk historia bakom sig, 

Armbanden hade tillhört Fred
rika Wright, som var Ingrid Borenius 
mormors syster och som hade dött i 
England 1911 .  

Jag hörde ofta talas om "moster 
Fika" under min barndom i Wiborg. 
Hon var nämligen också min far
mors, Adele Alfthans äldsta syster. 
Här är nu "storyn" om Fredrika 
Wright: 

Vid tiden för de första 7:de ja
nuari-balerna i Wiborg anlände en 
ung engelsk adelsman, Marcus 
Wright of Lenton Hall,  till  staden på 
vårvintern 1838, Han var lång och 
smärt med blå ögon och ljust hår. 
Som sällskap hade han sin manliga 
betj änt. De hade kommit till Finland 
för att jaga björn i de karelska sko
garna, Under sin vistelse i staden 
bodde den unge engelsmannen hos 
änkan till restauratör Giovanni Motti 
i hennes härbärge eller hotell vid 
Karjaportsgatan, där hon hyrde ut 
rum till resande, Efter en tid insjuk
nade Marcus Wright i en häftig fe
bersjukdom och måste därför tillsvi
dare avstå från björnj akten, Han till
frisknade småningom, men våren 
hade redan kommit och det blev 
ingen björnjakt. 

I Madam Mottis matsal, där han 
intog sina måltider, lade han märke 
till en ung vacker dam som också 
ofta intog sina måltider där. Vem 
kunde denna vackra dam i denna 
avkrok av världen vara? Han pre
senterade sig för henne och berät
tade om sin familj i England. Skön
heten som Marcus Wright träffade 
var Fredrika Kuhlström, gift Tame
landeL Hon hade just fyllt 22 år, 
men blivit änka efter fyra års äkten
skap, Hon hade två små barn, Ida 
och Emil. Nu livnärde hon sig på att 
sy hattar åt damerna i Wiborg och 
gick ofta till sin mormor, Madam 
Motti, för att äta. Fredrika var dot
ter till hovrådet Lars Fredrik Kuhl
ström och hans maka Anna-Natalia, 
född Motti. 

Fredrika var den äldsta i en stor 
syskonskara, Hon hade gått i den 

Fotografi av Fredrika 
Wright på äldre dagar, 
taget i England. 
Museiverket Helsingfors. 

skola som Katarina II hade grundat, 
sedermera Svenska Flickskolan i 
Wiborg. Fredrika hade ett förfinat 
sätt, hon var bildad och kunde upp
föra sig i umgängeskretsarna i 
W i borg. 

Marcus Wright beslöt sig för att 
äkta denna förtjusande unga dam. 
En dag steg han in hos hovrådet 
Kuhlström och framförde sitt frieri. 
Han berättade att han även om han 
var den tredje i ordningen av sö
nerna skulle komma att få en så stor 
förmögenhet att Fredrika aldrig 
skulle sakna något av livets goda, 
Han försäkrade också att Fredrika 
inte behövde lämna sin älskade hem
bygd; Marcus Wright hade beslutat 
bosätta sig i Wiborg. Hovrådet 
åhörde lugnt den ivriga unge engels
mannens försäkran, och sade sedan: 
"Jag ger icke min dotter till en främ
ling somjag ej känner, förrän jag får 
en säker borgen på att han kan för
sörja henne hela livet." Unge Wright 
blev bestört över svaret. Det var ju 
löjligt, att en engelsk adelsmans ord 
inte dög, att han måste lämna en 
garanti, 

Några veckor tidigare hade Mar
cus Wright skrivit till sin far om sina 
giftermålsplaner. Fadern trodde att 
sonen hade blivit galen under sina 
björnjakter i det avlägsna Finland, 
Senare fick han ett nytt brev med de 
villkor Fredrikas far hade ställt. Sva
ret från Marcus far kom snabbt: Han 
var imponerad över den bestämdhet 
flickans far visade, en far med så
dana fordringar var att högakta och 
en dotter till honom måste av allt att 
döma vara en verklig Lady. Peng
arna kom och sattes på ett konto i en 
stor firma i W i borg, där de låg depo
nerade ända till Fredrikas död 1 9 1 1 .  

Marcus Wright umgicks med 

.l)���uSEON 
s-i% Huvudvitrinen färdig 

lLU - men Papula står ännu i tur 

Den nu färdigställda stora huvud
vitrinen, innehållande Wiborgs mini
atyrmodell överläts vid en högtidlig 
akt i februari 1994 av stiftelsen för 
Wiborg-Museet åt Villmanstrands 
stad. För dem som stretat med mo
dellens konstruerande och finan
sierande var detta en märkesdag. 
Huvudpersonerna är väl nog arki
tekten Juha Lankinen som planerat 
och ritat, modellbyggnadsbyrån 
Andersson i Lahtis samt hembygds
rådet Matti Kohvakka som oförtru
tet arbetat för projektet och dess 
finansiering i egenskap av stiftelsens 
styrelseordförande. Hittills har ar
betet tagit 14 år i anspråk och cirka 3 
miljoner mark har det kostat. Tack
samma tankar går till sponsorerna, 
enskilda, institutioner och fonder. 

I dag basar arkitekt Riitta Thune
berg för stiftelsen och hon vet be
rätta att nästa steg, som också blir 
det sista, är att åstadkomma en sepa
rat vitrin innehållande Papula
områdets miniatyrmodelL För att 

POHJA 

SUOMENVEDENSELKÄ 

greve Nikolay på Monrepos. Under 
deras gemensamma fisketurer om
kring Suomenvedenpohja hade han 
funnit en lämplig plats att bosätta sig 
på. Den låg på stranden mitt emot 
Monrepos och där byggde Marcus 
Wright en stor villa i klassisk stil. 
Stället fick heta Marcovilla. 

En engelskt inspirerad park anla
des. Huset inreddes luxuöst med äkta 
mattor och silver med familjen 
Wright vapen anskaffades. I huset 
fanns mycket tjänstefolk; hovmäs
tare, lakejer, kuskar, trädgårdsmäs-

När Krimkriget börj ade 1853 och 
England blev Rysslands fiende, be- · 

slöt sig paret för att flytta till Eng
land, Fredrikas son Emil hade dött 
som liten, Hon hade nu bara dottern 
Ida kvar, som var född på 1830-talet. 
Familjen bosatte sig på den berömda 
badorten Cheltenham. Till en bör
j a n  bemöttes Fredrika mycket 
kallsinnigt av den Wrightska släkten 
och hon fick känna av att hon inte 
var engelska, för dem var hon en 
"foreigner". Men med sitt milda, 
goda väsen vann hon nog engels
männens sympati med åren. 

Under en j aktfärd skadades Mar
cus Wright så illa att han under en 
lång tid svävade mellan liv och död. 
När han sedan så småningom till
frisknade, hade hans lynne föränd
rats fullständigt.  Den elegante, 
nöjeslystne kavaljeren hade förvand
lats till en djupt kristen man. Han 
börj ade också uppträda som predi
kant vid olika tillfällen. 

Marcus och Fredrika Wright 
gj orde ännu någon resa till Wiborg 
och också till det kontinentala Eu
ropa. År 1 882 dog Marcus Wright 
och då blev Fredrika ensam med 
dottern Ida Tamelander. De bodde i 
B irdsgrove House i Staffordshire i 
mellersta England, Fredrika drog sig 
inom sitt skal och levde tillbakadra-

Marcovilla, målningfrån 1840-talet. Museiverket, Helsingfors. 

tare, kökspersonal, kammarjungfru 
m.m. Danserna på Marcovilla var 
berömda och där bedrevs ett livligt 
sällskapsliv, Herrskapet y.' right reste 
också utomlands, över Abo genom 
Sverige till Italien. Där inhandlades 
italiensk konst, tavlor som var så 
stora att sådana aldrig förr skådats i 

lyckas med detta behövs ännu några 
hundratusen mark, vilket det trots 
de usla tiderna är stiftelsens sak att 
frambringa, Föreningar och privat
personer ombeds nu att inse att ar
betet ännu inte är fullbordat och att 
man kan bidra till detta kulturellt 
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get resten av sitt liv, Ekonomiskt 
hade hon inga bekymmer. På äldre 
dagar fick hon en höftskada som 
band henne till rullstolen, Fredrika 
Wright dog 191 1 ,  95 år gammal. 

Författarinnan Lempi Jääske
läinen har i sin roman Van ha Marko
villa beskrivit dessa människoöden, 

enast ående fina projekt genom 
inbetalningar til l  stiftelsens för 
Wiborg-Museet konto i Förenings
banken nr 200138-42888. 

., 

Lördagen den 7 Januari 

Alvar 
Aaltos 
bibliotek 

Aaltos moderna, funktionella 
bibliotek i Wiborg invigdes 

1 935 och väckte internationell upp
märksamhet. Men dess fysiska för
fall under de senaste 55 åren är alar
merande, I åratal har det i vårt land 
och utomlands diskuterats om hur 
man ska rädda huset och alla är ense 
om att det hastar. 

Det akutaste hotet var fukt- och 
vattenskadorna. För ett par år sedan 
installerades en vattenpump och se
naste år accelererade förhandling
arna om erforderliga renoveringsar
beten. Parter i målet är Vi borgs stad, 
finska staten och frivilliga krafter i 
arkitektkretsar m,fl, Det har hållits 
symposium om saken. Nästa steg är 
fuktisoleringen och reparation av 
regnvattensystemet och förnyelse av 
den stora glasväggen, vilket sist
nämnda finansieras av Omega
stiftelsen och Elissa Aaltos minnes
fond. 

Aaltos arkitektbyrå är aktivt med 
i arbetet. Arkitekterna Sverker 
Gardberg och Tapani Mustonen 
nämns speciellt, den senare även som 
producent av ett plakat som görs i 
l 000 ex. för försäljning, i samarbete 
med vårt miljöii);inisterium och bygg
nadsstyrelsen. A ven ryssarna har en 
kommitte, men den kämpar med 
stora finansiella motigheter. Till råga 
på allt avled den reform-aktiva 
bibliotekschefen Svetlana Semenova 
i september 1 994. Vårt miljömi
nisterium har hittills satsat 1 20 000 
mk i första hjälp. Under sommaren 
arbetade tre ester med reparationer 
på biblioteket. Projektet leds av RT
Restaurointitekniikka Oy. - Enligt 
uppgift uppskattas penningbehovet 
emellertid till 30-40 miljoner för att 
få fason på biblioteket! De involve
rade finländ ka ar ite terna är 
mycket oroliga för att medlen skall 
tryta, Arbetena borde inte tillåtas 
avstanna, även långsam aktivitet är 
viktig inte minst för att få de nuva
rande värdarna att inse husets värde, 

En utställning som beskriver den 
av Aaltos byrå uppgjorda renove
rjngsplanen cirkulerar runt jorden. 
Atminstone Jyväskylä, Milano, nå
gon stad i Schweiz samt New York 
skall ställa ut planen. Detta projekt 
understöds av en amerikansk stif
telse för de visuella konstarterna. 

I januari 1 994 öppnades på biblio
teket en bok-expo omfattande verk 
om Wiborg, hopsamlad� av Institu
tet för Ryssland och Osteuropa i 
Helsingfors, Dessa bokverk donera
des sedermera till biblioteket, där 
ryska och andra forskare nu kan stu
dera dem, 

Utställningen "Det finska Wiborg 
- Suomalainen Viipuri" med ca 200 
stora fotografier och 8 kartor samt 
långa, förklarande texter på ryska 
ställdes också upp i biblioteket. Den 
riktar sig till allmänheten i dagens 
W i borg, vilken i stora skaror besökt 
expon, och den redogör för livet i 
Wiborg sådant det var på 1930-talet. 
Ett mycket betydande och beröm
värt initiativ av en grupp wiborgsvän
ner: arkitekt Juha Lankinen, under
visningsrådet J arkko Linnankivi, 
Karjalan Liittos ordförande Rauno 
Meriö, Ilmari Hakala från Försvars
högskolan och ing, Otso Taivainen, 
Den här utställningen blir perma
nent installerad på Slottet eller Mu
seet, som det kallas där borta. 

PRENUMERATION 

Ni som önskar prenume
rera på Wiborgs Nyheter 
nästa år ring redaktör Ann 
Holm, tfn 90 - 4 1 1  969 
(fr.o.m. 1 8.5 .95 241 1969) 
eller skriv under adress: 
Mannerheimv. 136, 00270 
Helsingfors. 
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