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Hans E. Andersin 

En sommarstuga i Wiborgs skärgård 
anno 1997! 
När j ag berättar, vilket jag gör 

ofta och gärna, att jag byggt 
en villa på min farfarsfars husgrund 
ytterst ute på Niementautta udde i 
Wiborgska viken ser det flesta för
vånade ut. De undviker finkänsligt 
frågan om jag har förnuftet i behåll 
och frågar i stället "Hur gick det till? 
Får stugan vara i fred för ryssarna? 
Kan andra också göra det?" 

Utom galenskap, en smula lösa 
pengar och ett stort mått nostalgi 
behövs det framför allt hjälp av väl
menande ryssar, som kan byråkratin 
(och språket). 

Det började med att jag tillsam
mans med mina bröder 1989 för för
sta gången efter kriget besökte vår 
hemgård iemenlautta på grän n 
mellan Wiborg lan mmun 

äkkija(' 1 -

er. 

Byggplanerna tar form 

Samtidigt vaknade iden att bitvis 
återerövra Niemenlautta varur föd
des planen på att bygga ett sommar
hus där. Besöken på Niementautta 
blev täta, ofta i sällskap med männi-

Rättelse 
Ä ven om redaktionen bemödar 

sig om att vara i takt också med den 
teknologiska utvecklingen, så spelar 
denna stundom oss sina spratt. 

I vårt senaste nummer av 7 . 1 . 1997 
ingick på sidan 16  en förträfflig arti
kel om "Aminoffar i Wiborg", för
fattad av urwiborgaren, diplomin
genjören och premiärlöjtnanten i 
reserven Lars Aminoff. Manuskrip
tet, liksom redaktionens renskrivna 
dataversion, innehöll ingen under
rubrik. 

Döm om det bryderi som drabba
de författaren och icke minst redak
tionen då artikeln i det tryckta bla
det uppenbarade sig med en ståtlig 
underrubrik "hågkomster gjorda av 
en undersergeant vid lätta fältartil
leriet"! Klappjakt anställdes ome
delbart på insmugglaren av dessa 
rader. De befanns vara identiska med 
underrubriken på sidan 16 i föregå
ende års WN, i anslutning till en lika 
förträfflig, men annan artikel. Tryck
eriets magnetminne hade av misstag 
spytt ut de fatala orden och det blev 
dessvärre inte varseblivet av redak
tionen. 

WN uppreparsin muntligen fram
förda ursäkt till premiärlöjtnanten 
vid infanteriet Lars Aminoff, och 
tackar för hans med wiborgsk galg
humor givna syndernas förlåtelse. 

Red. 

sk m som bott där eller besökt stället 
före krigen. Planen mognade och 
platsen för bygget valdes: stenfoten 
ti l l  en vil la som min farfarsfar, 
verkl.statsrådet, postdirektören 
Fredrik Alexander Andersin byggt 
på 1870-talet. Platsen, "Sista villan" 
kallad, låg längst ute på udden där 
Instrumentfabriken härskade, men 
på betryggande avstånd från deras 
akt i vi te ter. I n s trumen tf a brikens 
område var avgränsat och bevakat, 
vilket visade sig vara en god sköld 
mot de "huliganer" i olika skepna
der som lär göra villaboendet svårt i 
Ryssland. 

I nstrumentfabrikens hög ta led
ning in'igd i plan m 199_ und r 

�t l'dhj ull m d 
d 

hlh 
r mmar n 1993 

ble allt klart i princip. Parallellt 
med underhandlingarna med Wi
borgs stad valdes ritnlngarn<:>. för 
huset enligt en rysk standardmodell, 

ntreprenadkontraktet und ro;krev 
för b. _ t. h ar t 1 med att ro 

h plana pi l n r bL t p bor-
J d . runden b}ggde p 1 ta 
Villa t � t h de första tock-

arven lade i lutet av september. 
Den 5 november 1 993 tecknade jag 
under arrendeavtalet på 50 år med 
Wiborgs stad för 1000 m2 Niemen
lauttamark och betalade det första 
arrendet den 1 1  november till stats
banken i Finlands Banks gamla hus 
mitt emot Saluhallen i W i borg. Tills
vidare har årsarrendet hållit sig på 
ungefär 300 FIM. 

b 

Det raska 
ryska 

cm 

För entreprenadavtalet hade jag 
anlitat en rysk advokat, anställd vid 
en finsk advokatbyrå, så att huset 
faktiskt skulle bli färdigt vid över
enskommet datum och till överens
kommet pris. Allt byggmaterial, 
utom gångjärn, beslag, lås och dylikt 

Villa Anders in i morgonsolens sken. 

är ryskt. Stocken, 18 x 18 cm av 
sibiriskt lärkträd, kom från trakten 
norr om Baikalsjön. Entreprenören 
överlät huset i januari 1 994. Kvalite- , 
ten? Inte lika bra som i Finland men 
definitivt bättre än sitt rykte! 

Handelsgillet jubilerade 
Handelsgillet i Wiborgr.f. fyll

de 1 10 år i mars 1 997 - och 
man gjorde det med besked! Med
lemskåren inbjöds till en splendid 
smokingfest på Svenska Klubben (i 
Helsingfors) den l mars. Inte nog 
med att man anmodades infinna sig, 
utan det var inte någon ände på den 
schirokaja natura, som i alla tider 
hört till det wiborgska: alla bjöds på 
hela kalaset, inklusive en deliciös 
supe, tout inclu. 

De 54 lyckliga samlades i Klub
bens charmanta foaje för välkomst-

Hedersmedlemmen Kaj Lindholm 
mottar Gillets standar. 

bubbel. Därpå förfogade man sig till 
Elisabetssalen för jubileumsmöte 
med hälsningstal av ordförande Rolf 
Grönberg, sång av kvartetten Play 
Mates och fint festföredrag av fil.dr 
Carl Jacob Gardberg om "Wiborg 
vid 1900-talets början - en guldål
der". Vid ceremonie protocollaire 
kallades gillebroder Kaj Lindholm 
till hedersmedlem i Gillet, en välför
tjänt erkänsla åt den flitigaste före
dragshållaren med stora meriter ock
så i ledningen för W i borgs Arkivför
ening. 

Vid den efterföljande, excellenta 
måltiden med saumon fume, coeur
de-filet och framhoises talade ordfö
rande samt representanterna för de 
inbjudna från Ostra Finlands Nation, 
inspektor Brommels, Helsingfors 
Handels gille, direktör Backman och 
Svenska Klubben, Per Erik Flo man. 
De medicinska sångarena bidrog 
med några fantastiska spexnummer 
och stämningen var den bästa, allt till 
tonerna av traditionella östsvenska 
bordsvisor och ystert glam. 

Utrustning och säkerhet 

Under de följande åren slipades 
och Jackades golven, luckor lades 
förfönstren, tjuvlarm, värme, vatten 
och elektricitet installerades. Huset 
möblerades och gjordes beboeligt. 
Så mycket som möjligt anskaffades 
från Ryssland för att göra huset min
dre attraktivt för ryska huliganer. 
Väg byggdes, naturäng anlades, ute
dass och terras byggdes och målning 
av huset utfördes. 

Här kommer en viktig sak att be
akta för alla som vill ge sig in på 
sam a äventyr som jag: en av In
strumentfabrikens anställda som ar
betar som ett slags gårdskarl på fri
tidsstället (som de kallar "Turbasa 
Energia") åtog sig att vara väktare 
för min stuga och samtidigt fakto
tum. Denna Nikolaj visade sig vara 
en verklig pärla, helnykter, flitig och 
pålitlig. En stor del av arbetena efter 
att hu et byggts har gjorts av honom. 

D\ D m ·n rkli a 

En tor del a tällets charm lig

,Eer i dess närhet till öppna havet, 
�kärgården och närheten till staden 
Wiborg. Landvägen är det ca 25 km 

· från stugans tröskel till W i borgs slott. 
Min hustru. barn. r ä · ta hälft r 
och barn har lärt ig att äl ka ie
menlautta och längta dit när om
maren kommer. För mig är detta 
kanske det iktigaste. 

När jag nu sitter på min Niemen
lautta veranda och skriver detta med
an kvällssolen belyser den motsatta 
strandskogen, måsarna glider längs 
vattenytan i sundet och småfåglar
na, bl.a. sommargyllingen, sjunger 
sina serenader i ekar, askar, lönnar 
och strandalar känner jag att en ny 
etapp i mitt liv börjat och att ett av 
livsmålen uppfyllts. 

Ur innehållet: 
* Har du hört talas om kameerna på 
Monrepos? Vad hände med det 
stora, hemlighetsfulla skåpet fyllt 
med kameer i olika granna färger? 
Rainer Knapas berättar kameernas 
historia i detta nummer. 

*W i borgs Hovrätt firade sitt hundra
årsjubileum två månader innan Vin
terkriget bröt ut. Per Erik Floman 
har forskat i den hundraåriga hov
rättens historia. Inte minst intressant 
var det s .k .  Kresty-dramat som 
handlade om hovrättens obändiga 
motstånd mot det som den inte ansåg 
rätt och som förde hela hovrätten i 
rysk fångenskap 1913.  

* Tyrgilsmuseet r.f. har initierat ett 
intervjuprojekt om wiborgsliv och 
wiborgaröden. Monica Ståhls rap
porterar. 

* I serien om wiborgska släkter 
berättar Marianne von Wright om 
några alfthanska livsöden i Wiborg. 

* Per Erik Floman har diskuterat 
vattenleder med professor emeritus 
Herman Parland. Resultatet är en 
artikel om hur de wiborgska vatten
lederna förändrats sedan tidernas 
begynnelse. 

* I årets nummer kan du också läsa 
om wiborgskringlans anatomi, om 
polis på lejonjakt, om wahlska stra
divarier och om kaffehandeL 
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Hur gick det med 
framtiden? 
Hur såg framtiden ut förr i 

världen? Låt oss bläddra i 
årgång 1855 av Wiborg, tidskrift för 
litteratur, handel och industri, på trÖs
keln till Saima kanals öppnande. Den 
20 november för 143 år sedan hand
lade tidningens ledare om Wiborgs 
nationella roll i framtiden. Den för 
oss obekanta skribenten målade på 
tidens lite frustande blomsterspråk 
upp sina visioner och han ställde 
några utmanande frågor. Ledaren 
är värd begrundan och vi återger 
den här in extenso: 

"Framtiden slår mäktiga slag på 
ditt vallomgärdade hjerta, du vår 
gamla, goda stad Wiborg: skola de 
slagen väcka till lif och sjelfmedve
tande hvarje slumrande nerv i ditt 
väsende, eller skola dina rika krafter 
qvarligga i dvala, dina skatter ej trä
da i dagens ljus och göra sig gällande 
på lifvets marknad? H vad är då ditt 
väsende, Wiborg? 

Verksamhet! Verksamhet är din 
lösen nu, och skall förblifva det ba
ner, under hvars skydd du sträfvar 
fram i ledet av täflande syskon. 

alliandia detta vigtiga ämne, vi fram
kasta blott några flygtiga ord om den 
nationella betydelse, Wiborgs han
del kan och bör erhålla. - Visst skall 
äfven upplandet och dess städer 
komma i åtnjutande af stora förde
lar genom kanalens öppnande men 
också det tillvexande litvet och rör
ligheten i affärsgrenarue derstädes 
siCola alltid mer eller mindre sam
manlöpa med Wiborg, såsom med
elpunkten för hela den kommersiel
la verksamheten i den östra hälften 
af vårt land. Men det är icke endast 
detta nationen har rätt att hoppas af 
Wiborg. Rikt i materielt afseende, 
med en stigande bildning, sådan en 
tilltagande beröring med utlandet 
och utvecklingen af dess ekonomis
ka resurser skall medföra, står Wi
borg, såsom Finlands yttersta gräns
stad, i ledet af de krafter, som ej blott 
skola motarbeta ett alltför starkt 
fremmande inflytande på vårt folk, 
utan har det äfven en plats bland 
förkämparue för vår nations andliga 
utveckling. W i borg bör framför allt 
blifva en finsk stad, för att rätt kunna 
uppfylla sin bestämmelse och gå en 
glänsande framtid till mötes. Det bör 
blifva en härd, der alla nationella 
företag omhuldas med värma och 
intresse, der alltid rika hjelpkällor 
stå öppna för alla fosterländska sträf
vanden. Detta är Wiborgs kallelse i 
vår kulturhistorie. 

fullt svärdshugg och ett svekfullt 
penndrag skiljdes från den finska 
statskroppen"? 

En sentida kollega faller i djupa 
tankar när han reflekterar över den 
ovanbeskrivna berg- och dalbanan 
av visioner, uppfyllelse och samman
brott. Han tänker kanske också på 
att man inte kan begära att efter
krigsgenerationerna-vars föräldrar 
uppoffrade så mycket för Karelen 
vid försvaret av sitt land - skall kun
na leva sig helt in i det oerhörda och 
smärtsamma som hände: att Finland 
utsattes för en avsiktlig, grym och 
orättfärdig amputation, för vilket vi 
dessutom efteråt fakturerades. 

Det är deprimerande att frågan 
om att på något sätt korrigera denna 
oförrätt inte tidigare tagits till tals 
med arvtagarna till rådsrike t. Därtill 
har det erbjudits tillfällen, men de 
har försuttits. Och när den karelska 
regeringschefen med ryske presiden
tens goda minne deklarerade att dis
kussionen om gränsfrågorskulle leda 
till blodsutgjutelse eller kallt krig 
tog det inte eld på finsk sida. Dylikt 
ofint vapenskrammel skulle ha för
tjänat en skarp reaktion, och den 
skulle ha väckt respekt. 

Men medan sanden i ödets tim
glas rinner ned finns det också ex
empel på privata aktiviteter - läs till 
exempel dagens artikel om villan i 
den wiborgska skärgården! 

Har vi passerat Wiborgs framtid, 
eller. . .?  

Per Erik Floman 

Omsdagen den 7 Januari 

Vi firar 
7-januarisoaren 
lördagen den 10 januari kl. 18.30 

på Riddarhuset, 
Riddaregatan 

Frack el. mörk kostym 

Balen med anor 
1835-1998 

Ett hjärtligt tack till alla, 
som bidragit med annonser 

och penninggåcor 
Föreningen 7-januari 

PRENUMERATION 

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

Redan öppnar Saima kanal snart 
sina vida portar för ett nytt inström
mande lif: måtte det blifva den äkta 
finskhetens element, som på dess 
vatten frambäres till dig, för att for
ma ditt innersta väsende till natio
nellt. De kölar, som klyfva Saimas 
väg, skola snart nedstiga till dig, att 
äfven pröfva sin konst på hafvets 
salta bölja; och det skuggiga ursko
game i Savolaks sända genom dig 
sina skatter ut i den vida, rika verl
den. Detta skall icke ske utan att i 
dina söners händer qvarlemna en 
vacker vinst. Det är långsåt linien af 
Saima kanal dina blickar skola se in 
i en framtid af glänsande guld och 
omfattande verksamhet. Så mycket 
har ditt land gjort för dig, hvad har 
då du gjort för ditt land, att just du 
skulle blifva den perla, till hvilkens 
förhöjande millioner nedgrätdes 
mellan Lauritsala och Lavola slus
sar? Du har hittills gjort föga mot 
hvad man gjort för dig, men frågan 
är just den och det är en samvets
och framtidsfråga: skall du, och på 
h vad sätt skall du fylla den plats, som 
blifvit dig anvist i det finska folkets 
kulturhistorie? 

Nåväl vår gamla stad - huru skall 
du uppfylla betydelsen af ditt kall i 
en framtid? Skola småaktiga kräma
re begrafva din stolthet, din ära, för
mågan som du eger att väsendtligen 
medverka till ett nationell välstånd, 
skola de begrafva detta allt i de un
danlästa gömmorne af sina kassa
kistor, eller kall du sträfva att blifva 
en klar, tindrande tj raa p l m
ska folkets framtidshimmel; på det 
vårt lands historie engång skall kun
na nämna ditt namn bland Iänkarne 
af de band, som förena detsamma 
med den öfriga bildade verlden. Skall 
du gifva dina företag nationalitetens 
pregel och inom dina salar, kontor 
och bodar uppställa fosterlandet, 
dess välfärd, välstånd, bildning och 
språk såsom den högsta princip? 

o •• • 

Lösen för Wiborgs forntid och 
framtid är handel; handel skall äfven 
blifva namnet för dess främsta verk
samhet. Men det är skillnad på han
del och krämeri -det är skillnad på 
en för den nationella utvecklingen 
betydelserik handel och på en så
dan, som blott afser ögonblickets 
personliga vinst. Den samma speku
lationen är det som finner den rätta 
vägen, som på granitgrunden af fol
kets välstånd bygger det personliga 
förkofrandet, som häri ser sitt eget 
stöd, sin bästa borgen. Det är lätt att 
häraf sluta hvilken bestämmelse 
Wiborg och dess handel har för vårt 
land. Ej fikandet efter lumpen rike
dom, det är, sådan som utan all 
betydelse för nationen hopas på en
skilda händer, ej detta bör vara den 
uppgift, Wiborg uppställer för sig. 
Denna uppgift bör fastmer vara den, 
att med sina kapitaler, sina resurser, 
sin kredit bereda en ytterligare möj
lighet för den inhemska industrins 
uppblomstrande; vare sig då genom 
att sjelf producera eller genom att 
konsumera, d.v.s. genom sin förmed
ling åvägabringa en större afsättning 
för inhemska fabrikater. Det vestli
ga Finlands alster komma lätt och 
billigt till Wiborg. Sjön erbjuder en 
ypperlig kommunikation. Det är 
också derföre främst de södra kust
städernas och i synnerhet Wiborgs 
skyldighet att främja utvecklingen 
af denna kommunikation genom 
ångbåtar o.s.v. Kanalen åter öppnar 
ett fält för afsättningen på hela östra 
Finland af dessa artiklar. Se der ge
nast en gren af kommersiel verk
samhet, som nästan uteslutande lig
ger i Wiborgs hand: förbindelsen 
mellan sydvestra och östra Finland. 
- Det är ej vår afsigt att här utförligt 

Hvem af dina söner ville en dag 
ännu dröja i åsynen af ditt gamla 
slott - om du fegt skulle svika det 
hopp, fosterlandet bygger på dig? -
Ingen. 

O, nej ! Du skall lösa din uppgift 
och till efterverldens och fosterlan
dets tillfredsställelse, båtnad och 
gagn, besvara denna till dig ställda 
samvets- och framtidsfråga." 

Med facit i handen kan man nu 
säga att ledarskribentens förhopp
ningar kom att bli övermåttan infri
ade. Redan under sin livstid torde 
han ha upplevat hur järnvägen drogs 
till W i borg och rivningen av ringmu
ren började, varvid stadens areal 
sexdubblades. Den fosterländska 
drömmen skulle förverkligas: Fin
land blev självständigt och Wiborg 
utvecklades till dess näststörsta stad 
och centrum för hela Östra Finland 
med livaktig handel och världsvid 
sjöfart. En av världens största trä
varuhamnar, Trångsund, inkorpore
rades med staden. Dennas folk
mängd åttafaldigades under de 90 år 
som ödet hade i beredskap för ett 
finländskt Wiborg. Det finska språ
kets "blomning, sluten än i knopp år 
1855", skulle mogna ur sitt tvång och 
inta sin rätta plats tillsammans med 
de tre övriga wiborgsspråken. Wi
borg blev biskopssäte, hovrätts- och 
länsresidens och landets största gar
nisonsstad. Konst-, musik- och tea
terlivet blomstrade. - Ja, allt detta 
skulle ha gjort vår vän pennfäktaren 
mycket euforisk. 

Den glädjen förunnades honom 
nu inte. Men i gengäld förskonades 
han ifrån den uppskakande epilo
gen, från att se att allt som byggts 
upp och älskats fram rasade sam
man för ett halvt sekel sedan. Må
hända skulle han ha formulerat sa
ken så att "W i borg med ett ondske-

ar asare 1 agens org. 
W i borgs Nyheter har faktiskt 

en trogen läsare i dagens 
Wiborg, Helga Abakshina! Hon har 
plöjt igenom alla de nummer av vår 
tidning som finns på utställningen 
Det svenska W i borg, hållit föredrag 
om gamla Wiborg för skolbarn och 
vuxna, visat staden åt intresserade 
och blivit något av en symbol för det 
Wiborg som varit. 

Helga studerade teknik i Moskva 
vid tekniska institutet och samtidigt 
svenska och andra nordiska språk 
och kultur vid universitetet. Efter en 
tid i Reva! och Leningrad och efter 
ett besök i W i borg 1977 greps hon av 
en oemotståndlig lust att flytta till 
W i borg, som hon betecknar som en 
stad full av historia och mystik. I 
Wiborg blev hon lärare vid ett vux
enutbildningsinstitut och fick också 
anställning vid Wiborgs landsarkiv, 
som behövde någon som behärska
de svenska, ty en stor del av de doku
ment finländarna lämnade kvar är 
avfattade på svenska. Samtidigt en
gagerade sig Helga i räddandet av 
Monrepos och blev härigenom be
kant med de finländska och ryska 
förgrundsgestalterna i denna aktion. 
Hon har arrangerat flera utställning
ar kring temat Monrepos. 

Helga anser att ödet fört henne 
till Wiborg och Monrepos. En my
tisk vägledare har härvid varit de 
Faraohundar som sedan 1970-talet 
varit hennes följeslagare. Den första 
Faraohunden fick hon i Reva! av en 
person som fått hunden från Malta. 
Enligt en sägen har denna hundras, 
som av de gamla egyptierna betrak
tades som helig, överlevt på Malta 
under beskydd av Malteserriddar
na. Enligt Kosmoslegenden kommer 
guden Anubis, som symboliseras av 
Fararohunden, till jorden från stjär
nan Sirius under tider av splittring 
och visar vägen till försoning. Enligt 
Helga är Wiborg ett lämpligt ställe 
för denna roll genom sitt läge mellan 
Öst och Väst och sin tradition av 
förmedlare mellan olika kulturer. 

När Helgas första hund dött fick 

Helga Abakshina har Iii sr igenom alla de nummer av Wiborgs Nyheter somfinns 
på utställningen Der svenska W i borg på Wiborgs slott. 

hon, igen såsom genom ett under, 
1987 motta en Faraohundvalp, Hei
di (med rasnamnet Sheik's Haciend), 
från Finland genom en gärd av Ra isa 
Savander, som lärt känna Helga i 
W i borg, och Finska Faraohundklub
ben som räknar ett femtiotal hund-

Helga Abakshina med sina Faraohundar 
utanför sin bostad vid Fredrikshamnsporten 
i Wiborg. 

medlemmar. Heidi är nu rätt gam
mal men har en dotter Neb (Sheik's 
Nefret) som fortsätter Faraohund
traditionen i Wiborg. Helga ordna
de i maj 1 997 en större tillställning 
med musik och skådespel runt den 
mytomspunna Faraohunden på Wi
borgs slott och en utställning "kos
mos" om detta tema. 

Utom av Monrepos och Farao
hundarna upptas Helgas tid av det 
barnhem som ligger mellan hennes 
hem och Monrepos. Här bor 140 
stackars föräldralösa eller övergiv
na barn, som Helga dagligen träffar 
och som hon försöker lära historia, 
etik, ekologi och kultur i allmänhet. 
Hon har även varit med om att ord
na vistelse för barnen i Sverige. För
ra sommaren reste en grupp på 17 
barn till Västerbotten, där de tas om 
hand av goda människor under någ
ra veckor. "Barnen har det mycket 
svårt, utan humanitär hjälp från vän
liga människor och kyrkan skulle de 
ha svårt att överleva." De behöver 
kläder, mat, leksaker, tvål, medici
ner och allt som av barn hos oss 
anses självklart. 

H. A. 
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Monica Ståhls 

Wiborgsliv och wiborgaröde.n 
Tyrgilsmuseets intervjuprojekt 

Föreningen Tyrgilsmuseet, som har som ett av sina syften att "främja den kulturhistoriska forskningen 
kring Wiborg och dess inflytelseområden", startade i september 1996 projektet "Wiborgsliv och 
wiborgaröden" i avsikt att dokumentera den svenska minoriteten som levde i Wiborg fram till år 1939. 
Materialet, dvs. intervjuerna finns katalogiserade i samling SLS 1881 på Svenska Litteratursällskapets 
Folkkultursarkiv. 

Med Uno Ullbergs ord "Som 
Wiborg var ingen annan 

stad" kunde man sammanfatta de 
flesta gamla wiborgares tankar och 
känslor om Wiborg i dag. Och det 
som åsyftas är den för våra förhål
landen mera färgstarka och särpräg
lade miljö som W i borg var i relation 
till andra städer i Finland. Ännu i 
informanternas barndom fanns det 
fragment kvar av denna atmosfär. 

Mellan september 1996 och april 
199 7 gjorde jag sammanlagt 37 in
tervjuer med wiborgare, huvudsak
ligen personer från den svenska 
språkgruppen. Tyngdpunkten i in
tervjuerna låg på livet i W i borg samt 
uppbrottet med alla' dess olägenhe
ter. Då intervjuerna berörde infor
manternas liv från lekskola till vux
enliv, formades de ofta till s.k. life
history intervjuer, där livets olika 
skeden framträdde. Tyvärr avbröt 
kriget informanternas liv i Wiborg 
och enskilda detaljer kan vara ' 
att erinra ig ar l 
de in t n 

l . 

Bilden n �iborgslivet 

Bilden som framträtt utgående 
från intervjuerna visade genomgå
ende liknande drag, bl.a. att så gott 
som alla tillbringade sin fritid på 
följande sätt; om somrarna var man 
på sommarvillan, på höst- och vår
kvällarna flanerade man på Torkels
gatan och på vinterkvällarna åkte 
man skridskor på Salakkalahti-isen. 
Ett annat drag som klart framträder 
är hur intim samvaron var. Man kän
de varandra, och som en informants 
mor hade sagt när de flyttade till 
Wiborg "Här kan man inte tala om 
nån människa för de är alla släkt". 
Av de intervjuade bodde ca 2/3 i 
gamla stan och de andra i omedelbar 
närhet. En familj bodde helt utanför 
W i borg. 

Då informanterna ombads karak
terisera sin barndomsstad var det 
ofta gamla stan, skolkvarteren och 
vallarna som nämndes och mentalt 
tycktes Wiborg begränsas till detta 
område. Därtill framkom det att ju 
närmare slottet man bodde, desto 
bättre. Att flytta till "nya stan" var 
för några helt o tänk bart "In die neue 
Stadt ziehe ich nie!" 

Tjänstefolk och tillfällig arbets
kraft fanns det i de flesta informant
ers barndomshem. Förhållandet 
mellan värdfolket och tjänstefolket 
var i allmänhet mycket gott och 
många blev trotjänare och fortsatte 
att arbeta i familjen efter evakue
ringen. Flickorna kom ofta från den 
finska landsbygden och rekrytering
en skedde vanligen par renomme. 
Ett par äldre informanter har berät
tat om ryssar som bonade parketten 
i salen genom att sätta på sig skor 
med borstar undertil l .  Sedan dansa
de de fram över golvet " ... det var 
ryssar och de hade såna där borstar 
på fötterna och när de smorde det 
där golvet så dansade de så här och 
skurade det hela, så det blänkte nog." 

Kosthållet skiljde sig inte så my ck-

l 

et från dagens vad vardagsmaten 
anbelangade. På söndagen kunde 
man bjuda på "falsk hare" [färs av 
malet kött], kalvstek eller fågel till 
middag. Efterrätten kunde vara 
"Pappilan hätävara" [änglamat], 
"Papan vanha hattu" [plommons uff
le] eller vingel e .  Efter en mycket fin 
middag kunde efterrätten vara hem
gjord glass. Kosten hade både karel
ska och ryska inslag och lådor, svam
par, saltgurka, inlagda rödbetor och 
piroger förekom allmänt. Ett intres
sant inslag i kosten utgör bykers
kans mat. Den dag storbyket skulle 
tvättas skulle "pyykkisååsia" [fläsk
sås] lagas eller så skulle "juntapul
laa" eller "funtabulla" [grov vete
brödslängd] bakas. A v de bagerier 
som anlitades var Pursiainen enligt 
de flesta ett första klassens bageri 
men även Rönnbloms, Lundhs, 
Svartström och Humble lilla bas
tubag ri anlit d langa har be-

l 
m . J xan a · r. • a-

poleonbakelser, Bucheer eller Be
beer. Blott!! tanken på bakelser fick 
ännu informanternas munnar att 
vattnas. Den äkta W i borgska kring
lan kulle köp p t tationen. Den 
kuJI ä h · n t Ut milt u u h 

uiJemanbre m· rp mn nman 
t d n. 1 n man berättad 

om bl.a. ljusröda kringlor. kringlor 
mak attamed pepparmynt ochsmå 

kringlor trädda på ett snöre. 
De språkliga kontakterna varie

rade. De flesta sagesmän talade 
svenska hemma. Tjänstefolket på 
några få undantag när, var karelare 
som talade finska. Kamratkretsen 
kunde vara utpräglat svensk eller 
uppblandat finsk-svensk. Ofta följ
de barnen föräldrarnas exempel, 
fanns det i föräldrarnas umgänges
krets svensk-, finsk-, tysk- eller rysk
språkiga var det vanligt att även bar
nen hade dessa kontakter. Det tyska 
språket användes inte av sagesmän
nen kamrater emellan utan enbart 
när man talade med äldre släktingar 
eller utländska gäster. Mot de rysk
språkiga fanns det en osynlig mur 
berättar en informant " . . .  jag har 
ingenting personligen mot dem men 
någonting var det att det fanns den 
där osynliga muren, tyvärr. Så man 
bad inte hem dem till sig. Ingenting 
ont om dem och så vidare men . . .  de 
var annorlunda, de va ryssar." Den 
judiska minoriteten beskrivs i all
mänhet med orden att man gärna 
umgicks med barnen under skoltid 
men att man inte hade desto mera 
att göra med dem på fritiden. Pengar 
avgjorde långt, enligt en av sages
männen, hur accepterade rysksprå
kiga och judar var i Wiborg. 

Uppbrott och anpassning 

Den sista delen av intervjun var 
den svåraste för sagesmännen. Eva
kueringen med alla dess strapatser, 
osäkerheten var man skulle få tak 
över huvudet, saker som blev kvar 

Buc:hhandlung Kirja -1\itta 
TorkeiNtraue 16 • WIBORO . Telephon 1062 
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samt oron över de sina vid fronten 
var saker som det var svårt att min
nas och prata om. För några fick 
evakueringen ett panikartat händel
seförlopp. "Det var ett fruktansvärt 
slag för mina föräldrar. De packade 
ihop några ryggsäckar och en fane
rask och så skickades de ut och . . .  
först gick de till stationen men däri
från gick inga tåg så de fick vandra 
flera kilometer västerut i Wiborg 
förrän de sedan hitta någonstans 
någå tåg som tog dem. Och där till
sammans med många andra så ... och 
ännu idag ser jag mina föräldrar 
vandra där i mörkret, det var en 
hemsk syn!"  Även andra berättade 
om hur man blev tvungen att lämna 
så gott som allting efter sig "De fick 
ta med sig så mycket de orkade bära 
och vad kunde två människor bära. 
En kappsäck full med saker, lite klä
der och mamma tog bl.a. lite ilver 
r·r att ann ·ull j [ .. ] h 

( llr.tO \ 
ta d l n l ' JU 

där.- En a\ d civila m bodd i 
Wiborg under vinlerkriget berätta
de att staden levde upp under natten 
i skydd av mörkläggningen. "På nat
ten för då bombade det inte. utan 

bl mma tan upp. ffå
pn. 

r p ut ur ma 'in ·y d h d t 
hade d d öppet ett 

antal timmar.·· 
Få svenskspråkiga flyttade tillba

ka, men en av dem som återvände 
svarade så här på frågan om hur det 
var att se Wiborg efter vin terkriget 
"Både och, visst var det sorligt att se 
hur det såg ut men ändå . . .  ändå så 
var det ju Wiborg och detvar vårt. Så 
det betydde oändligt mycke nog". 
Utanför W i borg i skogarna strök s.k. 
skogsryssar omkring. Dessa deser
törer från ryska armen kunde plöts
ligt uppenbara sig för lokalbefolk
ningen " ... plötsligt hörde han röster 
och så kom det två ryssar, ryska sol
dater som då hade gömt sig. De var 
fullt beväpnade men de ville ge sig". 
På gårdarna runt W i borg kom jord
bruket så småningom igång. Under 
vinterkrigets få månader hann fien
den ibland göra stor skadegörelse 
" . . .  således karaktärshuset hade rys
sarna bränt[ . . .  ] byggnader där arbe
tare bodde och det var också allt 
bränt. Ladugården var bränd och 
den byggdes ju  upp sedan nog." 
Mellan 19 41-19 44 å teruppfördes och 
reparerades det flitigt i W i borg med 
omnejd, torghandeln kom igång, af
färerna öppnade och livet normali
serades så småningom, men 1944 
övergick Wiborg igen i främmande 
ägo. 

Många av informanterna har sagt 
att det efter evakueringen kändes 
svårt att anpassa sig till en ny stad. 
Det var inte bara staden som var ny, 
utan även mentaliteten kändes främ
mande. "Det var just så, jag frös när 
jag kom hit. Jag tyckte att det var 
kallt och obehagligt. Människorna 
var så annorlunda, allt var främman
de. Och så styvt, det var i Wiborg 
mycket livligare." Längtan tillbaka 
till det som Wiborg stod för, är stor 
förmånga av de intervjuadeochman 
önskar och hoppas på att Wiborg 
åter en dag skall höra till Finland. 
Men alla är inte av samma åsikt. 
Ä ven mera negativa synpunkter 
framkom, såsom varför skall Fin-

Sommarorkesternspelar för wiborgama i en vacker omgivning - Torkelsesplanaden framför 
Espiläs terrass. 

land ge pengar till projekt som aldrig 
förverkligas och vad skulle vi göra 
med de 250.000 ryssar som idag bor 
i Wiborg? 

Utifrån vad allt som berättats, kan 

väl de flesta wiborgares identitet idag 
beskrivas med följande ord " J ag har 
nog alltid känt mig som wiborgare 
och jag är det fortfarande". 

Hälsning till Karelen 

Var hälsat ärans, sångens land, 
mörkt susande Karelen! 
När hårda slag av ödets hand 
mött trotsigt mod i själen, 
då stod du där, då ljöd din sång 
i seger eller undergång. 

Den glöd som djupt i folket bor 
och allting överglänser, 
den er en upp i {l maa ror 
an ra du/ raJt r. 
o h allo ho n fiLron lan 
vad livet man den är vän. 

Så hyllen stolt med ärans ljus 
den goda kamp som striddes! 
Den stam, som miste hem och hus 
och ut kring landet spriddes, 
den dignar under slag och sår, 
och bördan som den bar var vår. 

Så mycket blod, så mycket sot 
av utsläckt lyckolåga, 
så mycket tungt de kämpat mot 
och grym, olidlig plåga -
giv dem på nytt en gård, ett hem, 
och hjälp dem, stöd dem, skydda dem! 

De värnat som en ädel skatt 
den bästa arvedelen. 
Nu susar i en molnhöljd natt 
sångernas land, Karelen. 
Det slumrar vid vårt ödes port 
med skog och stränder, mörkt och stort. 

Svante Dahlström 

Var man går i en hatt 

från Wahlman 

grundad i Wiborg 1901 Norra Esplanadgatan 35 

SIS-ARK OY 
Veneentekijäntie 18 
0021 O Helsinki 
puh. 09-692 6411 
fax 09-692 3829 

Hannele Hellkama-Rågård 
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D e n  första wiborgaren i 
släkten Alfthan - en släkt 

med rötter i Alfta socken i Hälsing
land, Sverige - hette Abraham Jo
han Alftan ( 1685-1774). Som kvar
tersmästare och adjutant deltog han 
i Karl XII:s krig mot Ryssland, blev 
tillfångatagen vid Poltava 1709 och 
frigiven vid fredsslutet 172 1 .  Han 
sökte sig då tillbaka till sina hem
trakter i Hattula, där fadern varit 
kyrkoherde. I sina efterlämnade an
teckningar berättade han att han ef
ter tolv års fångenskap "icke hade 
lust att bestrida kungl. maj :ts tjänst"; 
han hade i stället "ernärt sig med 
inspektionen", dvs. förvaltartjänster 
på olika gårdar. Tydligen trivdes han 
inte med förhållandena i landet, kan
ske tyckte sönerna att de skulle ha 
bättre möjligheter i den del av det 
svenska riket som vid fredsslutet till
fallit Ryssland. Alltnog, 1746 flytta
de han till W i borg. Han omtalas som 
handlande men det var hans söner 
som "höjde släkten till anseende på 
orten". 

Wiborgsk stamfar och hans 
söner 

Den äldre sonen Erik efterlämna
de inga manliga ättlingar, medan den 
yngre Abraham Johan (1733-179 5/ 
9 8) blev Wiborgs-Alfthanarnas stam
far och den första som använde namn
formen Alfthan. Han ägde ett hus vid 
Karjaportsgatan , var råd
man och valdes att upprätta stadens 
Biirgerbuch. Hans fyra söner blev i 
sin tur stamfäder för var sin ännu 
fortlevande släktgren. 

Johan David ( 1 786-1852) ägde 
och brukade Ala-Urpala i Vederlax 
socken samt sålde ved och tjära till 
St Petersburg. Hans fru Hedvig, f. 
Stråhlman, var en god husmor och 
tog personligen hand om husets kas
sa "som förvarades bokstavligen i en 
strumpa". Hon var svag för smycken 
och kunde vänta sig "vackra pärlcol
lieer och hela garnityr av slipade 
grana ter, koraller och brillian ter" när 
hennes man återvände från en lyck
ad affärsresa. 

Abraham Fredrik ( 1788-1842) var 
i sin ungdom förvaltare p Monre
pos och fann där sin fru Mi Ich en von 
Rechenberg, vars mor ansvarade för 
baron von Nicolays hushåll. Fredrik 
övertog Korpela gård och köpte se
nare Horttana, två gårdar som gav 
namn åt den släktgren som hans ätt
lingar bildar. 

Fredriks son Carl ( 1 825-1887) var 
godsägare och kommunalråd - "ini
tiativrik, kunnig, driftig, med djupa 
insikter i ekonomiska frågor". Han 
och hans fru Lotte, f. Öhmann, förde 
ett gästfritt hus, där det förutom fa
miljen och släkten fanns rum för "en 
kavaljer, greve till börden, som hade 
hustru och barn samt en mor i livet, 
men hade råkat på villovägar och då 
funnit en tillflykt i vännen och frän
den Alfthans hem". 

Carl Wilhelm (1789 -1 866) gjorde 
både militär och civil karriär i Ryss
land. Han deltog som Kamenskys 
adjutant i 1 808-1 809 års krig och 
omtalas av Sara Wacklin i Hundra
de minnen från Österbotten som "en 
av de mest omtyckta kavaljererna 
på en bal i Uleåborg". Han var med 
om fälttåget mot Napoleon 1812-
1814) och övergick därefter till det 
ryska tullverket. Han motarbetade 
mulsystemet och fick därigenom 
många ovänner. Efter en lång och 
förtjänstfull karriär tog han avsked 
1 865 och slog sig ned på Pajulax gård 
i Vederlax socken. 

Farfars farfar Anton 

Yngst i brödraskaran var Anton 
( 1 79 2-1854), min farfars farfar och 
central person inom Kirjola-Havis 
grenen. Jag skall därför berättade 
utförligare om honom och hans ef
terkommande. 

Anton deltog i Napoleonkrigen 
som intendent och återvände till 
hemstaden med titeln guverne
mentssekreterare, men det var som 
en duktig och framsynt borgare i 
Wiborg senare generationer minns 
honom. Han var skeppsredare och 
ägde bl.a. barken Sju Bröder och 
briggen Helena, byggda på det egna 
varvet på Kirjola i St Johannes. An
ton var också industriman, han grun
dade ett ölbryggeri i staden och en 
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Marianne von Wright 

Wiborgs-Alfthanarna��-
Några livsöden under 250 år 

ljusfabrik på Kirjola som senare flyt
tade till Havis. Han ägde en gård 
invid salutorget och en i hörnet av 
Vakttornsgatan och Nyportsgatan. 
På Kirjola var han också godsägare 
och intresserad jordbrukare. Där 
samlade han och hans hustru Hele
na, f. Schröder, släkt och vänner kring 
sig i många festliga sammanhang. I 
synnerhet Helenadagen den 3 1  juli 
var "en samlingsdag för hela släkten 
och firades med lustbarheter av alla 
slag". Traditionen fortsatte under 
20- och 30-talet då min faster Helena 
och Gerda, min farmor med namns
dag den l augusti, gemensamt firade 
på sommarvillan på Vierevänsaari. 

Helena och Anton hade tre dött
rar och åtta söner som kom att re
presentera olika verksamhetsområ
den och vitt skilda levnadsöden. 
Georg ( 1828-1896) genomgick ka
dettskolan i Fredrikshamn, avance
rade raskt inom den ryska armen 
samt blev 1 863 generalmajor och 
guvernör i Uleåborgs län. Han adla
des tre år senare, blev friherre 1886, 
han var medlem av senaten och del
tog i lantdagarna 1867-1 89 1 .  Från 
honom härstammar alla som bär 
namnet von Alfthan, t. ex. Georg och 
Christian (Kristian) i många genera
tioner. 

Särlingen J o hannes 

Johanne , ibland kallad Johan, 

l 30-1 93) var en främmande f -
gel i syskonskaran. Hans skolgång 
var bristfällig, men han skrevs in vid 
Kejserliga Alexandersuniversitetet 
i Helsingfors 1 847. Den akademiska 
karriären blev kort; anklagad för att 
ha "anställt kakafonier för ett ungt 
fruntimmer" relegerades han för åtta 
månader, ett strängt straff för ett 
studentikost upptåg men bakom låg 
politiska orsaker. Johannes tillhör
de Wiborgska avdelningens opposi
tionella falang och hade redan tidi
gare förargat mera konservativa stu
dentkamrater. Han återvände inte 
till universitetet utan försökte sig 
som skald och publicerade två dikt
samlingar som fick en nedgörande 
kritik. Därefter etablerade han sig 
som förläggare och öppnade 1851 en 
bokhandel i Wiborg. Att ge ut och 
sälja böcker tillfredsställde inte den 
idealistiske och orolige Johannes. 

Han startade tillsammans med den 
tidigare studentkamraten C.I. Qvist 
tidningen Wiborg. Under den tid 
dessa två fungerade som redaktörer 
och utgivare fick tidningen en stor 
spridning och citerades ofta i den 
övriga pressen. Den drev en liberal 
linje, talade för frihandel och indu
strialisering, skolor och yrkesutbild
ning för alla. Också språkligt var den 
framstegsvänlig. På grund av sina 
frisinnade åsikter råkade redaktö
rerna ofta ut för censurens ingripan
de. Tidningen införde något för den 
tiden alldeles nytt, nämligen en le
dare som var placerad före nyheter 
och officiella meddelanden. (Se WNs 
ledare i dag.) Ledarna tog upp natio
nella, lokala och allmänna frågor, 
och som många innovationer möttes 
de av ironiska kommentarer i andra 
tidningar. Efter bara fem år 1 859 
sålde Johannes sin andel i tidningen, 
som kort därefter upphörde. Han 
tog över sin svärfars Rafael Tawasts 
gård, men passade inte i lantjunka
rens roll. De ekonomiska proble
men blev oöverstigliga, han gjorde 
konkurs, hans hustru dog och han 
drabbades av den ena motgången 
efter den andra. slutligen flyttade 
han till Sverige, där han med föga 
framgång än en gång gav sig in på 
den litterära banan. 

En märkeskvinna 

Bland barnen p Kirjola ann 
dottern Helena ( 1 837-189 5),  en ti
dig yrkeskvinna. Genom språkstu
dier utomlands och som guvernant i 
privatfamiljer skaffade �on sig den 
tidens lärarkompetens. Aren 1 884-
88 tjänstgjorde hon som lärare i tys
ka vid Läroverket för gossar och 
flickor i Helsingfors, landets första 
samskola, och de två sista åren också 
som föreståndarinna. Hon och före
ståndaren hade emellertid olika å sik
ter om hur uppgifterna skulle förde
las mellan dem och hur eleverna i de 
högre klasserna skulle handledas. 
Lärarkollegiet drogs in i konflikten 
och "uttalade sig med förkrossande 
majoritet mot samma makt för före
ståndare och föreståndarinna". För
äldrarna stödde Helena, men hon 
stod fast vid sitt beslut att avgå och 
övergick till den nygrundade Nya 
Svenska Samskolan, där hon blev 

Anton Aifthan, grosshandlare, guvernementssekreterare. 

En wiborgsfamilj år 1890. Fru A de le Aifthan, född Kuhlström, omgiven av sina döttrar: fr. v. 
Olga ( g.m. affärsmannen K. F. Borenius), Molly (g.m. statsrådet August Ramsa y), Anna (g.m. 
senator Henrik Snellman), Esther (g.m. lektor Karl Höckert), Enna (g.m. senator Emil 
Streng) och Toni (g.m. lektor Emil Grönroos). Foto Fredrik Diehl, Wiborg, museiverket. 

"en mycket framgångsrik förestån
darinna". 

"Ferdinandlinjen" 

Ferdinand(! 2-1 9 .dennäo;t-
äld t a nton ön r Ö\ rt 
ningen av familjeföretagen vid fa
derns död. Han gjorde emellertid 
konkurs 1 863, men fortsatte som dis
ponent vid Ha vis och grundade 1 879 
F:ma Ferd. Alfthan, sedermera 
främst importör av kaffe och te och 
grossistfirma. 

En stor skara barn växte upp på 
Ha vis, barn till Adele, f. Kuhlström, 
och Ferdinand. De umgicks med 
ungdomarna i grannskapet och i sta
den, studerade, gifte sig. Några läm
nade hemstaden, bl.a. Anton som 
blev chef för Finska Socker Ab och 
bergsråd och Max som valde den 
militära banan, sedan verkade inom 
industrin och var guvernör i Nylands 
län under de oroliga åren 19 05-10. 

Ferdinand (1857-19 21 )  studera
de språk, praktiserade vid olika fö
retag och blev småningom delägare 
i faderns firma. Efter dennes död 
övertog han firman och hans livs
verk blev att förkovra och utveckla 
den. I ett pressmeddelande då F:ma 
Ferd. Alfthan fyllde 75 år ( 19 54) 
beskrivs han som "en central gestalt 
i den traditionsrika handelsstaden: 
grossist och efter sin far även dispo
nent för Havis och Nevski fabriker, 
pliktmedveten kommunalman i lug
na liksom stormiga tider, en patriar
kalisk arbetsgivare och inte minst en 
kulturellt intresserad och vinnande 
personlighet". Han blev i sin tur kon
sul och kommerseråd. 

Perdinands första hustru Agda 
Linqvist - en lovande konstnär som 
studerat i Paris - dog efter två års 
äktenskap då son el! Isak var bara lO 
månader gammal. Ar 1900 gifte Fer
dinand om sig med Gerda Linden
wald, min farmor, och fick med hen
ne barnen Brita (Öhquist), Ferdi
nand, Torsten och Helena (Helka
ma). Familjen bodde på Ha vis till år 
19 15 ,  och där bodde också andra 
släktingar, året om eller under som
rarna. I min pappas - alltså Ferdi
nand ( 19 02-1969 ) -hågkomsterfrån 
sin barn- och ungdom intog tiden på 
Havis en central plats, där fanns 
möjlighet att segla på sommaren och 
skida på vintern, utrymme både för 
studier och pojkstreck. 

Under årens lopp hade söner och 
döttrar i de alfthanska familjerna 

lämnat sin hemstad. Åren före vin
terkriget bodde ett 20-tal släktmed
lemmar i Wiborg. Till dem hörde 
bl.a. Märta och Georg von Alfthan 
med maskin- och agenturbyrå och 
gården Bi kop gata!'! 16 samt Olof 

t an, h or tra m an 
Tryckeri som gav ut Wiborgs Nyhe
ter, och hans fru Mary. Hon var tand
läkare och i hennes tandläkarstol 
placerades jag för den första plom
ben -jag glömmer aldrig den ilande 
smärtan när hon trampade i gång sin 
fotdrivna borr! 

FE RO. ALFTHAN 
SAHKOOSOITE, Fl: ROA L F·o H A H 

Sammanhållning 

Alfthanarna i Wiborg var släkt
kära, man träffades vid födelse- och 
namnsdagar, firade jul och nyår till
sammans. Mina föräldrar umgicks 
också däremellan ofta med Brita och 
Harald Öhquist och för min bror 
Ferdinand och mig blev familjens 
tre pojkar, Gustav, Henrik och Ha
rald, redan tidigt goda vänner och 
kusiner. 

De stora helgerna hade sina tradi
tioner. På julaftonen fick man vänta 
i "mörka rummet" medan två eller 
tre betrodda jultirare gav julgranen 
en sista översyn och tände ljusen. 
Spänningen steg i mörkret, minuter
na kröp fram och sedan . . .  Dörrarna 
till salen slogs upp och där stod gra
nen strålande av ljus. 

Alltid med vid släktsamman
komsterna var fastrarna Esther 
Häckert och Toni Alfthan-Grön
roos, som jag minns som gråhåriga, 
snälla och försynta; de var konstnär
ligt begåvade, yrkesarbetande och 
hade många intressen. Esther var 
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utbildad musiklärare, skrev artiklar 
i dags- och veckopress och gav till
sammans med sin systerdotter Ing
rid Borenius ut Människor och min
nen från W i borg. Toni studerade vid 
Finska Konstföreningens ritskola, 
besökte dess målaratelje samt stu
derade i England och Frankrike. 
Hennes yrke var i många år teck
ningslärarens, men hon hade också 
tid för arbete vid staffli och skiss
block. 

Min farmor och min faster Hele
na flyttade redan i början av 30-talet 
till Helsingfors när Helena började 
sina studier vid Ateneum. Men de 
firade alltid julen med familjen och 
kom för minst en månad varje som
mar till villan på Vierevänsaari. Om 
Isak kan man säga att han gav sig ut 
i världen. Han var en intressant och 
färgrik person, fil.mag. , jägare, aktiv 
officer och skribent med åsikter, en 
sin tid "tyckare". Han diskuterade 
gärna och intensivt, och då han tidigt 
blev döv gick det ofta högljutt till. 

Min far och hans bror 

Min pappa Ferdinand ansvarade 
för familjeföretaget och där arbeta
de också hans bror Torsten. Förut
om sin professionella verksamhet var 
pappa engagerad i organisationer 
och föreningar, han spelade tennis 
och ägnade stor tid åt sitt allt över
skuggande intresse seglingen. Tidigt 
togs också min bror och jag ut på 
sjön. Jag minns också - och det be
styrks av dagböcker och brev- bjud
ningar och maskerader, 7 januari och 
flagghissningar. 

Seglatfoto av Ferdinand Alfthan, 1938. 

Wiborg var en bra stad att växa 
upp i. I kindergarten och i skolan, på 
lekplatser och inom scoutkåren var 
man omgiven av bekanta. På vintern 
åkte man skidor och skridskor, som
maren var varm och evigt solig, av
bruten av granna åskväder. Men den 
30 november 1939 bröt vinlerkriget 
ut, barndomen fick ett abrupt slut 
och allt förändrades. 

Släkten Alfthans historia i Wi
borg har en epilog. Under fortsätt
ningskriget öppnade firman ett kon
tor, där min farbror Torsten skötte 
dess bokföring. Han lämnade, som 
den sista av oss, staden den 19 juni 
1944 på en öppen vagn på ett gods
tåg. Följande dag retirerade de fin
ska trupperna, flaggan på slottet 
halades - en epok i W i borgs historia 
var slut. 

Hjärtligt tack till Helena Helka
ma som bidragit med muntliga upp
lysningar och tillgång till tryckt och 
otryckt material. 

Källor: 

von Alfthan, Märta, Fyra bröder Alft
han. Wiborgs Nyheter 28.2.1939. 
Broban 1 883-1973. (Läroverket för gos
sar och flickor) Hfrs 1973. 
Hirn, Sven, Johannes Alfthan, författare 
och publicist. SLS Historiska och littera

turhistoriska studier 35. Hfrs 1 960. 
Höckert, Esther & Borenius lngrid, Män
niskor och minnen från Wiborg. Hfrs 

1 940. 
Ruuth, J.W., Viborgs stads historia 1-2. 
Hfrs 1906. 
Släktbok. Utg. av Erik Lindh. SLS. Skrif
ter 286: 1 .  Hfrs 1 94 1 .  
Suomen lehdistön historia. 7. Päätoim. 

P. Tommila. Kuopio 1988. 
Manuskript, brev, dagböcker m.m. tillh. 
Helena Helkama och Marianne von 

Elysium Wiburgense - Villabe
byggelsen och villakulturen kring 
Viborg - Viipurin tienoon huvila
asutus ja huvilakulttuuri. Författad 
av Stig Jaatirren och utgiven av Fin
ska Vetenskaps-Societeten som nr 
151  i skriftserien Bidrag till känne
dorn av Finlands natur och folk, 1997, 
228 sidor. Finns hos Akademiska 
bokhandeln och Vetenskapsbokhan
deln (Kyrkogatan 14 i Helsingfors). 
För denna bok fick författaren i 
november det karelska litteratur
priset, som delas ut av Karjalaisen 
kulttuurin edistämissäätiö. 

Detta efterlängtade verk är resul
tatet av den oförtröttlige Stig Jaati
rrens mångåriga forskar- och sam
largärning. Bokens uppläggning är 
grundlig och vetenskaplig, men den 
är skriven med tanke på begriplig
het och populärt intresse och även 
kryddad med ett stort antal inlägg av 
villamänniskor samt skönlitterära 
bidrag. Dessutom präglas texten av 
författarens innerliga känsla för den 
förlorade hembygden och dess min
nen. Texten är ven k pråkig, men 
alla bildte ter t rg äv n p fin-
ka. rull m rpan n a' in da bi-

r 1 i · mn 
« m-

n tr l ngll 
n for m J nt 1 n a' ag n wi

borgare. Ytterligare bör nämnas en 
engelsk resume. Några smärre de
taljfel kan man snoka upp, vilket 
dock förmodligen kan återföras på 
uppgiftslämnarnasoklara minne bil
d r. 

Ett m tt p författar arbe -
pre talion: Han berättar om hund
ratal villor, m hangrupperarkring 

iken b da ku ter, kanalområdet, 
Suomenvedenpohj a och insjöområ
dena. Texterna kompletteras av för
träffliga kartskisser, hundratals fo
tografier och skisser, en stor kartbi
laga i färg medföljer. Boken är för
sedd med ett personregister omfat
tande över 800 namn samt ett ort
namsregister med över 300 positio
ner. Källförteckningen täcker tre si
dor! 

De kulturella och sociala aspek
terna är väl understrukna. Recen-

Wright. En av de 26 kartskisserna: Lihaniemi. 

Bok .. spaltenj 
-lt/WJO"� 

senten frapperas till exempel av de 
väldiga skillnaderna i social stan
dard "på de gamla tiden" i början av 
seklet. Samtidigt som en ordinär 
medelklassare lätt identifierar sina 
minnesbilder med referaten från vil
lalivet på 30-talet kan man få läsa om 
grevinnan de Heydens sommarflytt
ningar från St Petersburg till Juusti
la. Hon skriver att på resorna med
följde "mamma, hennes kammar
j ungfru, vi fyra barn, de tre guver
nanterna, min brors informator, en 
hovmästare, två betjänter, tre jung
frur, en köksmästare, en kökspojke, 
fyra tvätterskor, tre hundar osv. osv." 
Undra på att förändringarnas tid var 
på väg - men tänk också på hur 
många arbetsplatser det hushållet 
erbjöd . . .  

Om någon tvivlat på Wiborgs in
ternationalitet, så skingras tvivlen 
nog när man bekantar sig med det 
otroligt brokiga persongalleri som 
dvaldes på de wiborgska villorna. 
Det ryska inslaget var naturligtvis 
både banbrytande och stort. Jaati
rren ägnar detta och de ideella tröm
ningarna .. kilt intr . lik m [rå-
g r m !!.Tllfin. 11 ·turen h 
l tr n. Han tonar m-

u Ila grund t n h 
n h ar tänkt m en an-

läggning "av en minnena kyrko
gård", ty framtida generationer skall 
också kunna ösa ur dessa outtömliga 
källor, ägnade att berika vårt kultu
rella medvetande. Och det är viktigt 
för ett Finland om vill värna om in 
id otit t. 

Jag för nar mig m d tig Jaati
oens va kra ord i epiloga'' nittet om 
det fr nryckta Karelen och särskilt 
om det som "ett vardagens, arbetes, 
hembygdskärlekens, det röda blo
dets och den svarta sorgens land". 
Minnesbilderna skall konkretiseras 
och villaboken är förvisso en sådan 
byggsten, tillsammans med de talri
ka wiborgska minnesböckerna och 
den enastående miniatyrmodellen i 
Villmanstrand. 

En dylik liten pusselbit strävar 
även Wiborgs Nyheter att vara. 

PEF 

Die "Fibelo der Wiborger Auf
klärung". En uppsats av dr Robert 
Schweitzer i Helsingfors universi
tets skriftserie Mundus Librorum, 
Bok- och lärdomshistoriska uppsat
ser, Helsingfors 1 996. 

Bibliotekschefen Robert Schweit
zer aus Liibeck känner WNs läsare 
bra till genom hans skrift Die Wi
borger Deutschen för ett par år se
dan. Nu kan man bekanta sig med 
hans stora lärdom, denna gång be
handlande Wiborgs tyskspråkiga 
gymnasiums "Schulprogramme" 
under åren 1 806-14 "in ihrem Um
tali eine gattunsgeschichtliche Stu
die". 

Skriften är naturligtvis riktad till 
specialister och därför mycket vitter 
och svårläst för amatörer. WN vill 
ändå informera dem, som har intres
se för växelspelen i skolpolitiken vid 
övergången från rysk-tysk guverne
mentsregim till rysk autonomi med 
svenska förtecken, språkstrategierna 
ur tysk synpunkt, gymnasiernas 
tryckerier, vetenskapligkrav på rek
torernas berättelser, inflytelserna 
från Petersburg, Dorpat, Åbo, Borgå 
m. m., bibliotekstekniska reflexioner 
om den tidens arkiv etc. etc., och 
berätta att det även finns en dylik 
wiborgsstudie att tillhandla sig t.ex. 
hos Vetenskapsbokhandeln på Kyr
kogatan 14 i landets unga huvud
stad. 

PEF 

Koggar, marzipan och svenskmin
neo -Strövtåg i Hansestäder, av Ulla 
och Olof Siljeholm. Carlssons för
lag. Finns för 199 mk hos Akademis
ka bokhandeln, avd. 54. 

Ehuru Wiborg inte hörde till Han
san så samhandlade wiborgarena liv
ligt med Östersjöns Hansastäder och 
därför kan denna trevliga bok om 
Liibec • .  \ · mar. tralsund. Gre-

,aJd m.n 'araa' in för \\ 

D t b odlar JU om n rdt} 
områd n m arit v nska und r 

tormakt tiden och ännu i dag i folk
mun kallas ' Siid-Schweden". För
fattarna greppar ämnet genom att 
blanda historiska tillbakablickar med 
sina egna reseintryck. En tredjedel 
a\ bo en handlar om "huvudstaden .. 
Lii k. r 1 n är trö\'1 g m är 

krivna p ett bel .. t och ange
nämt ätt. Den h rda pärmen är för 
övrigt mycket stilig. 

PEF 

Rakkaudesta taiteeseen, 56 sidor 
i fyrfärg, fås för 95 mk hos KA RJ A
LAs försäljning i Villmanstrand, tfn 
05-5414600. 

I detta verk deltar ett fyrtiotal 
nulevande medlemmar av Viipurin 
Taiteilijaseura. En artikel om konst
grafik har illustrationer av avlidna 
konstprofessorerna Erkki Tanttu 
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och Auk. Tuhka. I artikeln om Ka
relens bidrag till finsk bildkonst in
går trettiolalisten Mikko Omonens 
målning av Vallinkoski. 

Konstnärsföreningenkommerf.ö. 
att ha sin 70-årsjubileumsutställning 
år 2000 i Villmanstrand. 

PEF 

Mie ja mi u tiatterriin Viipuris av 
Kalevi Tilli, 103 sidor, Karjalan Kir
japaino. 

En rolig bok om konst- och tea
termecenaten, kommerserådet] uh o 
Lallukkas liv och "hans" teater. Här 
beskrivs den fattige torparpojkens 
otroliga klättring upp för den sociala 
stegen, fäljt av en samling burleska, 
saftiga teateranekdoter på wiborgs
dialekt. Slutligen skriverTilli en kort 
historik över de finska wiborgstea
trarna. Pris 70 mk, fås hos Akade
miska bokhandeln eller tryckeriet, 
PL 4, 005310 Villmanstrand. 

PEF 

Bland WNs bokrecensioner vill 
redaktionen gärna peka på två in
lägg i andra skrifter, som våra värde
rade medarbetare Tore Modeen och 
Stig Jaatirren stått för. Den gemen
samma nämnaren för deras uppsat
ser är strävan att för en ny publik 
presentera Wiborg - en kulturgär
ning, tycker WN. 

Jacob Ahreoberg - un gustavien 
finlandais du siecle dernier, en arti
kel av Tore Modeen i BOREALES. 
Revue du Centre de Recherches In
ter-Nordiques, nr 66/69 årg. 1996. 
Författaren beskriver först det fran
ska språkets och den franska kultu
rens ställning på 1700-talet i Europa 
och särskilt i Sverige. Därefter följer 
en orientering i begreppen "Nya" 
resp. "Gamla" Finland, varefter 
Modeen belyserstaden Wiborgs och 
de omnejd peciella, unika karak
tär. lutligen kornmer han fram till 
Jac. Ahrenberg. om pr nter i 
f; m a' nitt: "iborg r n. ar i t t n. 
joumali 1 n.gustavian n. biograf n 
samt francophilen. Allt p det läck
ra franska språket. 

I Nordisk Tidskrift för vetenskap, 
konst och industri, häfte 5 av ärg. 
1 996. har Stig Jaatinen en fem sidor 
l g recension a ar l Ja ob ar -
ber · \ iborg - n tad i ten. 
R c nsionen har det dubbla ftet 
att d l pre ntera d nna fina bok, 
om ju förmedlar a grunder av wi

borgskunskap, dels låta recensionen 
växa tiiJ en historisk översikt av W i
borg. Jaatirren hjälper därmed till att 
fylla de kunskapsluckor, som veter
ligen gapar redan i Norden beträf
fande den finländska historie bilden. 

PEF 

lP Å GRUPPRESA! 
- KANSKE TILL ANDRA SIDAN JORDKLOTET 

Mässa, kongress, konferens,  semester eller utan någon 

speciell andledning på gruppresa. Med båt, flyg eller 

hur som helst, vart som helst. Kontakta Finlands 

Resebyrå - pålitlig och professionell. Din gruppresa 

lyckas bättre. 

C i ty- l sä n n ö i n t i  Oy 
LKV ALFTA 

G resaväg en 6 B 
02700 G ran ku l l a  

t e l .  505 3596 
050 62 426 
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D et vilar en doftrik, hem 
tighetsfull atmosfär kring 

Wiborgs kulinariska stolthet och 
gourmandise par preference, Wi
borgskringlan, dess väsen och ur
sprung. Med snålvattnet sakta bor
nerande på tungan ämnar jag nu 
försöka förmedla viss upplysning om 
denna bageriprodukts eggande his
toria åt Wiborgs Nyheters värdera
de läsare, i synnerhet till de utsock
nes, som inte varit i tillfälle att glänta 
på dörren till ett äkta kringelbageri. 

Och först var Ordet 

Min beläsenhet kommer emeller
tid till korta när det gäller etymolo
gin, varför jag ska be att få citera min 
gamle, avlidne vän Georg Muselius, 
svensk lyceist från Wiborg, student 
1926, diplomingenjör och en upp
skattad, språkgenialisk gycklare. 

I ett festkåseri utgår han med av
väpnande självfallenhet ifrån W i borg 
som världsalltets medelpunkt. "Mus
se" påminner om att ordet KRING
LA är ett utråldrigt germanskt och 
nordiskt sådant. Därför tör "es ni ch t 
W under nehmen" att de flesta språk 
inlånat uttrycket från det som kallas 
"Gemeingermanisch". Detta urgam
la språk har hållit sig levande, säger 
Musse, och ouppsplittrat i svenska, 
tyska etc. etc. och detta på ett enda 
ställe i världen, nämligen i det gamla 
Wiborg. Språket talas numera bara 
av s.k. Al te W i burger och staden var 
för övrigt alltid det centrum, från 
vilket begreppet, föremålet och 
grundformen för ordet KRINGLA 
gjort sitt segertåg över världen. 

Själva ordet kringla, säger Musse, 
torde vara en kontamination av verb
stammarna Kröka och Ringla, vilka 
tillsammans på ett perfekt sätt åter
ger såväl jordens planetsrörelse som 
operationerna vid utformandet av 
en wiborgskringla. Först alltså krök
ning av jordbanan resp. den symbo
liska, meterlånga degbiten och se
dan jordrotationen, som i kringlan 
symboliseras av att degbitarnas än
dar fås att ringla sig om varandra. 

Redan de gamla goterna åt kring
lor p å  Wi.ilfilas ti h ·a!J d m 
Hlaifi kriggila, d . brödkringla. 
Själva kringlan föreställde egentli
gen Moder Jord, ty dess namn åter
går på det fornnordiska ordet heim
skringla = jordens rund. 

"Tar vi till först de fyra wiborgska 
språken så heter det svenska kringla 
på finska rinkeli, vilket tydligen åter
går på den tyskgermanska formen 
Der Kringel, samt på ryska Krengel. 
Även estniskans Ringel återgår på 
tyskan, medan plattfinskans rinkilä 
snarare härstammar från kringla. 

Wiborgskringlans krönta kusin i det danska 
Vi borg. Bredvid den famösa texten: "' Bage
ren er dessvcerre drod - så nu bager han ej 
br# " 

Norrmän och danskar säger 
Kringle, medan holländarna talar om 
het Krenkelbrodje (van Wijborg). 
På engelska heter det cracknel och i 
en encyklopedi beskrives detta som 
"bisquit, twisted in the shape offigu
re 8"." 

"Ist der Kringel klein genug", 
kväder Musse, "dann heisst er Bre
zel und au f oesterreichisch heisst er 
a Kriengl. Aber wenn man in de 
Schwiz so was brache dann sag man 
uff schwizerdi.itsch Chringlche." 

"Frankrike har ju gjort sig känt 
för att ständigt ställa till krakel och 
där har "le craquelin"-kringlan inte 
blivit en samlande symbol såsom hos 
de nordiska folken. Avvikande från 

Wiborgskringlan 
dess etymologi, mytologi och anatomi 

Är detta dominkanermodellen, som gått i 
arv till Waittinens ? Kanske bokstäverna i 
hörnen ärja/sarier? 

de gamla romarnas panis publicus, 
som delades ut till folkets förnöjelse 
och som inget annat är än simpla 
vattukringlor, vilka ännu på ryska 
kallas bubliki. Följer vi så kringlan 
på dess segertåg från W i borg i öster
led så blir den ryska formen K rengel 
bestämmande för de baltiska språk
formerna dvs. Krendelis, liksom 
polskans zkaty krzendel. Men tjecke
rna, de stoltserar med en helt vokal
lös kringla krndl." 

Så återkommer Musse till wi
borgsmiljön igen, "till dess femte 
idiom, det som talades runt Röda
brunnstorget Jag hörde en gång en 
liten pojke peka på Lönngrens gylle
ne kringla och säga till sin moder 
"Oi mameschii, mameschii, kakovo 
bolshovo goldene Kringele ! "  

Efter denna inte alltför kurze Ein
fi.ihrung övergår vi nu till själva wi
borgskringlan, dess ursprung och de 
mystiska spekulationerna kring ba
garnas receptoch bakverkets utform
ning. Dessa saker har j ag på WNs 
uppdragägnat betydande forskning. 

Receptets dunkla historia 

m m ri an rn r 
"conventional wisdom" säger att det 
enda riktiga receptet senast inneha
des av bagar Waittinen, som fått det 
genom arv. Låt oss syna den saken i 
sömmarna. 

I tidningen KARJALA ingick en 
gång ett genmäle till en tidigare pu
blicerad kringelkria. Insändaren 
kom ända från Canada och var sig
nerad mrs Armi Rocklin, omaa su
kua Laesharju aus Finnland. Hon 
berättade att hennes salig mormor 
på 1 920-talet köpte det "äkta" wi
borgskringlereceptet av madam 
Anna-Maria Waittinen. Mommo ska 
ha hetat Lyydia Tarornelin och inne
haft ett bageri på Torkelsgatan samt 
säljstånd på järnvägsstationen. skylt
ningen där minns man gärna: "Oi
keita Vaittise Viipuririnkelii".- Bre
vet slutar så här: "Resepti on myytä
vänä, son kiinnostusta." 

Nu sägs det i skrifterna att recep
tet för wiborgskringlan ända sedan 
medeltiden endast överlämnats i fa
miljär succession, från döende baga
re till nästa generation i släkten, inte 
nödvändigtvis i rätt nedstigande led. 
På detta sätt skulle även Waittinen 
ha kommit över dyrgripen. Mera 
härom senare. 

Ägaren till P. Tyriseväs bageri i 
Hanhijärvi berättade i sin tur åt en 
journalist vid namn Irmeli Tanttu
Porkka att det i stugorna kring Han
hijärvi levde en muntlig tradition, 
enligt vilken gråmunkarna i Wiborg 
för 1 500-talet hade kontakter med, 
bland andra, klostren i Baltikum. En 
därstädes verkande fader Clemens 
lär ha rest från Reva! (Rääveli) till 
Wiborg för att hämta hem en avli
den gråbroder Jöns' tillhörigheter. 
På denna färd medföljde Salig Jöns' 
gamla mor och hon behärskade 
kringelbakandets ädla konst och 
hade dessutom kryddorna med sig. 
Efter fastetiden var, sägs det, wi
borgskringlorna mat för Måns, dvs. 
munkarna, och de (kringlorna) avn
jöts med mjölk. 

Det anses säkert att Per Brahe -
han som införde regulariteten, det 
rätvinkliga gatUIJätet i W i borg - vid 
invigningen av Abo Akademi 1 640 
lät bjuda på wiborgskringlor. Bak
verket var heller inte okänt i St Pe-

Trefaldig knytning av degslingoma. Riktig? 

tersburg! Vid tiden för Wiborgs er
övring 1710, osalig i åminnelse, satt 
en Maria Kontunen inne med kring
elreceptet De nya härskarna upp
skattade hennes wiborgskringlor. 
Kejsarn lät uppföra ett bageri i sitt 
palats, till vilket Maria Kontunen 
vid festliga tillfällen kallades att baka 
dessa sina chef d'oeuvres, wiborgs
kringlorna. 

Den svenske forskaren Gösta berg 
menar att kringlan i Sverige här
stammar från 1500-tals stadsmiljö. 
Mest kända hingelstäder är Arbo
ga och Södertälje, tidigast omtalade 
1668. Men en förteckning från 1637 
berättar att manfrån Wiborg impor
terat icke mindre än 1 07 tunnor 
kringlor - till Stockholm! 

Rönnbloms bageri på Katrine
(Slotts-)gatan skyltade med 
denna gyllene kringla, liksom 
Pursiainen på Torkelsgatan. 
Pjäsen var tillverkad av 
fabrikör Antti Petkonens far 
och förgyllda av hr glasmästare 
Lindqvist. 

Kringlans form 

Väldiga dogmatiska tvister ut
kämpas fortfarande beträffande den 
rätta formen på en äkta wiborgs
kringla. I Otavas Iso Tietosnakirja, 
modell 1 939, sägs det att den var en 
"melkein kolmionmuotoinen rinke
li ,jonka huomattavasti paksumman 
keskiosan kärkeen eonen uuniin 
panoa leikataan syvä viillos". Enligt 
en annan källa fördes degsnibbarna 
ända upp mot kringlans övre stom
me, medan en tredje angeratt snibba
rna knöts ihop - men ack huru? - på 
mittpartiet. Somliga menar att deg
knuten ska vara enekel, andra två
respektive tredubbel. Alla gör an
språk på absolut auktoritet och de 
förkunnar att deras version är den 
enda acceptabla. Se även illustratio
nerna om den disparata designupp
fattningen. 

Till detta vill nu WNs kringelre
porter göra ett vägande tillägg. Vid 
intervjuer med bagarorganisationer
nas högsta ledning framgick det att 
bagarna i hela den kristna världen i 
sin sales promotion använder en så
dan kringla som symbol, vars armar 
förs i kors upp mot hingelrunden på 
samma sätt som de medeltida klos
terbröderna i ödmjukhet lade ar
marna i kors över bröstet och förde 
händerna mot skuldrorna. Alldeles 
riktigt, men wiborgsforskarna påpe
kar att denna symbolik ingalunda 
frambagarles i Rom eller Konstan
tinopel utan vid franciskanerklos
tret i Wiborg (se nedan). Denna lära 
bestridesendast av dominikanerbrö
derna, som hävdar att kringelsym
boliken kom till sinnevärlden vid 

"Den enda rätta " enligt bagarn i Tyrisevä? 

Karjaportsgatan. 

Realdramatik eller fiktion? 

En av mina värderade, tidigare 
företrädare i ämbetet här på redak
tionen för Wiborgs Nyheter, H arry 
Palmberg, hade ett så fabulerande 
sätt att skriva, att det inte alltid var 
lätt att avgöra vad som var fiktion 
och vad verklighet. Nu överlåter jag 
åt våra kära läsare att begrunda vad 
som var vad i ett kåseri av HP i tiden, 
och det handlade om wiborgskring
lans äkthetsproblematik. Jag saxar 
härur några valda bitar: 

"En högtvärderad wiborgsdam 
har för publicering sänt oss en tryck
sak "Wiborgskringlans historia",  

utgivningsår, tryckeri och författare 
icke uppgivna, texten på svenska, 
tyska och ryska. Först berättas det i 
gammaldags och föga vitra ordalag 
om hur känd wiborgskringlan var 
och om dess ursprung i klostervärl
den. Sedan: "Det är gifvet att dessa 
bakverks tillverkningskonst samt 
rättighet endast vore klostrens, un
der hela katolska tiden. Reforma
tionen åstadkom äfven härvid en 
omvälfning. Då klostrens auktoritet 
bl e f av ingen betydelse för sina sam
tida, kunde heller icke de enskilda 
rättigheterna bibehållas. Bakverket, 
Wiborgs Kringlan, som välsignat af 
patrarna ätits i andlig fruktan, fick 
snart sin plats på furstarnas samt de 
rika borgarnas bord, bland andra på 
världsligt sätt tillverkade delikates
ser. Ändå kunde kringlans tillverk
ningshemlighet bibehållas i samma 
slägt, så att endast en slägt fullkom
ligt kände till hela tillverkningshem
ligheten. Många hafva nog försökt 
eftergöra desamma, utan att dock 
lyckas. Denna slägt, som fått ärfva 
sin hemlighet genom en släkting, en 
af de sista klosterbröderna, som hade 
tillverkat dessa viktiga bakverk, har 
kunnat bevara den ända till dessa 
dagar!" 

Så berättas historierna om 1640 
och om 1 710 och då närmar vi oss 
Maria Kontunen: 

"Genom Kontunens dotters, Saa
ra kontunens inträde i äktenskap 
med Herman Löppönen hemtade 
hon med sig sin moders gamla, från 
klostret ärfda bakningshemlighet 
Sedan dess har nämnda från klostret 
ärfda hemlighet af Wiborgs Kring
lans tillverkning bevarats allena i 
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vår slägt. 
Den till sin högsta punkt äfven i 

denna gren utvecklade konkurren
sen har mycket ogynsamt inverkat 
på bakverkens beredningskonst. 
Emedan bagerier uppstått öfverallt, 
hvilka försöka tilldraga sig allmän
hetens uppmärksamhet genom 
kringlornas storlek, på bekostnad af 
deras smak och beskaffenhet, har 
konkurrensen inverkat på bakverk
ens försämring hvad godhet beträf
far. Såsom de första och enda tillver
karena af Wiborgs Kringlan enligt 
klostertidens beredningssätt har, trå
kigt nog, äfven vår affär varit tvung
en att böja sig under denna öfverväl
digande kraft. 

Men om det blir fråga om tillverk
ning af äkta medeltida Wiborgs 
Kringlor är vår affär den enda i lan
det som är i stånd att betjena allmän
heten med sådana. De kunna dock 
bakas bara på särskild beställning, ty 
konkurrensen gör det til en omöjlig
het att tillverka dem till allmän han
delsvara. 

Till bevis för ofvannämnda hän
visasendast till affärens ålder-grun
dad 1780 i Wiborg - samt till de 
många pris som vi erhålljt för våra 
tillverkningar såväl i hem- som i ut
landet." 

Kommen så här långt slår Palm
berg emellertid alarm och talar om 
hutlös textreklam. "Bland die Alten 
Wiburger utlöste pamfletten våld
sam indignation. Den kommentera
des med utrop såsom "tschå tokoje, 
unerhöhrt, rena laberjulken" osv. 
Man fnös: Hur såg den löppönenska 
kringlan ut? Oäkta redan till sitt ytt
re! Blank, skinande, förty penslad 
och inte ens gräddad på halm! Baket 
var poröst, kardemummabitarna få, 
kringlan var torr redan efter en dag, 
i allt konträra motsatser till den wait
tinenska kringlans äkta egenskaper. 

Löppönens kringlor såldes dock 
med framgång i väntsalarna på järn
vägsstationen. De konservativa 
Waittinens vägrade göra sig besvär 
med att sända sina kringlor till sta
tionen. Löppönens voro smidigare 
och smartare affärsmän. Restaura
trisen- den e.amla förtju ande fröken 
H nell var h l ingforsbarn och kun
de därför aldrig förstå de ofta giftiga 
pikar som i övrigt snälla och välvilli
ga stadsbor gåvo henne för henne 
kringlor." 

Artikeln slutar sedan så här: "I 
historien nämns slutligen intet om 
det av Gustaf II Adolf utfärdade 
privilegiebrevet för bakning av wi
borgskringlor, självfallet enär detta 
dokument fanns hos Waittinens, 
ehuru självfallet inte utfärdat på fa
miljens namn. Måhända erinra sig 
gamla wiborgare även andra särdrag 
från den stora hingelfejden under 
det tjugonde seklets första decenni
um i Wiborg. Affärsmässigt och 
kvantitativt bärgades segern troli
gen av firma Löppönen, men ingen 
historia, ingen än så braskande re
klam kunde frånhända huset Waitti
nen äran av att baka och saluföra 
den enda, äkta wiborgskringlan." 

Epilog 

Skrivaren av dessa rader har på 
torgen i Villmanstrand och Imatra 
avsmakat sentida "wiborgskringlor". 
Detsamma gäller de kringlor som 
tillhandahålls på sjundejanuarifes
terna och Viipuri-päiväts marknad i 
Karjalahuset. Visst smakar de gott 
och framkallar nostalgiskt välbehag! 
Men det är nog uppenbart att den 
äkta, gammaldags finessen förblivit 
oöverträffad. Den nästan heliga 
kringelsmaken sitter i gamla wibor
gares smaksirren för evigt, minnen 
från festliga tillfällen likaväl som från 
stunder i hemmen då exempelvis till 
W i borg kommande resenärer på sta
tionen nappat åt sig wiborgskringlor 
som "tuomisir". Utan några bak-tan
kar frågar man sig om orsaken är 
avsaknaden av halmaromen eller -
spåren i kringelbottnen, eller krydd
blandningens ofullkomlighet? Eller 
är det fel på mjöl, jäsningsprocedur 
eller gräddningstid? Eller saknar 
bagarna Fingerspitzgefi.ihl? 

En trollkonstnär borde aldrig av
slöja "hur det gick till". Det är mera 
spännande så. Månne inte msytiken 
kring våra wiborgskringlor tjänar 
samma lovvärda syfte? 

Per Erik Floman 
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Om kaffehandel 
i gamla Wiborg 

o 

A r 1993 publicerade Wiborgs 
Nyheter ett kåseri om den 

anrika thefirman Perl off. Av en hän
delse kom redaktionen i ett annat 
sammanhang nyligen över några 
kaffefakta, som vi gärna ger vidare 
åt våra läsare. 

Vid sina forskningar i sommarvil
lebranschen stötte WNs social- och 
kommunalreporter på en f.d. Hort
tanabo, Pentti Somerkoski. Denne 
hade under kriget anställts som 
springpojke hos Pauligs i Wiborg, 
där han var underställd sin far Eero, 
som var handelsresande med hög
kvarter vid Wiborgskontoret. Fa
derns släkt hette för övrigt i tiden 
Skutnabb. 

Sonen har på gamla dar skrivit en 
del om sitt hem i Kolikkoinmäki och 
om villalivet i Horttana, material som 
WN har i sitt arkiv för ev. framtida 
bruk. Men så framgick det att han 
också forskat i sin fars förehavanden 
och därvid skrivit ihop en lång, in
tressant uppsats om firman Pauligs 
verksamhet i Karelen under 1920-
och 1 930-talet. Enär Wiborg härvid 
spelade en central roll passar WN på 
att återge några fakta om speceri
och kaffehandeln i vår landsända 
före och under de för Karelen ödes
digra krigen. ämnas bör att Pentti 
Somerkoski vet vad han talar om; 
efter krigen jobbade han ho Pauligs 
i Villmanstrand, flyttade sedan till 
Lahtis som kontorsdirektör och ver
kade slutligen som försäljning chef 
hos Pauligs i Helsingfor . 

På den tiden. d v . 20- h 
fann det i Fin d 11 l 
fer t n r. 

· 

tra ·t n. l r r r ann r i n -
talgåska näsborrar doften av Ferd. 
i'tlftlfans kaffe -ä n kärleken rostar 
inte! l dagens WN berättar Marian
ne von Wright om det wiborgss n
ska grossistföretaget och alfthanar
na kring det. Ett annat lokalt kaffe
märke var "Kultapapu" från Viipu
rin Kauppiaats rosteri. m nångom 
kom även Pauligs med i bilden. 

På 1920-talet höll sig firman Pau
lig med ett omfattande partiaffärs
sortiment, såsom mjöl, socker, kaf
fe, te, kryddor, torkad och konserve
rad frukt etcetera. Måhända ingick 
där kardemumma och andra hem
lighetsfulla kandimenter för wiborg
skringlorna? Pauligs agent i W i borg 
var A. Kononen. Något partilager 
hade man inte utan varorna levere
rades per tåg från Helsingfors. 

Wiborgskontor vid 
Tottsgatan 

I början av trettiotalet grundade 
Pauligs ett eget försäljningskontor i 
Wiborg med Jonne Vaali som dri
vande kraft. Kontoret jämte lager 
befann sig vid Tottsgatan - det är 
förmodligen många läsare som inte 
kan erinra sig var denna gatstump 
fanns: mellan Magnusgatan och Rep
olagatan! Wiborgskontorets försälj
ningsdistrikt omfattade hela Kare
len och lite därtill, eller de sederme
ra år Sovj et motvilligt överlåtna 

6-årskaffe på 
Wiborgskontoret 
1 936. 

områdena med Wiborg och Näset 
samt Villmanstrands, Nyslotts, Out
okumpus och Joensuus näringsregi
oner. Kontoret och lagret hade en 
personal om 20 anställda, varav 8 
handelsresande. Vår sagesmans far 
Eero Somerjoki var med från 1 934. 
Wiborgskontorets alla distrikts för
säljning översteg Helsingforskonto
rets, vilket WN med välbehag an
tecknar. 

l dag ryskaforografier, 
men 1 942-44 Pauligs 
Wiborgskonror i 
"Kimma " vid Magnus· 
gatan. 

Krig och evakuering 

Vinterkriget avbröt den accelere
rande försäljningen och Paulig fick 
lov att evakuera Wiborgskontoret 
till Villmanstrand. Transporterna till 
de kvarvarande karelska distrikten 
komplicerades av Moskvafredens 
nya gränssträckning. Med fortsätt
ningskrigets början 1 941  återställ
des visserligen en del förutsättning
ar för handeln, men det var krig, de 
som skulle sköta försäljningen var 
mestadels vid fronterna - och för
resten fanns det inte så mycket att 
saluföra. Men ändå återuppstod Pau
lig i Wiborg redan 1942 och man 
etablerade sig nu i "Kimmos" hus 
vid Magnusgatan l. Det var hårda 
bud att under krig och sträng regle
mentering marknadsföra livsmedel. 

8}Jet:inteitä vuo8e.sta 7827 ... ia iuhLat iatkuvat 

Folket i detta kaffets förlovade land 
fick då och då köpa ett kvarts kilo 
kaffesurrogat Telefonnätet funge
rade skralt, men man gjorde så gott 
man kunde för att betjäna det 450 
km långa distriktet, även med kom
pletterande varor såsom tändstick
or, ättiksyra, soda, gummi, rödpep
par, ibland t.o.m. saccarin, samt ka
nel- och kardemummasurrogat 

När W i borg gick förlorat somma
ren 1944 lyckades Pauligs evakuera 
sitt lager och kontor. Efter "mellan
freden" beslöt man omorganisera 
försäljningsregionerna. Wiborgsdi
striktet delades i tre delar: Kotkadi
striktet tillfördes Villmanstrands
trakten t.o.m. Simpele, Nyslott an
slöts till St Michels distrikt och för 

ordkarelen grundade ett n tt för-
äljning distrikt m d Joensuu om 

central rt. Och därmed tte d t 
punkt F r Pauu ' erksamhet i det 
.. mi \ 'iborg. 

Men det dricks fortfarande kaffe 
i det ryska Vyborg och via St Peters
burg rinner en rännil av Pauligkaffe 
till staden. Det för Ryssland avsed
da Pauligkaffet rostas i N ords j ö. För
säljningskontoren i Moskva och St 
Petersburg distribuerar det till de 
ryska marknaderna. Och med kaffet 
har också de pauligska kryddorna 
hamnat på butikshyllorna i Vyborg. 

Däremot har Paulig 20 km söder 
om Tallinn ett fullständigt kafferos
teri, i Saue, vilket också packar kaffe 
och kryddor för de baltiska staterna, 
Ukraina och Vitryssland. Men det 
är en annan historia. 

Sign. P.Rost. Ropovitsch 

�� �(, 
Paulig 

Jos siull' on snaijuu, 
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7 -jan narisoaren 
still going strong 

B alen med anor från 1 835 går 
snart in på s itt  tredj e  

århundrade, och för tillfället visar 
den inga tecken på trötthet. Då balen 
1995 firade 160 år valde arrangörerna 
att ordna jubileet på Riddarhuset, 
vilket visade sig vara ett gott val för 
då samlade soaren ett rekordantal 
gäster, hela 220. Det var många som 
påpekade att Riddarhusets festsal 
är den rätta miljön för en fest som 7-
januarisoaren och hoppades att 
festen i fortsättningen går av stapeln 
där. Och det har den gjort, även om 
festsalgolvet ställer vissa begräns
ningar för damernas fotbeklädnad, 
sylvassa klackar förbjudes! 

Nu för tiden firas soaren trots sitt 
namn inte den 7 januari utan den 
lördag som ligger närmast. I dagens 
hektiska värld är det för de flesta 
svårt att frigöra sig för fester mitt i 
veckan. Ar 1997 firades soaren den 
10 januari och inemot 150 wiborgare 
med ättlingar i olika ålder ställde 
upp. 

Stämningen var god, maten var 
god och programmet höll stilen. Sär
skilt briljant var festtalaren Johan
nes Virolainen, många gånger efter
frågad, flera gånger även tillfrågad. 
Johannes Virolainen kan ta sin pu
blik, han talade mycket personligt 
och underhållande och väckte såväl 
skratt som spontana applåder. 

7-januariförenings styrelseordfö
rande Ingemar Stenvall uppmärk
sammade också två femtioårsjubile
rande festdeltagare, nämligen Mari
anne Häst ö och Rolf Gallen som var 
med redan då det begav sig 1947. 
Appråpå festdeltagarnas ålder kan 
man väl säga att om den i ena ändan 
blir allt äldre och i andra ändan allt 
yngre, så håller sig ju medelåldern 
konstant? 

en Ann 

Arrangörskommitten:fr. v. Ingemar Stenvall, Hanne le Helkama-Rågård, Annika Helkama
Tötterman, Monica Saxen, Kristina Gallen, Ann Holm, Rolf Gallen, Eva-Karin Wilkko· 
Antell, Poppe Taucher. 
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Wihorgs Hovröns första sigill. 

1 800-talet var för Wiborg ett 
mycket märkligt och viktigt år

hundrade. Det ryska guvernements
seklet hade avlösts av återföreningen 
av "Gamla Finland" med det övriga 
Finland 1 812. Den statskroppen 
hade som känt haft ett svenskt för
flutet, däribland det svenska rättsar
vet Anpassningen av den ampute
rade landsdelen blev ingen lätt affär 
och den gick tämligen långsamt. I 
J.W. Ruuths Wiborgshistoria sägs 
det bland annat att det "inte bara var 
yttre omställningar, som genast fö
retogs, utan att den andliga fören
ingen först framgick såsom ett resul
tat af händelser, hvilka inträffade 
långt senare och icke hade något 
direkt samband med föreningsåtgär
derna". 

Exempel på sådana var enligt 
Ruuth inrättandet av W i borgs Hov
rätt 1839, öppnandet av Saima kanal 
1856, upplösningen av stadens fäst
ningsstatus 1859 och därmed "mu
rarnas fall" samt järnvägens öpp
nande 1870. När verkningarna av 
allt detta småningom gjort sig gäl
lande var vi vid seklets slut framme 
vid en situation som för Wiborg be
tydde en dynamisk utveckling sådan 
man ej upplevt sedan herr Per Bra
hes dagar. 

I denna artikel skall jag försöka 
ge en beskrivning av Wiborgs Hov
rätt, som ju skulle komrna att fira sitt 
hundraårsjubileum två månaderinn
an Vinterkriget bröt ut. Jag har valt 
att berätta om de historiska bak
grundsfaktorerna, om de intressan
ta byggnader. där rätten och de 
p · t r 
rar ''the Faunding Fathers- och någ
ra till och riktar även lampan mot 
dramatiska händelser både under 
ofärdsåren och under vår genera
tions krig. 

Mina källor är bland annat Hov
rättens l 00-årshistorik, redigerad av 
dess sista president Wäinö Kannel, 
150-årshistoriken Wiipurin-ltä-Suo
men Hovioikeus 1 839-1 989, vidare 
C.J. Gardbergs Wiborg - En stad i 
sten, Ruuths W i borgs Stads historia, 
Lakimiesyhdistys skriftserie och K. 
Nuorvalas Krestyn miehet. 

Några historiska 
tillbakablickar 

Gustav Vasa hade på sin tid på
börjat en centralisering av statsför
valtningen i Sverige-Finland. Under 
1600-talet utvecklades detta vidare 
och härtill hörde att man skapade ett 
slags kollegiesystem. På rättsväsen
dets område, som var mycket oöver
skådligt, innebar det här införandet 
av hovrätten som en högre instans, 
vars förhållande till Konungen, som 
hade benådningsrätt, reglerades 
1 6 1 5. Hovrätterna uppkom under 
stormaktstiden. Svea Hovrätt g�un
dades 1 6 1 4, följande i raden var A bo 
1623, sedan Dorpat 1 630, Jönköping 
1634 och Greifswald 1655 - namnen 
skvallrar om en stormakts geografi. 

För den finska riksdelen blev A bo 
Hovrätt naturligtvis en särdeles vik
tig institution, både som högre rätts
instans i rättsskipningen och som 
bas för moderniseringen av rätts
processen samt utbildningen av juri
diskt kompetenta personer. Det var 
sedan Gustav III som grundade Vasa 
Hovrätt 1 775. 

När Gamla Finland, Wiborg med 
omnejder, föll i ryska händer 1710 
skulle visserligen rättsväsendet bi
behållas, men väldig oreda uppstod 
då j ustitiekollegiet i St. Petersburg 
blev högre rättsinstans, och där följ 
de man ryska regler. Men bakom 
knuten väntade en ny vändpunkt 
efter Fänrik Ståls krig. Kejsaren och 
storfursten Alexander I garantera
de vid Borgå lantdag att svensk lag 
och ståndsprivilegier skulle gälla i 
Finland. 
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Wihorgs Hovrätt vid Rådhustorget. 

Per Erik Floman 

Wiborgs hundraåriga Hovrätt 
Hovrättstanken - som faktiskt 

diskuterats också under guverne
mentstiden, men förfallit - tog ny 
fart när Armfel t 1811  gjorde sitt för
slag, vilket emellertid strandade på 
statsfinanserna. Detsamma drabba
de Gustaf Aminoffs propå om en 
hovrätt i Sordavala 1812.  

Nu var det dock så att regimskif
tet och anpassningen till det nya, 
enhetliga Finland naturligtvis med
förde ett ökat antal rättsfall, särskilt 
på egendomsr�ttens område, och 
hovrätterna i Abo och Vasa hade 
allt br dare dagar. De pläderade 

o r n tr J tt. 
prokuratorn Gyldenstolpe såg hell
re, år 1 81 7, att de gamla hovrätterna 
tilldelades mera resurser; detta sval
de senaten dock inte. 

Men det som skulle bli katalysa
torn till grundandet av en hovrätt i 
�i borg var en alldeles annan histo
na. 

Hur Wiborgs Hovrätt kom till 

År 1 826 fick donationsgodsen, 
t. ex. på Karelska näset, utökad makt 
över sina bönder, vilket uppfattades 
som snudd på livegenskap. Detta 
ledde till samhällelig oro och protes
ter. Då inträffade en enskild händel
se i Sakkola. I samband med bön
dernas tredskande tillgrep länsman 
Strömberg våld med dödlig utgång. 
Detta var i juni 1837. Han ansågs av 
häradsrätten ha månat sig om upp
rätthållandet &�v ordningen och fri
kändes. Men A bo Hovrätt, som inte 
fick häradsrätten att ompröva sitt 
beslut, dömde länsmannen till dö
den ! Domen mildrades i senaten, 
men den uppbragte generalguver
nören sände saken till Kejsaren som 
3. 1 . 1 839 friade länsmannen såsom 
havande gjort sin ordningsmanna
plikt Folkopinionen upprördes och 
både tjänstemän och vanligt folk 
uppdelades i mot varandra argumen
terande falanger. 

Lustigt nog fick generalguvernö
ren samma dag ett brev av Majestä
tet, vilket gick ut på att detsamma 
beslutat grunda en ny hovrätt i Wi
borg. Högst Densamme menade att 
Finlands rättsväsende visat sig upp
käftigt mot ämbetsmaskineriet ge
nom att ta parti för det agrara folket. 
I arbetet för hovrättslösningen var 
särskilt tvenne herrar involverade, 
generalguvernören furst Mensikov 
och landshövdingen/guvernören 
Carl Gustaf Mannerheim, marskal
kens farfar, i övrigt känd som en 
framstående vertenskapsman s.a.s. i 
insektbranschen. Deras gemensam
ma intresse var att garantera ord
ning i det allt oroligare länet och på 
lång sikt i hela landet. I bakgrunden 
spökade till och med en sådan poli
tisk mina som hotet att återförena 
Gamla Finland under ryskt rikssty-

re. Herrarnas åsikt var att hovrätten 
i Åbo hade en för rigid inställning till 
donationsgodsproblematiken då 
man saknade lokalkännedom. Mot 
detta betraktelsesätt fanns en stark 
opinion, och somliga beskyllde t.o.m. 
Mannerheim för att agera i egen sak. 
Å andra sidan, säger kommentato
rerna i mina källor, var det ju fråga 
om godsägarnas lagligen fastställda 
rättigheter, så man kan kanske inte 
jämföra läget med det som utkäm
pades vid Wiborgs Hovrätt vid se
kelskiftet. Då gällde det kampen mot 
olagli hete n. dan patri t rna upp-

l . h r nu  
tveka i sina tolkningar. 

Åsikten att inrättandet av en hov
rätt i den wiborgska landsändan skul
le innebära en lugnande lösning seg
rade. Mannerheim blev utnämnd till 
hovrättens förste president och i det 
infekterade klimatet tilldelades han 
sällsynta fullmakter: han fick själv 
utse hovrättens medlemmar. De för
sta hovrättsråden blev C. E. Heurlin, 
A. E. Fagerström, J .E. Molander och 
N.E. Rancken, assessorerna var hrr 
Stenhagen, Munck, Selin, Bergbom, 
Furuhjelm och Cedercreutz, för att 
nämna de främsta tjänstemännen. 
En del Åbo- och Vasajurister ansåg 
sig förbigångna, men ovanstående 
garnityr sägs nog ha varit mycket 
kompetent. 

Skrivaren av dessa rader törs inte 
förbigå det lilla faktum att bland de 
24 första tjänstemännen vid W i borgs 
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Hovräuens stiftelseurkund. 

Carl Gustaf Mannerheim 

Hovrätt fanns en aktuarie vid namn 
Henrik Fabian Floman, min farfars 
äldre halvbror, som skulle tjäna vid 
hovrätten ända till sin död och avan
cera till hovrättsråd 1859. 

Nåväl, Kejsaren uppdrog åt biträ
dande generalguvernören, general
löj tnanten Alexander Amatus 
Thesleff att inviga den nya hovrät
ten. På inbjudningskortet till den 
påföljande festmiddagen kunde man 
läsa följande: 

"bjudes att bivista den middags
måltid, som den l .  oktober 1839 kl. 4 
e.m., kommer att gifvas i Rådhuset i 
W i borgs Stad, i anledning af Kejser
liga Wiborgs Hof-Rätts samrna dag 
skeende installation." 

Och så satte man i gång med vår
session alla vardagar från februari 
till midsommar och höstsession dito 
från oktober till jul. Det var under
rätterna i Wiborgs, Kuopio och St 
Michels län som levererade materi
alet. 

För samhällslivet, kulturen och 
imagen i W i borg innebar hovrättens 
tillkomst naturligtvisen kulmination. 
Många av hovrättsherrarna deltog 
energiskt i samhällsarbetet och när 
W i borg fick sitt första stadsfullmäk
tige kom 15 % av medlemrnarna 
från hovrätten. Inslaget av högt bil
dade jurister och deras familjer var 
en stor tillgång för staden och inte 
minst för det svenskatalande ele
mentet. På tal om detta må nämnas 
att hovrättsprotokollen fördes på 
svenska ända till 1903. 

Ståthållarpalats och 
presidentbostad 

När det gällde att skaffa fram 
byggnader för den nya hovrättens 
behov hade man olika föredömen: i 
Åbo hade man på sin tid köpt in ett 
hus både för hovrätten och för presi
denten, medan man i Vasa byggde 
ett eget hus i två våningar, den nedre 
för rätten och den övre för chefen. I 
Wiborg gick det så att hovrätten 
anvisades en befintlig, offentlig bygg-

nad medan man byggde nytt för hov
rättspresidenten, som vi här nedan 
skall se. 

Senaten gav i uppdrag åt länsgu
vernören Mannerheim att lösa ut
rymmesfrågan, i första hand genom 
att hyra. Det fanns ett antal förslag 
på privathus, men Mannerheimkun
de inte acceptera ett enda. Antingen 
var de för små eller så ville ägarna 
inte hyra utan sälja. Ett tag tänkte 
man på gymnasiets hus, men Nikolaj 
I ville annorlunda: han anvisade det 
s. k. Ståthållarpalatset invid Preobre
schen kajakatedralen. för hovrätten, 

D l  
hyra sig hem. 

Hovrättens nya hem var byggt 
1 779-1784 och ursprungligen ritat 
för det ryska ingenjörskommandot 
Det anslöt sig till den nya stadsplan 
som gick ut på att göra Vallen till ett 
representativt område med offentli
ga byggnader. Arkitekten är inte 
känd men stilmässigt var detta hus 
det enda i W i borg som liknade sam
tida rysk barock byggnadskultur i St 
Petersburg, vilken stil föregick ny
klassicismen. Ingenjörerna torde ald
rig ha flyttat in utan huset blev i 
stället residens för ståthållaren, prins 
Friedrich av Wiirttemberg, som f.ö. 
var kejsar Paul I:s svåger. Fint skall 
det ha varit med tronsal och allt. 
Prinsen, som också sommarbodde 
på Monrepos, försvann till konti
nenten 1786 för att bli konung, var
vid huset torde ha överlåtits till bo
stad för guvernören. -Tronsalen låg 
på tvären genom hela huset, i östra 
ändan därav. Den skulle sedermera 
bli sessionssal. Det blev grundliga 
reparationer och ändringsarbeten 
när hovrätten tog över. Ny inred
ning anskaffade, tyvärr vet man inte 
mycket om den ursprungliga interi
ören. I tronsalen stod en tron och på 
väggarna fanns alseccomotiv med 
bl.a. romerska krigare, av vilka en 
på sin sköld hade det wOrttern
bergska vapnet. 

Reparationerna kostade för öv
rigt 2 893 rubel och 7 kopek (för 
vilken summa vy borgarena i dag får 
ett frimärke för 20 g brev). Arbetena 
förestods av hr murarmästare Back
man aus Wiborg. Under de hundra 
åren har huset naturligtvis genom
gått många renoveringar. En finsk 
kommentator förargar sig över att 
nedre våningen i huvudsak var re
serverad för vaktmästeriet in c!. tam
bur, bagarstuga, kök och arkiv, med
an juridiken och administrationen 
sköttes i den övre etagen. 

År 1843 gjorde Kejsaren nådeli
gen veterligt att han behagat reser
vera 3 000 silverrubel för inhandlan
de av ett residens för hovrättspresi
denten. stadsarkitekten Carl Leszig 
föreslog tre husalternativ, vilka gu
vernör Stewen sände vidare till se
naten, men denna backade. Man sy-
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nes nämligen redan 1839 ha kastat 
ett getöga på granntomten högre upp 
vid Rådhustorgets sydvästra hörn, 
där det stod en rid manege. Nu köpte 
man manegen, flyttade bort den och 
lät rita ett alldeles nytt hus i klassicis
tisk utformning. Arkitekt var Inten
denturkontorets chef Ernst Bern
hard Lohmann, efterträdare till C. L. 
Engel. Lohmann har också ritat 
grannhuset, dvs. vårt anrika Svens
ka Lyceum! Entreprenader inbads 
1 844 och tre år senare kunde hov
rättspresidenten flytta in i det myck
et representativa och fint belägna 
residenset. 

Vid torget fanns sedan 1832 Tea
terhuset, Finlands äldsta stenhuste
ater, vilket j u  senare skulle samman
byggas med Societetshuset och Råd
huset till ett ståtligt och användbart 
komplex, där bland andra ?.januari
evenemangen skulle komma att be
gås. Men under senaste krig gick 
hustriumviratet under, teatern är helt 
försvunnen, och i de två andra hu
sens ställe har ryssarna uppfört en 
ful biograf. 

såtars rättigheter, vilken öppnade 
finska ämbeten för ryssar. Tjänste
brott skulle handläggas vid en pe
tersburgsk domstol och straff avtjä
nas i Ryssland. Protesterna var in
dignerade och pressen upprörd. Jag 
ser själv i min fars korrespondens 
från sekelskiftet hur juristerna oroa
des för sin framtida yrkesutövning 
och hur han började gardera sig ge
nom att ta lektioner i affärsekonomi 
och tyska. 

Kresty-dramat 

I Wiborg talade man "på vår tid" 
med beundran om rättspatos om 
hovrättens obändiga motstånd mot 
det som den inte ansåg rätt och som 
förde hela hovrätten i rysk fången
skap 1913.  En fullständig redogörel
se för detta drama, som t.ex. serve
ras i K. Nuorvalas bok Krestyn roie
het på 360 sidor, kan ju inte få plats 
i våra spalter. Men låt en lekman 
försöka sammanfatta intrigen i det
ta skådespel i många akter. 

Den l juli 1912 anmälde en rysk 

Hovränspresidentens hus, sådant Ernst Bernhard Lohmann planerade det 1843. 

Rättskamp och ofärd 

När sekelskiftet närmad i., 
gick i det l) · · j r m t mfat
tand fö -- · att U " Ii\ ra och för
enhetliga admini trationen i de oli
ka riksdelarna. I Finland började 
ma"n I<än'na v' detfä- när det finska 
postväsendet 1890 underställdes det 
ryska. Liknande åtgärder planera
des för tull- och finansväsendena. 
startskottet till det vi kallar ofärdså
ren small väl dock i och med februa
rimanifestet 1899. Språkmanifestet 
1900 följdes av värnpliktslagen och 
det blev uppbådsstrejker. Den stora 
adressen med 523 000 namn kom till 
och det finska samhället klövs i två 
läger, undfallenhetsmännen ochlag
lighetsmännen. Klyftan var särskilt 
markant bland juristerna. Den elake 
Bobrikoff trädde in på den politiska 
scenen. Nya lagar som ansågs olagli
ga tillkom o�h ledde till uppsägning
ar bl. a. vid A bo Hovrätt. Senare var 
det Wiborgs Hovrätts tur att ställa 
sig på tvären, vilket resulterade i att 
vice presidenten och hovrättsråden 
Perande r och Fabritius fick sparken. 
Ryssarna fruktade naturligtvis sepa
ratistiska tendenser, med smittorisk. 
Och så small de fem skotten som 
ändade Bobrikoffs regemente. 

Rysk -japanska kriget skapade stor 
oro i kejsardömet och Nikolaj II ri
posterade med novembermanifes
tet Finland kunde som en av de 
första nationerna i Europa införa 
parlamentarismen. Under Leo Me
chelins senat fick man Kejsaren att 
upphäva hovrättsrådens avskedan
den och de ställföreträdande und
fallenhetsmännen trädde frivilligt 
tillbaka, sägs det i skrifterna. Men 
med ryske inrikesministern och mi
nisterrådets ordförande P.A. Stoly
pin och tre gånger nytillsatt, skräd
darsydd duma i spetsen accentuera
des motsatsförhållanden i rättsupp
fattningen. Kejsarn var svag, obe
slutsam och vacklande, men stoly
pins starka vilja var framför allt in
riktad på ett förenhetligat riksintres
se. Den lagstiftningsordning man i 
Finland ansåg sig ha grundlagsenlig 
befogenhet för passade inte i alla 
stycken det ryska mönstret. Ett mått 
på Stolypins kraftiga kampanj är 
hans stora tal i duman, som citeras 
på 20 sidor i Nuorvalas Krestybok. 

Lantdagens arbete förlamades. 
Trycket kulminerade i 1910 års lag, 
som åsidosatte de finska statsorga
nen vid lagstiftningen. Och så kom 
jämställdhetslagen, om ryska under-

bonde Ivan M. opeto' till magi tra
ten i Wiborg att han amn d tarta 
· ötthan l i n. la · trat n '  äg-

ta - n tiJI behandtme h an-
- ·  n n n an 1 � nligb t 

med fins lag anhålla om näring till-
t nd av guvernören. Länsguvernö

ren von Pfahler tog på näsan och bad 
om en förklaring, vilken an fiCJ< ocn 
vidaresände till generalguvernörs
ämbetet. Temperaturen steg och 
denne skickade pappren till t Pe
tersburg för rätt liga tgärder. 

I augusti anlände under upp een
deväckande former rannsakningsdo
mare från St Petersburg till W i borg 
medhavande åtal att svara för vid 
rysk domstol för brott mot tjänstela
gen. De åtalade magistratsmännen 
vägrade emellertid svara vid rysk 
domstol. Då anhöll polismästaren 
Peson en fiskalen Bruno Lagercrantz 
medan de två andra medlemmarna 
av magistraten frigavs mot borgen. 
Lagercrantz satte sig till motvärn 
och överklagade hos Wiborgs Hov
rätt 27.8.1912, anklagande Pesonen 
för olaga frihetsberövande. Hovrät
ten tog den attityden att åtal skall 
väckas mot polischefen för tjänste
brott och Lagercrantz friges. Och så 
karska var hovrättsherrarna att de 
förständigade länsguvernören att 
verkställa detta. Endast hovrättspre
sidenten Malin motsatte sig detta 
beslut. Hr guvernör v. Pfahler ansåg 
sig naturligtvis förnärmad och ansåg 
sig icke skyldig att agera, utan häv
dade att saken hör till åklagarens i St 
Petersburg behörighet. 

Då sammanträdde hovrätten på 
nytt 9.9.1912 och beslöt överföra 
ärendet till fiskalen för åtal mot gu
vernören för att denne vägrat efter
komma rättens beslut. Samtliga hov
rättsmedlemmar, även Malin, skrev 
under en skrivelse till senaten. 

Senaten lämnade ärendet därhän 
med motiveringen att hovrätten inte 
kunde befalla vad kejserliga senaten 
skulle göra. Och pappren remittera
de till generalguvernören. Nu väck
tes åtal mot alla hovrättsmedlem
mar för tredskande mot lagen. Alla 
utom Malin vägrade då att tala vid 
förhören eller skriva under något 
protokoll, enär tjänstebrott i Fin
land skall behandlas enligt finsk lag 
vid finsk domstol. 

Nu var måttet tydligen rågat och 
distriktsdomstolen i St Petersburg 
tog hand om fallet och dömde den 29 
september 1913  följande herrar till 
ett års och fyra månaders fängelse 
och avsked från tjänsten samt ytter
mera förbud att inom tio år få stats-

tjänst: hovrättsråden August Wil
helm Brunou, Uno Jacob Oskar 
Gadd, John Berndt Nordgren, Ar
tur Wilhelm Forsrna n, Gustav Willi
am Hornen och Egil William Elfven
gren, assessorerna Axel Evert An
dersson, Otto Evert Broms, Arvid 
Reinhold Lilius, Johan Waldemar 
Fagerström och Emil Ferdinand 
Forsström, hovrättens suppleant
medlemmar, notarierna Torsten 
Wilhelm Boisman, Karl Alexander 
Brunou, Einar GustafWikberg, Nils 
Hjalmar Neovius, Einar Stenius, 
Johan Fredrik Selin, hovrättsfiskale
rna L.O.A. Clou berg, Einar Fredrik 
Lundberg, Karl Elias Saxen, Karl 
Harald Söderhjelm och Karl Elias 
Nylenius saomt j ustitierådmannen 
Ernst Otto Akesson. 

Denna dramatiska händelse väck
te självfallet en storm i pressen och 
bland allmänheten. De dömda, som 
blev folkhjältar, förpassades till fäng
elset Kresty nära St Petersburg. K var 
blev bara presidenten Malin, som 
frikänts, och en "sceleton staff" men 
verksamheten förlamades. 

Efter marsrevolutionen och Ro
manovarnas 300-årsjubileum i maj 
1914 frigavs de wiborgska patrioter
na. Hemkomsten blev triumfatorisk, 
en folkfest, och t.o.m. i mitt hem här 
i diasporan finns en liten påminnelse 
om Kresty, en minnesbägare efter
lämnad av "farbror Berti", L.O.A. 
Clouberg, min fars kusin och min 
mosters man tillika. Rättskämpar
nas rakryggade hållning och medve
tandet om straffets tyngd för dem 
och deras familjer förskaffade na
turligtvis dem och hovrätten enor
ma sympatier och framstår som en 
fyrbåk i kampen för våra rättigheter. 
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Sessionssalen på 1 930-talet med grundaren Nikolaj l: s porträtt i fonden. 

Sessionssalen hösten 1941. Kartorna tyder på militär stab. Vaktmästarn bland palmerna 
torde vara J. Stalin. 

blev naturligtvis allt färre. Och när 
freden kom den 13 mars 1940 hade 
Finland och W i borgs Hovrätt förlo
rat el a härad. Ho rätt presidenten 
KanneJ b ökte ju titiemini teriet 
d n 4 april 1940 för att di kutera 
h Hälten nya lokali ring. P för-
l g \ ar K u pio. t .  Ii  h l h Lah

ti . Del b le' u pi • där man d n 6 
augusti kunde börja med att ställa 
upp biblioteket för Östra Finlands 
Hovrätt. 

En dramatisk detalj gäller de nöd
åtgärder som vidtogs alldeles i slutet 
a\ interkrig t för tt rä da v -
·u rad g nd m. D nna operation 

kri' i en li,full upp a i Laki
mie i fin kajuri t föreningen krift
erie a rg ng 1950. 

Minnestavla över de dömda medlemmarna i Wiborgs Hovrätt, Krestymännen. 
Förvaras hos hovrätten i Kuopio. 

Hovrättsrådet och krigsdomaren 
J .E.  Kalha uppmärksamgjorde ge
neralmajor Ta pola på att hovrätten 
hade oersättliga regalier och arkiv 
kvar i Wiborg. Trots understöd av 
HD-presidenten Tarjanne kunde 
militären dock i det penibla läget 
inte avstå från personal för detta 
civila ändamål. Då ingrep hovrätts
assessorn och löjtnanten Hannes 
Hartikainen genom att på eget initi
ativ skaffa fram några bilar från 
Imatra, och han gjorde den 1 1  mars 
på natten ett första försök att av
hämta det viktigaste, men man fick 
vända om på grund av totalt kaos. 
Men natten 1 2-1 3 mars lyckades han 
med 6 bilar bärga tio års inteck
nings- och Jagfartsprotokoll samt 14 
presidentporträtt plus en kista inne
hållande bl.a. hovrättens stiftelseur
kund från källaren i hovrättspresi
dentens residens. Under bombarde
mang och u m bäranden fick man den
na last av stort praktiskt och symbo
liskt värde förd till Vitriälä gård nära 
St Michel. - Nämnas bör att även en 
"officiell" patrull under Erik Gadd 
avsänts till Wiborg, men den måste 
man återkalla den 1 3:e ep är ryssarna 
redan var framme vid Abo bro, vil
ken de dock inte skulle forcera un
der det kriget. Det må även nämnas 
att evakueringen av de sagda för
teckningarna under sommaren 1941 
möjliggjorde utfärdandet av över 
5 000 intyg om ägoförhållanden i 
samband med ersättningsärenden. 

Självständigt land och 
jubilerande hovrätt 

Självständigheten och den nya 
regeringsformen av 1919 medförde 
många förändringar även på rätts
väsendets område. Högsta rättsin
stanser blev Högsta Domstolen resp. 
Högsta Förvaltningsdomstolen och 
därmed var grunden lagd för en 
modern, demokratisk rättsstat där 
domstolarna är oberoende av andra 
statsorgan. 

År 1 839 hade hovrätten handlagt 
278 ärenden, femtio år senare var de 
l 942 och nu medförde de nya för
hållandena en mängd ärenden, ex
empelvis 1919 behandlades vid Wi
borgs Hovrätt hela 9 026 dylika, var
efter antalet började sjunka så att 
det 1938 låg vid 2 556. 

Personalen,  som vid starten 
nämnts omfatta 24 personer, ökade 
fram till 1917 till 57, men minskade 
därefter något. Ärendena hade sin 
gilla gång och så närmade man sig en 
milstolpe, hundraårsjubileet 1939. 
Andra världskriget hade redan bru
tit ut när W i borgs Hovrätt med stor 
pompa den 30 september 1939 gick 
att fira sitt sekeljubileum. Det tål 
nämnas att den internationella spän
ningen redan kändes av i form av 

mässfall bland de inbjudna. Sålunda 
uteblev statsminister Kajander och 
justitieminister Kekkonen, för att 
inte tala om presidenterna Kallio 
och Svinhufvud. Men med var hög
stadomstolspresidenten Pehkonen, 
HFD-presidenten Castren, profes
sorerna Erich och Kaira, represen
terande Internationella Domstolen 
och Helsingfors universitet. Samt 
ingen mindre än den förste hovrätts
presidentens sonson, fältmarskalk 
Mannerheim! Det blev gudstjänst, 
festsession och rådhussupe, där f.ö. 
Uno Gadd var den äldste närvaran
de Kresty-mannen. 

Krig och elände 

Redan i maj 1 937 hade hovrättens 
skyddschef gjort upp en evakuerings
plan inför eventuella krigshot. Ar 
1939 gavs direktiv för arkivflyttning 
vid behov. Den 30 november säger 
protokollet kort: "Tapahtuneen il
mahyökkäyksen vuoksi istuntoa ei 
v o ida j atkaa." Följande kväll påbör
jades evakueringen, menarkivet flyt
tade ännu inte. 

Enligt planerna drog hovrätten in  
i Heinola med fyra avdelningar och 
det första sammanträdet ägde rum 
redan den 4 december. Rättsfallen 

När så Fortsättningskriget brutit 
ut och Wiborg återerövrats kunde 
man konstatera att en del arkiv och 
bibliotek bevarats i Landskapsarki
vet Hovrättens och presidentens hus 
var hela men inredningen försvun
nen. 

Forts. sida 10 --�---
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Hovriinen... forts. 

På det återvunna området upp
rättades fem provisoriska härad. När 
sedan det ryska storanfallet började 
den 9 j uni 1944 hann man evakuera 
en god del av hovrättens och under
rätternas arkiv. Efter Vinterkriget 
vet åtminstone inte jag vad erövra
rna hade i hovrättshuset (se bilder
na), men när de våra kom tillbaka 
1941 fungerade det som "henkilö
stötäydennyskeskus", dvs� central för 
dirigerande av ersättningsmanskap 
till frontavsnitten. I dag tycks där 
husera något slags militärt institut, 
men byggnaden är svårt nedsliten 
och verkar nästan övergiven. Hur är 
det med utbetalningen av lärarlö
nerna? Presidenthuset torde verka 
som dagis, att döma av de barnvag
nar som man ser parkerade utanför. 

Några personnamn 

W i borgs Hovrätts presidenter får 
inte bli onämnda i denna uppsats. 
Här kommer de i kronologisk ord
ning: 
1839-1854 Carl GustafMannerheim 
1854-1863 Otto R. af Schulten 
1863-1868 Carl Edvard Gadd 
1868-1869 Harald W. Furuhjelm 
1869-1875 Clas Nordenheim 
1875-1879 Johan Snellman 
1879-1887 Frans E Lönnblad 
1887-1902 P.E. Forsman 
1903-1905 Ernesti E. Forsman 
1906-1910 Ferdinand Kumlin 
191 1-1917 Anton K. Malin 
1917-1929 Egil William Elfvengren 
1929-1934 Johan Fredrik Selin 
1934-1936 Johannes Eliel Wilskman 
1 936-1948 Wäinö Robert KanneJ 

En del av W i borgs hovrättsherrar 
kom senare att besätta höga poster i 
samhället, både i statsmaskineriet 
och i universitetsvärlden. Det kan 
också nämnas att av hovrätterna i 
Finland W i borgs levererade de fles
ta senatorerna. 

r n i t n i 
che kan jag nämna de många trådar 
som band samman mitt föräldrahem 
med hovrätten. Det är ju egentligen 
ovidkommande för WNs ärade läsa
re, men må det tillåtas bli anfört som 
ett kuriosum, kanske typiskt för det 
sammanvävda finlandssvenska sam
fundet: 

Förutom att min far auskulterade 
vid hovrätten 1 896-97 och var extra 
tjänsteman där 1900 och 1902, så 
uppträder där hovrättsråden Hen
rik Fabian Floman (från starten 
1839), min fars kusiner L.O.A. Clou
berg, B.J. Grotenfelt och Karla Sö
derhielm, som var min gudfar, John 
Nordgrens maka var Pappas kusin, 
Ludvig Clouberg hans morbror och 
W.W. Söderhielm var farmors svå
ger och dessutom senator och pro
kurator. 

Hovrätten i ny skepnad 

I och med den nya situationen och 
med återigen nya gränser hade hov
rättspresidenten igen anledning att i 
oktober 1945 med justitieministe
riet diskutera hur man skulle förfara 
med hovrättsregionerna. Ett tag ta
lade man om att ansluta nästan hela 
Tavastehus län till Östra Finlands 
Hovrätts område, men detta beha
gade bl.a. inte hr minister kekko
nen. 

Wiborgs Hovrätt hade i varje fall 
visserligen inte gått upp i rök utan 
bytt namn och verksamhetsområde. 
Itä-Suomen Hovioikeus-Östra Fin
lands Hovrätt fick sitt namn den 2 
mars 1945. Denna hovrätt bär alltså 
de wiborgska traditionerna vidare i 
Kuopio. De kunde sålunde fira 150-
årsjubileum med pompa och ståt. 

Men därmed går ridån ned för 
berättelsen om den gamla, egentliga 
W i borgs Hovrätt och dess ödesmät
tade historia med dess vittnesbörd 
om bevakningen av laglighet och rätt, 
om utvecklingen av rättskicket och 
även om vägande insatser vid sam
hällsbygget i Wiborg. 
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Om wiborgska vattenleder 

studier av vattendragens förändringar och deras historia har för 
det mesta baserat sig på naturvetenskaplig metodik. Men efter
som användningen av vattnen som transportleder har att göra 
med människans aktiviteter måste forskarna också anlita rön från 
andra discipliner, såsom arkeologi, kartografi, namnskicksforsk
ning, historiografi och traditionskunskap. 

S å här resonerar professor eme
ritus Herman Parland i inled

ningen till en uppsats i Suomen Mu
sea av år 1995, betitlad Viipurin ja 
sen ympäristön vesiväylien muutokset 
geologian ja historia valoss a .  

Den här rubriken fick WNs re
daktion att spetsa öronen. Vi bered
des tillfälle att studera detta arbete 
och att diskutera ämnet med förfat
taren. Uppsatsen innehåller intres
sant stoff även för en bredare pu
blik. Vi gör därför några plock ur 
texten, vilka vi hoppas att ytterligare 
vidgar kunskaperna hos WNs upp
lysta läsekrets, ty vattendragen har i 
alla tider spelat en väsentlig roll för 
handels- och sjöfartsstaden W i borg. 

Isen lättar - landet rör på sig 

Geologisk forskning vet berätta 
att Karelens vattenleder sedan isti
den förändrats och utvecklats i ett 
antal urskiljbara stadier. Det börja
de med att de trakter, som skulle bli 
W i borg och dess omnejd, ungefär år 
10 000före Kristus blev av med tyng
den av inlandsisen. Isbrämet drog 
sig rätt snabbt mot nordväst, men 
stannade sedan upp för ca 200 år 
ungefär 60-90 km från sydkusten. 
Härvid uppkom Stängselåsens för
sta del (Salpausselkä) och det var 
9400-9200 f. Kr. Den andra, östliga
re sträckningen av åsen uppstod un
der e klen 8900-8700 f. Kr. Alltefter 

t att i n lätta börJa an t 
långsamt höja sig. När istäcket se
dan allt mera försvunnit ifrån inlan
det kom Stängselåsen att fungera 
som ett slags dammbarriär, som allt
så skiljde inlandsvattnen från Fin
ska viken. Vid denna tid började 
Ladaga "uppkomma", i detta skede 
förenad med Wiborgska viken ge
nom ett brett sund, och detta var 
under den s.k.  Littorina-epoken. 
Boven i hela detta drama var natur
ligtvis landhöjningen och den pågår 
fortfarande, ehuru i mycket lång
samt tempo. 

Därefter kunde utvecklingen be
skrivas i sex steg, som följer: 

Steg I, 4000-3000 f. Kr.: Ladoga 
avskiljs från Littorinahavet ca 4000 
f. Kr. Dess utlopp tog sig nu troligen 
en tudelad fåra, en nordlig förbi det 
vi i dag kallar Kexholm och en sydlig 
via Suvanto. Dessa två utloppsfåror 
förenade sig vi Noisniemi till ett brett 
utlopp, som föll ut i Wiborgska vi
ken. 

Steg II, 3000-1050 f. Kr.: Land
höjningen förorsakar uppdämning 
av inlandsvattnen emot Stängsel
åsen, vilket ledertill att Saimen kraf
tigt stiger och detta slutar med en 
våldsam genombrytning av åsen, vid 
Vuoksenniska, i Vuoksen. Imatra 
fors uppstår. Det här skedde ca 3000 
f. Kr. Tillsammans med landhöj
ningarna i Wiborgstrakten förorsa
kade detta en betydande ökning av 
vattenmassan i Ladoga. 

Steg III, 1050 f. Kr. - 1500 e. Kr.: 
Som en följd av Lad o gas transgressi
on (förändringen i bottnens lutning) 
bryter sjön sig nu ett nytt utlopp ca 
1050 f. Kr. via N evan till Kronstad t
viken. Härvid sjunker Ladagas yta 
med ca 10 meter. Det leder i sin tur 
till att det gamla utloppet västerut 
bildar två fåror, en östlig som rinner 
ut i Ladaga och en västlig gren, som 
mynnar ut i Wiborgska viken via 
Vetokallio vid Heinjoki. Den tidiga
re fåran till Suvanto avbryts och Su
vantojärvis vatten kämpar sig ut via 
Kiviniemi fors in i Vuoksen östra 
gren. 

Steg IV, 1500-1 857: Till följd av 
landhöjningen börjar förbindelsen 
mellan Vuoksen och W i borg brytas, 
i etapper. Till en början rinner mer-

parten av Vuoksenvattnet ut i Wi
borgska viken, men landhöjningen 
och fördjupningen av Vuoksens öst
ra gren leder till att allt större vatten
mängder tar vägen över Kexhalms
grenen ut i Ladoga. • 

Steg V, 1857-1970: Ar 1818 hade 
vattnet med människans hjälp (på 
grund av ständiga översvämningar) 
i Suvantojärvi brutit sig en väg till 
Ladoga, varvid dess förbindelse med 
Vuoksen avbröts. Forsrensningarna 
vid Kiviniemi 1857 leder till ett nytt, 
sydligt utflöde för Vuoksen via Su
vanto. Taipaleenjoki banar sig en 
väg till Ladoga. Vattenytan sjunker 
med ett par meter mellan Vuoksens 
mittparti och Kexholm, varvid den 
sydligare fåran blir Vuoksens hu
vudfåra. 

Steg VI, 1970- : Vuoksens Kex
holmsfåra via Räitälä snörs ändå 
ihop på grund av landhöjningen och 
Taipaleenjokis fördjupning. Vuok
sens vattenmassor har nu en enda 
väg till Ladoga och det är via Taipa
leenjoki. 

Vattenlederna på Näsets 
kartor 

Parland menar att de äldsta hän
visningarna till att Wiborg hade 
havsförbindelser förmodligen är de 
som återfinns i isländska sagor, i vilka 
det förtäljes att det (på tal om 
Ö tersjön) finns "Hel iga botn"' och 

yrj m r�. i rnamn 
avser troligen de Wiborgska och 
Kronstadtska vikarna. 

När gamla kartor över Karelska 
näsets komplicerade nät av vatten
drag gjordes upp utgick man i första 
han från dem i egenskap av han
delsleder. Ända från 1448, då be
nämningen "Vibogor" för första 
gången dyker upp på en världskarta 
(av Andrea Walspenger) har Wi
borg innehaft en dominerande po
sition i Finska vikens kartografi. 
Staden avbildas ofta belägen vid en 
större älv eller flod. Detta har up
penbarligen att göra med Vuoksens 
utflöde, som så länge det föll ut i 
Wiborgska viken ju var av betydel
se för Wiborgs stad såsom handels
centrum. 

Fastän Finska viken kuster i regel 
är rätt riktigt återgivna på gamla 
kartor, råder det en väldig oreda i 
fråga om Näsets vattenleder. På 
Olaus Magnus Ch arta Marina ligger 
staden vid en flod, som kommer från 
sjöarna "LacusAlba" (Ladoga?) och 
Lacus Niger (Saimen?) .  Parland 
nämner ett par kartor från 1500-
talet, där vattenlederna är mycket 
fantasifullt utritade och placerade. 
På en kartritning av Antoni Wied 
från 1542 finns Wiborgs slott "rik
tigt" avbildat. Söder om staden bör
jar en flod "Polna", som är gränslin
je mellan Sverige och Ryssland. 

De första någorlunda riktiga kar
torna över näset gavs ut på 1600-
talet, börjande med A. Bureus karta 
över Norden av år 1626. 

Vid studiet av en karta över Wi
borg med omnejd från 1 655 fäster 
sig Parland vid en tankeväckande 
detalj. Staden ligger här på en udde, 
men någon gång före tusentalet var 
detta område en holme. Landhöj
ningen bildade sedan ett kärr unge
fär vid Pantsarlaks, varvid sålunda 
en landförbindelse österut uppstod. 
Nu reflekterar Parland över att det 
ur ren försvarssynpunkt hade varit 
fördelaktigare att bygga staden på 
raden av holmar nordväst om Slot
tet. Att så inte skedde kan bero på 
att det på den lilla Slottsholmen 
redan före Tyrgils ankomst funnits 
en träborg och att denna i farans 
stund fungerade som värn för den 

is, landhöjning och 
mänskliga påhitt 

På Fra mauros världskarta syns Wiborg vid en flod som kommer från en stor sjö. 
Här syns även Åbo, Ta vastehus (Tauste) och Novgorod. 

Utdrag ur Olaus Magnus Charta Marina 1539. Eldkvasten tros symbolisera 
Wiborgska Smällen. 

A. Ortelius karta över Norden 1570. 

handelsplats, som enligt senaste rys
ka rön redan då fanns på "stadsud
den". Slottet hade samma uppgift 
och i dess hägn utvidgades så bebyg
gelsen just på den nämnda stadsud
den. 

Verk av människohand 

Den gåtfulla floden "Polna" kan 
ha varit Vuoksens västra arm. I en 
medeltida skrift sägs det att den fly
ter från "Kainuun lahti" (Kajana 

pars. 
�� -

guba, Bottenviken) till "Sveisin 
meri), Östersjön. Det kunde tänkas 
motsvara den gamla handelsleden 
från Wiborg till Ule älvs mynning, 
samtidigt som den förenar Pielisjär
vis båda armar. 

De första ingreppen av mänsklig 
aktivitet dateras till 1500-talet, när 
Nils Bielke lät påbörja en genom
brytning av Stängselåsen vid Vill
manstrand för att förena Saimen med 
Wiborg. Detsamma försökte sig V. 
Juusten på 1609. Men båda försöken 
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var det minsann 1940 och 1944, då 
Vuoksen visade sig vara en utomor
dentligt viktig frontlinje för vårt för
svar. 

Om dränkta angripare 

Under Vinterkriget och den sista 
(?) belägringen av W i borg realisera
des planer på ett dammbygge sydost 
om Juustilafjärden vid Kivikoski. 
Tanken var att man, när överhäng
ande fara hotar, skulle kunna låta 
översvämma viktiga områden, fien
den till förtret och förhinder. J o b bet 
blev faktiskt färdigt den 20 februari 
1940, minst sagt i grevens tid, och 
denna damm var 380 m lång, 5,5 m 
hög och 20 m tjock vid ytan. Dam
men öppnades under de kritiska da
garna den l mars, och den 5 mars 

Ovanstående fria urval ur den 
parlandska uppsatsen torde på sitt 
sätt belysa att landhöjningarna un
der seklens lopp åstadkom föränd
ringar i vattenledernas sträckning 
och volym, som varit av stor betydel
se för hur livet och handeln gestalta
de sig i W i borg och dess omnejd.  

Andra vattenSpekulationer i 
vår tid 

I anslutning till ovanstående vat
tenbetraktelse nosade sig WNs re
porter till en insändare i tidskriften 
Talouselämä, föranledd av profes
sorTauno Tiusanens tidigare artikel 
om den ryska miljökatastrofen och 
om Finlands eventuella roll som hjäl
pare i ;nöden. Insändaren kommer 
från Imatra och är signerad DI A a ro 

De sex stegen. Översvämningsbassängen under Kivikoski damm. - - - - - = fronten J 3.3. J 940. 

rann s.a.s. ut i sanden, tursamt nog, 
ty hade Saimens vattenmassor slitit 
sig lösa så hade det lagt Wiborg or
dentligt under vatten. Annat var det 
sedermera med Saima kanal med 
dess slussar. Den öppnades 1856 och 
vi vet hur mycket den betydde både 
som handelsled och i militärt avse
ende. 

Under Krimkriget började d n 
ryska krigsledningen pi n r. 
nal från 

1 r 1 n 
ui' t. Eftersprängningarna vid 

Kivinieroi 1857 avbröts dock pro-

Hur gic det med de 
wahlska Stradivarierna? 

D et finns bara några hundra 
äkta 1 600- och 1 700-tals 

stråkinstrument i världen. Många av 
dem vilar i miljonärers och oljeschej
kers bankvalv som investeringsob
jekt. stiftelser och fonder äger en 
del, och somliga lånas ut åt längre 
komna violinister. En och annan 
världsstjärna spelar på egen vär
defioL 

När nu detta är sagt, framstår det 
som mycket märkligt att en av tidens 
värdefullaste violinsamlingar fak
tiskt fanns i vårt W i borg. Den ägdes 
av affärsmannen Harry Wahl (1868-
1941) i det kända Bartramska huset 
uppe på Vattenportsgatans krön, i 
hörnet av Slottsgatan. Huset var 
byggt 1795 och dess hörnbalkong
räcke med sitt B-monogram minns 
varje wiborgare. 

I sin guldålder omfattade W a his 6 
Amati, 5 Guarneri och 7 Stradivari
us, ytterligare 4 altvioliner samt 4 
cellon plus ett ospecificerat antal 
gamla tyska stråkinstrument. Sam
lingens värde var naturligtvis svårt 
att mäta, men sakkunniga hävdar att 
det i dag skulle röra sig om niosiffri
ga tal. Det förstår man, när man hör 
att man t. ex. i USA kan tillhandla sig 
en Guarneri del Ges i för ungeför 1 7  
mi !joner mark -o m  man blott förfo
gar över das nötige Kleingeld. 

Men hur gick det för dessa dyrba
ra instrument under och efter kri
gen? Härom har det cirkulerat mång
ahanda rykten. Wiborgs Nyheters 
musikreporter har nu snokat fram 
en del uppgifter, bland annat via den 
kände violinbyggaren Risto Vainio, 
som via mellanhand tillställt redak-

tioneo publicerat material om sa
ken, signerat Kari af Hällström. Låt 
oss genast avslöja det tragiska fak
tum att denna förnäma violinsam
ling inte längre finns - den hamnade 
i Förenta Staterna och har spritts för 
himmelens vindar. 

Boägget för Harry Wahl s samling 
var en Belestrieri-violin, som hans 
far skaffa t sig, jämte en S trad i vari u s, 
som inhandlats under första världs
kriget. Utgående från detta började 
sonen Harry resa runt i Europa för 
att genom köp och byten förkovra 
sin fina samling. Ett av de första 
köpen gjordes 1 920 och föremålet 
var en Stradivarius, byggd 1702. Just 
det här instrumentet har, mirabile 

dictu, 1986 återbördats till Finland 
genom att Andelsbankernas Cen
tralaktiebank köpte den till sina sam
lingar. 

Harry Wahl vill hålla en låg profil, 
varigenom blott en trängre krets 
kände till samlingens omfattning. 
Han lär ha sagt att han inte bryr sig 
om att anställa detektiver och vak
ter för att skydda skatten och därför 
ej heller håller den tillgänglig för 
allmänheten. 

En av hans förtrogna var den wi
borgske violinbyggaren Georg Sch
lieps, som emigrerade till USA efter 
Vinterkriget och som avlidit därstä
des. Reporterns blyghet hindrar ho
nom inte att berätta att han besitter 

�� ,_� !!::::::=_.-;..---
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Så härtedde sig Bartramska-Wah/ska huset J996. Huset är byggt J 795, vilket gjutits i räcket, 
men man anseratt dess källarvåningfanns redan på J 600-talet. Under balkongen reporterns 
hustru och svåger. 

en schlieps-violin som dessvärre inte 
kan mäta sig med de Wahlska gi
ganterna. En annan invigd var vio
linpedagogen, sedermera professor 
Onni Suhonen, som Wahl utsåg till 
samlingens intendent. 

Det lär ha varit mycket besvärligt 
att få fram fakta om vad som egent
ligen hände violinsamlingen under 
och efter krigen, och de flesta vitt
nesgilla har vid det här laget gått till 
sina fäder. Men Onni Suhonen, som 
inte tidigare velat berätta om saken, 
var den som räddade den värdeful
laste delen av samlingen, och detta 
skedde i sista minuten strax innan 
Wiborg gick förlorat. För några år 
sedan bröt han tystnaden och för
täljde följande: 

När det blev uppenbart att Wi
borg under Vinterkriget skulle krigs
härjas och då Wahl lämnat staden, 
körde Suhonen på egen risk i gång 
en räddningsoperation. Av skydds
kårschefen utverkade han en bil åt 
sig, med vilken han jämte ett trettio
tal av de finaste instrumenten i asigt 
före och under fiendeeld lämnade 
W i borg, Richtung St Michel. Lasten 
bestod av åtminstone 23 violiner och 
4celloinstrument. Resten måste läm
nas åt sitt öde. Samlingen fördes först 
på Kyyhkylä gård och flyttades se
nare till Inkilä gård i Ju va. Som tack 
för bragden erhöll Suhonen en äkta 
Amati. 

När Harry Wahl avlidit 1941 tog 
arvingarna naturligtvis hand om vi
olinsamlingen. I något skede lär den 
ha förvarats i ett sydsvenskt bank
valv. Men slutligen togs den, enligt 
obekräftad hörsägen pantsatt för lån, 
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grusåsar silar fram rent vatten med 
fart om 60 miljoner liter per kvadrat
kilometer och år. Detta skulle räcka 
till för 60 000 människor. Det renas
te vattnet framsilas genom Stängsel
åsen, och dess kapacitet i söder skul
le förslå för 24 miljoner törstiga. Tar 
man med åsarna upp emot Joensuu 
räcker det till för 60 miljoner, vartill 
kommer möjligheten att pumpa in
sjövatten genom sjöplatåns egna 
åsar. 

Aber, aber. W er soll es bezahlen, 
wer hat so vie! Geld? Kanske EU 
vore intresserat? Nåväl, hr Alestala 
kommer nu med ett sensationellt 
recept, varmed saken allra snabbast 
kunde skötas: att Rysslandskulle åter
lämna det avträdda Karelen till Fin
land. - Hur så? 

Vot, vi finge då tillbaka Saima 
kanal på riktigt, en billig transport
led för förädlat vatten. På egen be
kostnad kunde vi rena Vuoksen till 
nytta för oss själva och för grannen. 
När Vuoksens vatten uppnått Syd
Saimens renhetsgrad skulle det kun
na silas genom Karelska näsets grus
åsar, Richtung St Petersburg, nära 
och naturligt. Yttermera skulle åter
lämnandet av Karelen förbättra 
Rysslands internationella image och 
därmed dess - och vår - kreditvär
dighet. Dessutom kunde man tänka 
sig att bygga en kraftverkstunnel från 
Saimen till Wiborg, få åtråvärd, ren 
och billig energi och samtidigt mins
ka på översvämningarna däruppe. 
Så kunde Finland ägna sig åt att rena 
vattnet i Norra Ladoga, medan rys
sarna koncentrerade sig på den söd
ra halvan. Hälsosammare vatten och 
mera fisk. Etcetera, etcetera . . .  

Så det var en annan aspekt på det 
wiborgska vattentemat 

Per Erik Floman 

(l)ibof!S AntsiDPS Aktiebolat 
lluo!�llb-� 

VermiUelt Personen- und frachtverkehr In den 
Wlborger Sch.ren, auf dem Sal.Jna.kanal, dem 
Vuoksenflusse und dem Suvanto-See durch folgende 
Lin len : 

Vn.;ctd D-Jfn U. �kan� G{I,UII fo� 
l6•1ne .tul Ö�• FtdrU. •• dn- K••h ..d 

••d� dn •&• 111«1ie •tUll BIIKJium. 
:: Oher��i""''' B•gsin.•g. :: 

WIBORGS ÅNGSLUPS AKTIEBOLAGS 
Werkstatt und Dock 

i••r••••H 1111 nr IEWISCill IEIUUTTSIIliCIIE 1HirnN1 &rhillL 
OICI lir fMrnep "' n 125 hn tbu. 

---- TtleJhl IZS. -..-....--·- �- ·-

över till USA och hamnade därefter 
i främmande händer i olika delar av 
världen. Detta var självfallet en oer
sättlig förlust för vårt land, men kun
de knappast ha förhindrats av stats
makten, som hade kunnat interve
nera, hade händerna fulla med sto
ra, nationella ödesproblem. 

Man lär känna till endast några få 
wahlska violiners senare öden. En 
Stradivarius ägs av den världsberöm
da violinisten Nathan Millstein, en 
lär finnas i Sverige och Suhonen hade 
sin Amati. cellisten Gregor Pjatigor
ski sägs ha skaffat sig en cello ur 
wahlska samlingen. 

O m WNs upplysta läsare på 
resor, konserter eller lopp

torg stöter på en fela, som förefaller 
wahlsk, och om samtidigt habegär 
uppstår, kan man med fördel vända 
sig till WNs redaktion för kontroll. 
Redaktionen har nämligen i sitt kas
saskåp en komplett förteckning över 
den wiborgska samlingen. Men 
handla snabbt, ty priserna stiger! 

P. Forte 
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Poslednj e  novosti iz Vyborg 

Efter sin sjuttonde reportageresa till Vyborg börjar WNs reporter 
ha perspektiv på utvecklingen. Koncentrerat kunde detta beskri
vas så här: Byggnader och infrastrukturer födaller allt mera, men 
i gamla stan finns det några exempel på stilskickligt genomförda 
renoveringar eller nybyggen, där man hållit sig till 1700-tals stil 
och proportioner. Köpenskapen, särskilt på Salutorget, har vuxit 
kraftigt i omfång och reda. Bilparken är påtagligt större. 

B efolkningens klädsel skvall
rar om en viss standardhöj

ning och de små skolbarnen är på
fallande prydligt klädda och frisera
de. Men det totala intrycket är allt
jämt torftigt. 

Det som särskilt slog mig var 
emellertid befolkningens attityder. 
På 60-talet kände man sig sedd som 
fiende, efter perestroikan som un
derlig turist med köpkraft. Men 1997 
ägnades vi ingen större uppvakt
ning, snarare brydde sig vy borgarna 
inte just om oss. Detta tolkar jag 
som stärkt självkänsla. 

En annan reflexion: om och när 
omfartsvägen förbi Vyborg någon 
gång blir färdig blir staden en av
krok, hotad av utarmning, ty den 
backas inte upp av något omland. 

Gravfrid och kyrkomöte 

I sitt senaste nummer kunde WN 
rapportera om uppförandet av ett 
minnesmonument vid Gamla Dom
kyrkans ruiner - och att Heikki Hä
iväojas skapelse redan skändats. 
Ortsbornas hälsning kom ett par 
dagar efter invigningen i form av en 
hög mänskliga exkrementer. Fem 
veckor senare demolerades monu
mentet av en traktor. Privata trak
torer torde inte vara så allmänna i 
Vy borg. Knappast finns det ändå ett 
samband mellan detta och den kom
munalpolitiska surmulenheten då 
finska kulturministeriet körde över 
Vyborgs myndigheter vid beslutet 
om minnesstenen. I varje fall kan 
WN nu publicera en färsktagen bild 
av förödelsen - ca ett år efter det att 
staden lovade reparera skulpturen. 

Den förstörda minnesstenen vid f d. garni
sonskyrkan. Den finska texten:  Viipurin 
kenttähautausmaa sodassa 1939-1940kaa
tuneen tässä lepäävän J 08 suomalaisen so
tilaan muistoksi. Foto B. Hästö 27.5. 1 997. 

Vissa associationer angrep f.ö. 
WNs reporter - vars familjegravar i 
Sorvali ligger under en nydragen 
landsväg i det plundrade gravgårds
landskapet -vid hans resa till Irland. 
Där vilar årets avlidna sida vid sida 
med de döda från tusen år på orörda 
gravgårdar överallt i det intressanta 
landet. 

Nytt och gammalt från 
byggfronten 

Som alla vet är de talrika villaom
rådena kring f.d. Wiborg tämligen 
barskrapade på villor efter krigens 
förödelse. Men nu börjar en och an
nan nyrik vyborgare bygga. Exem
pelbilden är från Tamminiemi nära 
Horttana, där enligt vår sagesman 
"en slottslik tegelvilla" blivit färdig, 
och en annan är under uppförande. 

Asfalterad väg leder fram till lyxvillorna i 
Tamminiemi. 

Hur man i samma trakter sköter 
om gamla hus illustreras av byn Nu
oraas stolthet, invid järnvägsstatio
nen, Karjalan Perunas fabrik. Obs. 
det pietetsfulla bevarandet av namn
skylten. 

Ett sätt att lösa återflyttningspro
blematiken visas på vidstående bild. 
En flytande sommarstuga ör ingen 
dum ide. 

V år svenska spårvagnforskare och 
-reporter Per Rickheden besökte 
nyligen Vyborg och kunde förtälja 
att en påhittig vyborgsk affärsman 
planerar att konstruera en glasski
osk i form av en klassisk wiborgs
spårvagn, som skall uppställas på en 
skenstump på Torkeln. WN hoppas 
att byråkraterna inte sticker käppar 
i spårvagnshjulen. 

Fynd i Monrepos 

Hufvudstadsbladet visste i som
ras berätta att man vid parksane
ringen i Monrepas stött på en 1 80 cm 
hög granitskulptur. En kvinnofigur, 
troligen av Eemil Halonen, ej att 
förväxla med kusinen och målaren 
Pekka H. Eemil Halonen var pion
jär på granitskulpturer och hade bl. a. 
gjort sex dylika för det Lallukkaska 
palatset vid Repolagatan. Annu in
tressantare var det fynd, som WNs 
utsände spårade i Monreposparken: 
det störtade självständighetslejonet 
från Tervaniemi! 

eller latest news 
från det ryska Vyborg 

Aaltos bibliotek 

Finska sponsorer, stiftelser och 
myndigheter samt internationella 
arkitektkretsar stretar fortfarande 
med saneringsprojektet, samtidigt 
som populasen dryftar meningsfull
heten i att hjälpa dem, som förorsa
kat förfallet. Röster har också höjts 
till förmån för Uno Ullbergs konst
museum med dess monumentala 
läge och stiliga arkitektur, vilketskul
le berättiga till ett lika stort intresse. 

Viipurin kirjaston Suomen res
taurointiyhdistys och Vyborgs stad 
har avtalat om reparation av den f.d. 
vaktmästarbostaden sålunda, att den 
kan användas som projektstudio för 
restauratörerna. Entreprenör H.  
Hänninen skall sköta grovgörat. 
Arkitekt Mustonen från Aaltostif
telsen berättar att man vid detta ar
bete även utprovar lösningar som 
kan bli aktuella när läsesalen restau
reras. Det sistnämnda är ett stort 
projekt, som kämpar med byråkra
tisk fördröjning också på vår sida, 
men man siktar på att få jobbet gjort 
till Aaltos 1 00-årsjubileum 1998. 

Karja/an Peruna i Nuoraa. 

Det kan nämnas att Aaltokom
mitten i Italien 1 996 donerade 600 
000 mk för bibliotekets sanering. 
Totalkalkylen går lös på ett tiotal 
miljoner, varav ryssarna borde beta
la hälften. Tillskyndarna av sane
ringarna hoppas att en lyckad fun
kis-restaurering blir god exportre
klam för finskt kunnande. Man på
pekar också att aktionen inte är hjälp 
åt ryssarna, utan en kulturell plikt 
att bevara Aaltos epokgörande verk 
för eftervärlden. 

Landskapsarkivet p å  
Tervaniemi 

I augusti 1997 ingick i KARJALA 
ett reportage om "Ullbergs arkiv" 
och en intervju med hr chefen V. 
Pantelejev, Han visste berätta att 
arkivet är en filial till huvudarkivet i 
St Petersburg. Under Vinterkriget 
lär vi ha lyckats evakuera ca hälften 
av de finska handlingarna. I dag har 
man tre hyllkilometer sådana i Vy
borg. 

Finnen Martti har löst sina sommarslugeproblem genom att bygga en stuga med 
bastu på en flotte och förankra den i Wiborgska viken i sundet invid fd. 
Niementautta gård. 

Pantelejev säger att man samar
betat med de finska arkivmyndighe
terna i St Michel sedan 1950, och det 
finns numera ett avtal om utbyte av 
arkivhandlingar. Han beklagar att 
finska forskare och genealoger rätt 
sparsamt utnyttjat det "finska" ma
terialet. 

År 1997 ordnade det finska För
samlingsförbundet sina 38:e kyrka
dagar på ett nytt sätt. Man firade den 
första dagen 5.6.1997 i Vyborg och 
fortsatte sedan tre dagar på vår sida 
om gränsen. Det må nämnas att kyr
kadagarna hållits i Wiborg senast 
1922. Nu var det Petri Pauli kyrka 
och Paradplanen som var huvud
scen för möten och gudstjänster. 
Över 1000 finländare och 250 inger
manländare deltog, och stadens fä
der var flitigt med. Dagarnas tema 
var försoning. En kulturell bit var 
uppträdanden av den vyborgska 
dockteatern Bolero och av Novos
passkis klosterkör. I samband med 
detta donerade St Michels domkyr
koförsamling en tiostämmig orgel åt 
P.P. kyrkan, och den har ovanligt 
nog placerats nere i kyrksalen till 
vänster om ingången. 

Snöplig reträtt undan Peter den Store: Finnes självständighetslejon i exil på 
gräsmattan i Monrepos. 

Vi lär ha försökt få materialet 
återlämnat, men lyckats bara i detal
jer. Dock planerar man mikrofilm
ning för St Michel, men originalen 
ger ryssarna inte ifrån sig. "Ur den 
ryska historiens synpunkt är de för 
värdefulla"! Gäller resonemanget 
också det sammaledes bortrövade 
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Färjan till Dödens ö -förr i världen. 

Karelen? 
WNs redaktion fick för sin del för 

ett par år sedan av Hans Andersin 
en lista över det finska materialet 
samt några kommentarer. Han sä
ger bland annat: "Vid erövringen av 
W i borg sommaren 1944 blev arkivet 
kvar i staden. Det upptäcktes senare 
av en grupp från Finland i en källare 
och flyttades av stadsledningen till 
arkivbyggnaden. Senare har en del 
flyttats till Petroskai resp. St Peters
burg om det hänför sig till orter ut
anför nuvarande Wiborgs jurisdik
tion." 

Den fullständiga ryskspråkiga för
teckningen (206 sidor A4) över de 
bevarade handlingarna omfattar bl. a. 
länestyrelsen, länets städer, beskatt
ning, kronofogdar och länsmän, 
mantalsskri vare, polisväsendet, tul
len, fängelserna, hovrätten, lagmans
rätter, kämnerrätten, tingsrätter, 
postväsen, försvar, lantmäteri och 
kommunalförvaltning. Dessutom 
finns där mängder av mappar om 
företag och föreningar. 

Vyborgs gatubarn för hjälp 

Diakonistiftelsen i Lahtis, som har 
sina rötter i vårt och Hackmans Wi
borg, har jämte sitt Diakoni-institut 
efter år av förberedet e inlett en 
hjälp erksamhet i yborg, för vil
ken man söker stöd av EU. Det gäl
ler arbetet för gatubarnen i Vy borg, 
som komplement till de lokala myn
digheternas insatser. Man lät diako
nistuderande kartlägga situationen, 
vilket följdes upp av ett lärarteam. 
Man kom till att det kan finnas ca 
800 barn i Vyborg som är i behov av 
hjälp. Den officiella siffran är 300. 
Många av dem har nog hem, men 
förhållandena i dessa är så eländiga 
att barnen måste hjälpas på traven. 

Verksamheten bygger på kristlig 
grund och därför samarbetar man 
med den finska ev.luth. församling
en. Lahtisborna har nu kunnat öpp
na en stödjepunkt i det ryskbyggda 
hus, som ligger i hörnet av Possega
tan och Slottsgatan. Här får ungarna 
dagligen ett varmt mål med soppa 
och kakao. Några tiotal barn är re
dan med. 

Tillsvidare sköts "stationen" av 
frivilliga, som arbetar i skiften om 
tre veckor, med tolv timmars arbets
dag lär det bli i praktiken. De har 
praktiserande diakonielever som 
sina assistenter. Samtidigt utbildar 
man rysk personal, ty om E U-stödet 
erhålls kan man anställa fast rysk 
personal. 

I samarbetet deltar även Vy borgs 
distriktssanatorium, som under de 
senaste sex åren erhållit en hel del 
sjukhusutrustning i gåva av Lahtis
boma. 

Jippon och turneer 

Lappeenrannan Karjalakuoro 
konserterade i Vyborg tillsammans 
med stadens Akademiska Blandade 
kör och en kör från Svetogorsk. Vy
borgskörens 20-årsjubileum hade f.ö. 
firats i "Pirunkirkko" och kören har 
varit på svarsvisit i Villmanstrand. 

En kolonn med 70 gamla bilar 
åkte i juni till Vyborg för att ställas 
ut vid hotell Drushba. Fordonen sam
lade en begeistrad publik. Tyvärr 
uteblev samlarkollegerna från Pe
tersburg - ribbskräck? 

Vyborgska gatloppet ordnades 
även 1 997 med 12 km löpning eller 4 
km gånglunk, 1500 ryska och 500 
finska deltagare. De fick en minnes-
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medalj föreställande Eliel Saarinen s 
stationsbyggnad, m/1913.  Bara ide ! 
Arrangörer: Viipurin Urheilijats 
stödförening, Vii purilaisen Osakun
nan ritarikunta och värdstaden. 

Vii p urin Suomalainen Pursiseura 
firade sitt femårsjubel på Slottet. På 
ett symposium diskuterades bland 
annat möjligheterna att segla i vatt
nen kring de f.d. finska öarna i Fin
ska viken, man kappseglade runt 
Hogland och utlovades avskaffande 
av lotstvånget. VSPs komrnodor är 
hr Martti Hannelin, samarbetspart
nern Vyborg Sea Club leds av gasp. 
Sergei Iljushonok. I båthamnen vid 
Tervaniemi ryms 80 flytetyg. År 1996 
anlitades den av 700 båtar. 

Den på vår tid fina Central-idrotts
planen är helt förfallen. Man plane
rade en simhall framför den, men 
pengarna räckte inte till. Nästa drag 
var en parkeringsplats. Men det kom 
för få bilar. Så nu fungerar där ett 
anspråkslöst salutorg, där invånar
na i det nya Vyborg på Kolikko
backen kan köpa bröd, fisk, frukt, 
grönsaker, tobak, kaffe, kläder-you 
name it. 

stadens nya organisation 

Vid valet för ett par år sedan för
ändrades förvaltningsmodellen för 
Vyborgs-distriktet i så måtto att man 
övergick till en kommunalfullmäkti
geförsamling, ett slags parlament, 
bestående av 70 valda förtroende
personer. Detta organ remplacerar 
det tidigare tjänstemannastyret För
samlingen itter i fyra år och dess 
uppgift är att göra upp förslag och 
fatta beslut rörande ekonomi ka 
spörsmål samt att ö ervaka tjän t -
männens förvaltning. 

Det uppge , n got ö erra kande, 
att distriktet, som omfattar området 
mellan Antrea och Terijoki, har en 
befolkning om ca 200 000 personer, 
varav Vyborg skulle ha bara 40 000. 
stadens starke man uppge hr 
Vladimir Kirill ' 
hö 

att när rotat i Vyborgsarki
ven bl.a. har stött på följande fras i 
ett officiel lt  dokument "Vyborgs 
ryska historia började den 13 mars 
1940, när staden återfördes till sitt 
mod rland" . - i ! 

Det framgick ock å att folkmäng
den i Vyborg, om i börjar med 
1 . 1 . 1941 ,  var 50 723. Förmodligen 
blev siffran O mellan verserna för att 
1 . 1 . 1945 vara 2 473, 1 .1 .1 946 10 414 
och 1 . 1 . 1 947 27 336. Så fyllde man 
alltså på. 1957 uppgavs 38 668 perso
ner bo i Vyborg. 

I dag varierar gissningarna mel
lan 40 000 och 80 000, ett gängse 
förmodande. 

I ett intressant reportage i Suo
men Kuvalehti konstateras att det 
småningom uppkommit en liten in
telligentia i Vyborg, bestående av 
konstnärer, redaktörer, företagsle
dare och tjänstemän, som aktivt ver
kar för att utveckla ett slags "finsk
rysk identitet" för staden. Till det 
har man kommit efter socialismens 
och sovjetsystemets sammanbrott, 
som lämnade kvar ett väldigt va
cuum. Det försöker man fylla ut med 
element ur stadens blomstrande för
flutna. Man intresserar sig för dess 
finska historia, finska hus och gatu
namn etc., trots att våra gamla sym
bolvärden är tämligen främmande 
för de rotlösa vyborgarena. No vot. 

Pjotr J arlavitsch 

Gäller det blommor 
kontakta oss 

LISA WARD 
Södra kajen 1 4  

001 30 Helsingfors 
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Wiborgspolisen på lej onjakt 

- eller ''så tuktades censuren'' 

D e t  finns en uppsjö avs.k. mus 
tiga wiborgshistorier. En del 

av dem är kanske inte alldeles läm
pade för trycket. Charmen med 
många stories ligger i deras okon
trollerbara trovärdighet. Typiska wi
borgshistorier känner vi till från bo
ken När vi voro skolpojkar. 

En av pärlorna i branschen sno
kade WNs musikredaktion upp i den 
s.k. profana musiklitteraturen, när
mare bestämt Wiborgs Sångarbrö
ders och Viipurin Laulu Veikots då 
ännu gemensamma 25-årshistorik av 
årgång 1 922. Publikationen var två
språkig. Den historia som nu ska 
berättas är signerad A.S.  (Allan 
Schulman?) och ingick på finska. 
Den serveras i fri översättning för 
begrundan av de läsare, för vilka 
intet mänskligt är främmande, ej 
heller zoologiskt, musikaliskt eller 
politiskt. . .  

Klubbaftnar med sug 

.&a. 
Såsom WNs upplysta läsare väl 

vet var det hårda bud under Bobri
koffs tid. Gendarmer och andra spi
oner var flitigt i farten och censuren 
härjade i de av strykningar miss
prydda tidningsspalterna. Vid olika 
möten och fester var oftast polis el
ler gendarm närvarande för att följa 
med att inte något politiskt "farligt" 
sades eller uppfördes. 

På den tiden var en kapten Sten
ström polismästare i Wiborg. Han 
ansågs vara en prima karl utan för
ståelse för den aktuella politiska lin
jen. Nu skulle hr polismästare delta 
i den klubbafton som här ska refere
ras, men han var där privat och inte 
på tjänstens vägnar. De goda sång
arna räknade då ut att stenström 
dessvärre kanske kunde åsamkas 
obehag om festprogrammet skulle 
uppföras i hans närvaro och om gen
darmerna skulle utnyttja detta emot 
polischefen. Sålunda beslöt "man" 
att stenström på något sätt skulle 
förhindras att vara närvarande un
der de kritiska momenten av pro
grammet. Detta fanns visserligen 
tryckt i jätteformat, men texterna 
upptog bara generella nummer så
som tal, sång, kupletter m.m utan 
angivande av innehållet. 

Ht ,, arlr -.lm 01. h tuplt>ttma-
kare. 

Festsalen var för övrigt dekore
rad med ovanligt ståtl iga. höga en
ri bu kar. a l luderand p Juhaoi 

h .. -at j in n ·an ni". 'ä� r
na pf) a\ ko tfärd1ga ·arrika
t) rer av sångarbröderna. mnäm
na bör ä en den fe tliga dörrvakt
mästaren, gårdskarl frän Ehren
burgska huset, iklädd trekantig hatt 
och hanterande en lång stav med 
fladdrande band och med WSBs sil
vermärke i förstoring i toppen. Den
na stav stötte han tre gånger i golvet 
för varje anländande gäst innan han 
öppnade dörren för dem. 

Bobrikoffiana 

Festen började som vanligt med 

Hjalmar Hellströms hälsningstal, 
följt av körsång med mera. Så små
ningom blev det tid för kupletter och 
det var då som stenström på ett eller 
annat sätt skulle fås att lämna salen. 
Klockan var då ca 10 på kvällen. 

Det begav sig vid den tiden att ett 
stort tält stod uppställt på Röda
brunnstorget Där kunde man be
trakta olika vilda djur i burar; tigrar, 
ett lejon, en panter, en boaorm med 

mera. Wiborgarna gick man ur huse 
för att titta på vilddjuren. 

Vad som nu hände på festen på 
Belvedere var att hr polismästarn 
kallades till telefonen, där, som man 
trodde, en av stadens konstaplar i 
stor nöd bad om skyndsamma in
struktioner, emedan det största vild
djuret. lejonet, hade brutit sig ut ur 
in bur och ru at iväg i tad vimlet, 

där d 1 freda! män kor h hu -
djur h d H lej n 1 

p 
l. l dd ·l  mJ t m d ·tt 

'a t oro bland fe tpubli • n, 'a r
vid man kunde e m n gen familjefar 
rusa till telefonen för att varsko hus
trun (som. i dess kretsar kallades 
"magistraten") och, märk väl, att far 
inte var alt vänta hem innan odjuret 
fåtts bakom l och bom. 

Pr .,ramm t p  1 n ·un n
tta h d farlig t nurnr n g -

nomförd l ·ckligen. Men mitt i en 
kuplett, om nagelfor bankerna, hän
de det. Sångarn kritiserade banker
na för att de vid den tiden lade be
slag på alla pengar för sina bankpa
latsbyggen varför de skötte sina låne
kunder lika "vänligt som Bobrikoff 
behandlade vårt land". Vid denna 
replik klev en gendarm i full ornat 
fram och framröt "nelslja ! " samt för
bjöd artisten att fortsätta med ku
pletten. Publiken blev orolig, men 
då uppenbarade sig "Poku" med en 
liten karaff jämte snapsglas i hän-

-H AC K M A N-
rn etc Ei 

Kvalitetsprodukter 
för storkök 

derna och erbjöd med en artig bug
ning gendarmen en sup. Gendarm
ens ansikte lyste upp, han acceptera
de supen, ändrade mening och kvad 
"pashaluista, fortsätt !" .  Detta förfa
rande upprepades några gånger, när 
texterna tog sig farliga vändningar. 

Efter kuplettnumren återvände 
slutligen hr Stenström, som sade sig 
ha kört omkring i hela staden och 
Kolikkobacken därtill, utan att ens 
finna spår av det förrymda djuret. 
Sedan hade han begivit sig till lejo
nets kula på Rödabrunnstorget blott 
för att finna både djur och vakter i 
djupaste sömn. Så bar det av till den 
glada karankan igen, varvid han 
emottogs med en färsk kuplett, till
yxad av Hellström och den började 
så här: 

En nyhet jag förtälja vet. 
Ett lejon från sitt stängsel smet. 
Och jagat nu, hungrig och arm 
I stans esplanad varje rysk gendarm 
osv. osv. 

Jublet var stort och festen fortsatte 
som brukligt in på småtimmarna. 

Happy end 

Följande dag uppenbarade i g rik
Liga g ndarm r p Bel edere. ledda 

' n mar n ko. för au undersö-
tt:rran n. l\ d had f tt O\ m 

pr mm l. ö uppta . ,  nån u 
ton pta ·at dar man öv t bad tre 

stora bok tä er W . .  B. En ryskta
lande kypare Martinoff tillfrågades 
om vad detta kunde betyda. -Den 
mot sina kunder lojale M. svarade 
naturligtvis "Wiborgs Sängar Brö
der .. . Detta lillfreds tällde inte d n 
I) ·a patrull n, m "p tan" hön 
att bok tä' e rna ·ull tol · om 
"vot vin ja B brikoff'! är d em 1-
lertid inte fann n got annat pro o
cerande frågade de kyparen om här 
inte sjungits elakheter om gendar
merna. Men Martinoffsvarade "gen
darm, n jet - det hörde jag inte, men 
nog "charmant ! "  och det många 
gånger". 

Den ovannämnde "Poku" reste 
sedan till Bayern och man tror att 
det var han som läckte ut storyn till 
Mi.inchner Neuste Nachrichten. 

H.,·,t.tur.m� h..ol\'11.1 otmiluhl.u ' ' '''���,lo,,, 1<''-l.t\lt.ul�ll.l<h
llnll<'l ' ' 'l.' l ' <'t.u l...tld,L.iti.-I,L.IIo''"'' t.tlht o • ill..t ll\,111)!.1 
llll<'fll.t11<111dl.i ll"l.'' hth'll.l' 

l(,·,t.IIII,IUJ! 1\,11\'lt.\ ,\�' ,\\ "' ll j.il.ill l U [  h t l Jo.. .ol\"1\"11 Ii >r 

huHtkll !'.1 l..ud.un.t' <'l!<'ll i<"'I.Hli.Uif tl l ,lll)!n.u olu •"- 1..'-t 
,to uh· k,h·• ' " h  l.tlllth<''·"''m.II1L••IIhh"t • twulltnll,: nult••. t 
lkll .tlllo..!h'hl..t lo!·''tlll ht'h'tl' h'o 1.<'11 
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Tyrgils Orden i Wiborg 

Den 3 september 1997 företog en grupp på 32 personer en färd till utställningen Det svenska 
Wiborg, inklusive sigthseeing och Runda-Torn-lunch. Avslutningen begicks till tonerna av 
sherry och snacks på Niemenlautta (se dagens artikel) hos Hans Andersin. 

slottsfrun, museichefen Svetlana Abdulina mötte Tyrgilsfolket, som just betraktat den 
permanenta utställningen Det svenska Wiborg. Frun visste berätta att det i slottsannexet till 
vänster på bilden pågick en utställning om Sverige. 

Två wiborgsresenäreri begrundan över skönheten på Finska viken med de holmar som borde 
vara våra. Den fina utsikten har man från havsstranden på Niemenlautta. 

Östsvenska K vinnoförbundet 

gjorde den 27 maj 1 997 en lyckad exkursion till Wiborg med dr Carl Jacob Gardberg som 
inspirerande guide. Här kommer två bilder från wiborgsdamernas utfärd. 

Rundvandringen startar där Kungsvägen kom in. 

Wiborgsresans guide Dr Gardberg. 

Slottet, fozograferatfrån Norra Vallen på 1920-talet av Torsten Rancken. 

Omsdagen den 7 Januari 

Vellamo - en av de nio båtarna somfrån Slottsbron trafikerade Vikens villabebyggelse. 

Wiborgs Nyheter tackar 
bildleverantörerna: 

Tord Alfthan 
Hans Andersin 
J ari-Oiof Floman 
Per Erik Floman 
Tua Floman 
Gunilla Kranck 
Helsingfors Universitetsbibliotek 
Kay Hällfors 
Bror Hästö 
Rainer Knapas 
J alle Lagerblom 
Mirja Paatero 
Herman Parland 
Pentti Somerkoski 
Wiborgs Arkivförening 
Marianne von Wright 

Den nya Eliaskyrkan 2 7.5. 1 997. 

C H R. A N D  R E A.  

Chanson sans parole . . .  

Valksfest in Papula, "Pilipuu ". 

Der P a villan des Touristenvereins, i en tysk turistbroschyr - gäller Papula. 

Paradplan som paradplan på 1930-talet. 

Salakkalahti vid sekelskiftet. 



Omsdagen den 7 Januari 

Så sent som 1875 såg Wiborg utanför Vallen, öster om Rådhustorget, så här ödsligt ut sett 
från Pantsarlaks. 

C!Cotel CJliifiorg 
nm illarktplnt::; 

-==' wird empfo/1/en l "'===-... 
Komftwlnbel eit�gerichtete Zimmcr. 

Erslklrusi'ges Restaurrwt. 

- FUHS./Jrt!C/11!,. 1791 U. 934· -

clt. Jaruainen. 

Vy från Karjaportsgatan, 
inne på Handelsgillets 
gård. 
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Vad får du 

för 50 000 mk? 
C a  1 0 1 2  l i ter  m å lfä rg .  

Med A k tias Kortkredit har d u  hela tiden A kt i as Kortkredit är förmånligare än att 

köpa på avbe t a l ning och ger dig större 

spel rum än affärernas egna kreditkort.  

på dig max. 50 ()()() m k i kontanter och har 

al ltså råd med t .cx.  mi ndre impulsk öp. 

Familjen Lwllon ns ""Ke.saranta " id 
uom m·ed npohja -fore O<·h efter 

/Nhandlin�:en.. 

Minnesstenen för i Wiborg begravna, där 
nya Domkyrkan stod. 

� Aktia Sparbank 

OY FEN NOSCAN DIA 
CHARTER ING AB 

skeppsmäklare 
Hels ingfors 

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

Disponentbyrå 

WAG ER & CO AB 
Mari ngatan 8-1 O 

001 60 Helsingfors 
"B' 662 540, 660 236 

STARCKJOHANN 

Forna elever i Wiborgs lärdomsskolor 

samlas till kamratfest i Helsingfors 

lördagen 7.3. 1 998 kl. 14.00 

på hotell Marski, Mannerheimvägen 1 0. 

Supepriset 320 mk, inbetalas på Merita-bankkontot 

1 27030- 1 45 1 9  före fredagen 27 .2. 1 998. 

Kontomottagaren, Viipurin Oppikou1ut, 

samt Din skola och Ditt namn bör skrivas på 

giroblanketten, vars kopia Du medtager till festen. 
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Rainer Knapas 

Omsdagen den 7 Januari 

gets samlingar år 1815 som en dona
tion av von Nicolay till Alexander I .  

Gemmers öden 

Kameerna på Monrepos 
Nicolays antiksamlingmed avgjut

ningar eller avtryck av gemmer var 
tämligen stor. I det speciellt för än
damålet tillverkade skåpet på Mon
repas fanns ca 1 3  000 avtryck, med
an till exempel hans samtida Goe
the, också en samlare av antiker och 
konst, i Weimar hade bara 4 500 
motsvarande. Samlingen stod länge 
orörd kvar på Monrepas och förevi
sades ibland för intresserade besö
kare. Det sägs, att de sista ägarna till 
Monrepos, familjen von der Pahlen, 
på 1930-talet och ännu senare talade 
om "kameerna" som en förlorad, 
värdefull kuriositet. Vad hade hänt 
med von Nicolays Antikensamm
lung? 

En och annan wiborgare har hört talas om kameerna på Monrepos: ett stort, 
högt och hemlighetsfullt skåp, med åtminstone hundra små lådor, alla fyllda 
med kameer i olika granna fårger. Vad har hänt med dem? - Mycket har 
förstörts av konsten och kulturen i Wiborg, men kameerna finns alla kvar, 
också skåpet, i orört skick. 

En inblick i Ludwig Heinrich von Nicolays samling med avtryck av 
antika gemmer. Universitetsbiblioteket 

Svaret är enkelt. Det stora skåpet 
med sitt innehåll står i denna dag i 
Nationalmuseums källarvåning i 
Helsingfors. Det tillhör Helsingfors 
universitets mynt- och medaljsam
ling, som förvaras i samband med 
Nationalmuseums myntkabinett. 
Helsingfors universitet fick motta 
samlingen av gemmer samtidigt som 
Universitetsbiblioteket fick hela 
Monrepas bibliotek som deposition, 
år 1916 av Paul von Nicolay. Gem
merna uppfattades då som en del av 
biblioteket men placerades på sin 
riktiga adress inom universitetet, 
bland de övriga antikvariska sam
lingarna. Universitetet hade också 
från tidigare ett mindre antal mot
svarande avgjutningar av gemmer, 
bland annat hade kejsar Nikolaj I 
donerat ett s.k. daktyliotek med an
ledning av det nya universitetshu
sets invigning i Helsingfors 1832. 

Egentligen borde de inte kal 
las kameer, d.v.s. med figu

rer utskurna halvädelstenar, även om 
de ser likadana ut som de ovala bro
scher som damer ibland bär ännu i 
dag. Ludwig Heinrich von Nicolay 
hade på Monrepas en kollektion med 
avgjutningar i olika material av anti
ka kameer, med figurer i upphöjd 
relief, och s. k. gemmer, med inskur
na figurer. Bara några av gemmerna 
var skurna i äkta halvädelsten, men 
samlingen var den överlägset största 
i sitt slag i Finland. 

Förutom åt det berömda bibliote
ket på Monrepas ägnade von Nico
Iay ett stort intresse åt denna sin 
Antikensammlung. Hos furstar och 
regenter hade antika kameer eller 
"skurna stenar" - pierres gravees -
ända sedan medeltiden varit ett stå
ende inslag bland skattkamrarnas 
praktpjäser. 1700-talets nyklassicism 
och intresset för antikens konst, lit
teratur och mytologi gav upphov till 
en ny våg av intresse för gemmerna 
som vittnesbörd direkt från antiken. 
På samma sätt som senare tiders 
frimärken var gemmerna en hel värld 
i miniatyr; de var ofta bara en halv 
tum eller mindre i diameter. Man 
samlade och katalogiserade, efter 
länder och motiv, precis som fri
märkssamlarna, plöjde genom kata
loger och studerade dem med lupp. 

De antika gemmerna var mycket viktigaför 
1 700-talets nyklassiska konst; kopparstick 
ur ett av J .J. Winckelmanns arbeten i biblio
teket på Monrepos. Universitetsbiblioteket 

Daktyliotekens värld 

På von Nicolays tid såg man gem
merna som autentiska fragment från 
antikens guldålder. Gemmerna kon
kretiserade konsten hos "de gamle". 
Dyra och svåråtkomliga original -
och oräkneliga förfalskningar - cir
kulerade på antikauktionerna i Eu
ropa. Genom massproduktion av 
avgjutningar eller avtryck kunde 
gemmernas värld emellertid bli till
gänglig även för vidare kretsar av 
samlare. Tidigare hade man utgett 
illustrerade kataloger över beröm
da samlingar men under 1700-talet 
utvecklades olika metoder för efter
bildning av gemmer i naturlig stor
lek, antingen genom avtryck i en 
massa, där svavel var en viktig be
ståndsdel, eller genom avgjutning i 
olika slag av färgad glasmassa, "pas
ta". 

Avtrycken kunde framställas till 
billigt pris och såldes som färdiga, 
förpackade och katalogiserade sam
lingar, s. k. daktyliotek. För von Ni
colay var gemmerna ett livslångt in
tresse och han lade upp en ansenlig 
samling genom inköp, gåvor och 
byten. Han såg också till, att sonen 
Paul redan som barn grundade en 
egen samling. Sonen studerade från 
unga år i Tyskland och fadern sände 
honom med jämna mellanrum från 
Wiborg nya avtryck och instruktio
ner. 

Mot j u len 1790 meddelade fadern 
med en viss stolthet, att han redan 
hade samlat 2 000 "Pasten", avgjut
ningar i glasmassa, och över 4 000 
avtryck i svavel. Som en stor säll
synthet fick Paul motta två avtryck 
av stenar som storfurstinnan Maria 
Feodorovna själv hade skurit, por
trätt av henne själv och hennes ge
mål, storfurst Paul Petrovitj . På hös
ten 1792 kunde fadern framhålla att 
han nu hade nästan 10 000 avtryck i 
svavel och ungefär 3 000 avgjutning
ar i glaspasta. I januari 1 794 donera
de von Nicolay en uppsättning med 
avgjutningar av sina gemmer, 2 500 
stycken, till sonens lärare och men
tor, den kände diktaren och Home
rosöversättaren Johan Heinrich 
Voss i Eutin. 

Psyche-vasen 

I von Nicolays samling ingick en 
bland konnässörer mycket känd an
tik pj äs, en liten vas, tre och en halv 
engelsk tum hög, skuren i indisk fler
färgad sardonyx och prydd av en 
relief med Psyche-motiv. Vasens rika 
mytologiska motivkrets, med bl.a. 
den fjärilsvingade Psyche, Apollon, 
Artemis och Afrodite, har tolkats 
som en bröllopsallegori. Själva va
sen var avsedd för förvaring av nar
dus eller annan dyrbar vällukt. 

Vasen finns i denna dag i Bremi
tagets samlingar i S:t Petersburg. 
Ursprungligen hade den två hand
tag, av vilka endast spåren kvarstår. 
Enligt skick och bruk under renäs
sansen har den varit monterad på en 
numera försvunnen fot av guld, be
satt med ädla stenar. I detta skick 
omtalas den år 1633, då vasen till
hörde änkan efter den franske mar
skalken de Roquelaune. Därefter 
ingick den i kardinal Mazarins be
römda samling av ädelstensexpona
ter. Efter kardinalens död inköptes 
samlingen av Ludvig XIV själv. 
Hovförvaltningen avyttrade sardo
nyxvasen år 1752 till antikhandlaren 
Lebrun, som sålde den vidare till 
gravören Jacques Guay. År 1756 
publicerades en avbildning av vasen 
i greve Caylus berömda gravyrverk 
Recueil d'antiquites, ett grundläg
gande arbete för 1700-talets antik
uppfattning och välkänt för alla sam
lare och konstnärer. 

Härefter kan vasens vandring till 
von Nicolay i S:t Petersburg och 
Wiborg inte exakt följas. Man har 
gissat på franska revolutionens om
välvningar och att den via de talrika 
emigranterna skulle ha hamnat i 

Ryssland. Nicolay uppger i j u ni 1 799 
att han nyligen har köpt vasen i S:t 
Petersburg för en ansenlig summa 
och att han hade för avsikt att låta 
utge en illustrerad beskrivning av 
den. Denna beskrivning skulle utde
las bland von Nicolays höga bekant
skaper i England. Med rätta ansåg 
Nicolay vasen vara så värdefull, att 
endast "någon rik Lord" skulle kun
na spekulera på den. 

Psyche-vasen av indisk sardonyx, en av 
dyrbarheterna i Eremitagets samling av 
antika kameer och ädelstensarbeten. Uni
versitetsbiblioteket 

Gemmologins handböcker näm
ner bland världens äkta antika sar
donyxvaser bara tre som är jämför
bara med von Nicolays vas. En finns 
i museet i Berlin, en i Braunschweig 
och en ("Den helige Martins vas") i 
klostret Saint-Maurice d' Aga une. 

Den mest berömda antika sardo
nyxvasen med figurframställningar 
under 1 700-talet var den s.k. Bar
berini- eller Portlandvasen, som till
hörde hertigen av Portland. Den var 
deponerad som en enastående rari
tet i British Museum. Portland-vas
ens färgkombination, vita reliefer 
mot blå bakgrund blev via porslins
fabrikören Wedgwoods massprodu
cerade s.k. Jasper ware omåttligt 
populär i Europa. Ett svårt slag för 
den höga sakkunskapen kom år 1 845, 
då en berusad och förvirrad besöka
re helt enkelt slog sönder Portland
vasen i sin vitrin med en annan skulp
tur som tillhygge. Det visade sig att 
den ingalunda var av sardonyx utan 
av färgad glasmassa. Den världsbe
römda vasen gick i mera än 200 bi
tar, men limmades nödtorftigt ihop 
igen. 

När Paul von Nicolay första gång
en reste till London 1799 som ung 
diplomat hade fadern bara tre öns
kemål. Han ville ha en avgjutning av 
Portlandvasen, ett exemplar av den 
illustrerade katalogen över gemmer
na i hertigens av Devonshire sam
ling och ett litet förråd av den glas-

pasta i olika färger som man i Eng
land använde för avgjutningar av 
geq,uner. 

Ar 1801 skickade von Nicolay iväg 
sin egen dyrbara sardonyxvas utom
lands med sin son, för att försöka få 
den såld, först i Köpenhamn eller 
sedan i London. Han var i trängande 
behov av pengar för nybyggnaden 
och parkanläggningen på Monrepos. 
På sedvanligt ryskt sätt hade det vi
sat sig att skörden hos hans livegna 
bönder i Tambovska guvernemen
tet igen hade slagit fel och alla in
komster uteblivit, enligt godsförval
tarens redogörelser. I Danmark vi
sades inget intresse och även i Lon
don förblev vasen osåld till det be
gärda priset. Redan då var von Nieo
la y beredd att donera den till de 
kejserliga samlingarna i S:t Peters
burg, ifall den inte kunde ä l ja . För-
äljning n y a int . h ' n 
införlivades omsider med Eremita-

Ludwig Heinrich von Nicolays 
egenhändigt skrivna katalog över 
gemmerna finns kvar, inbunden i 
två vackra band. Om man öppnar 
dörrarna till det specialtillverkade 
skåpet med alla de små, små lådorna 
och de tusentals granna avtrycken 
kan man stiga rakt in i 1 700-talets 
kulturvärld, bland antikens gudar 
eller ho von icolay på Monrepos. 

������ ���� 
FINLANDS LEDANDE 

AUKTIONSHUS TILL ER TJÄNST 
Har ni för avsikt att sälja konst, 

möbler, skulpturer, silver, smycken, design 
etc.? 

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

För närmare information vänligen 
kontakta: 

PAUL HÖRHAMMER 
Inhemsk och utländsk konst 

MARJALEENA LINDBERG 
Silver, smycken, design 

MARIA EKMAN 
Möbler, design, porslin, mattor 

CH RISTIAN BOMAN 
Inhemsk konst 

Tel. 09-6689110, 
fax 09-6121266 
www.bukowski.fi 

9LJ;owskis 
HÖRHAMMER 

Stora Robertsgatan 12, 00120 Helsingfors 
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