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topeliusättlings 
fotografier  
på biblioteket
Nykarleby. Johannes Schalin 
(1881–1906) var barnbarn till 
Zacharias Topelius syster Johan-
na Sofia och var verksam som fo-
tograf. Från 1.6 till 31.7 ställs nu 
några av hans fotografier ut i 
Stadsbibliotekets Asta-sal. Ut-
ställningen består av 20 fotoför-
storingar och de flesta motiven är 
från Nykarlebytrakten, tagna före 
1906. Johannes Schalin deltog 
även i utställningar i utlandet och 
fotografierna tillhör numera Åbo 
museicentrals samlingar.

Utställningen är tillgänglig en-
ligt bibliotekets öppethållnings-
tider, notera att sommaröppet- 
tider gäller från 29.5–26.8. ÖT

En utställning med Johannes 
Schalins fotografier finns vid  
Asta-salen i Nykarleby stads- 
bibliotek. Foto: eva-maria Björk
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Vasa. De riksomfattande musei-
dagarna är museibranschens 
största sammankomst under 
året. Evenemanget ordnas i Vasa 
om ett år, den 23–25 maj.

Under dagarna ordnas semina-
rieprogram för museibranschens 
fackmänniskor och politiska be-
slutsfattare samt en utflyktsdag 
då arrangören kan presentera 
de bästa bitarna ur sitt kulturarv.

Museidagarna kulminerar i en 
galakväll när segraren i tävling-
en Årets museum i koras. Då ut-
ses också Årets museipublika-
tion. Vasas tf museidirektör Sel-
ma Green är medlem i prisjuryn. 

– Det är en ära för Vasa att va-
ra värd för museidagarna. Det är 
ett ypperligt tillfälle att presente-
ra verksamheten och Vasas fina 
utflyktsmål, säger Green.

Ett sådant självskrivet mål är 
Kvarkens världsarv. Deltagarna 
i museidagarna får också möj-
lighet att göra en avstickare till 
Umeå.

Vasa stads museer har föresla-
git tvåspråkighet och nordiskt 
samarbete som tema för musei-
dagarna.  ÖT

museidagar  
i vasa nästa år

• den 10 augusti 1946 blev en oförglömlig dag för den då 22-årige Holger 
strandberg. då skakade han hand med marskalk mannerheim två gånger.
Den här sommardagen var Holger 
Strandberg på besök i barndoms-
hemmet i Hangö. Hans mor höll på 
att stryka skjortor när hon fick syn 
på Carl Gustaf Mannerheim ute på 
gården på väg mot huset. Marskal-
ken var på besök i Hangö med sin ku-
sin konsul von Julin, och letade efter 
en plats att parkera bilen på medan 
sällskapet skulle äta middag på Se-
gelsällskapets paviljong.

– Mannerheim kom in till oss, häl-
sade genom att ta i hand och skrev 
sitt namn i den gästbok jag passat 
på att lägga fram. Min far lovade att 
vi skulle se efter bilen medan mar-
skalken var borta, säger Strandberg.

– Folk visste vem som hade en bil 
med registernumret SA-1. Många 
gick därför av och an utanför vår 
tomt för att om möjligt på syn på 
den höga gästen.

När marskalken dinerat klart ring-
de han efter sin chaufför som dock 
inte kände till var Segelpaviljongen 
fanns. Så Holger Strandberg följde 
med i bilen och visade vägen. När 
Mannerheim kom ut ur restaurang-
en tackade han och tog ynglingen i 
hand än en gång.

DeN här hisTorieN är en av dem 
som ingår i den färska boken om 
Carl Gustaf Mannerheim, ”Spjuvern 
som blev marskalken av Finland”. Ti-
teln syftar på att Mannerheim var en 
något av en filur som ung. I tonåren 
blev han relegerad från både lyceet 
och kadettskolan.

Det var docenten Holger Wester 
som kom med idén till boken. Han 
visste att Holger Strandberg kunde 

många anekdoter om Mannerheim. 
Några av dem var självupplevda, an-
dra hade Strandberg läst eller hört 
berättas och gjort minnesanteck-
ningar om. 

– Jag tyckte att det här var ett ma-
terial som borde föras vidare till en 
större publik, säger Wester.

– Historierna ger en bra bild av 
Mannerheim både som privatper-
son och som militär ledare.

Läsarna får följa Mannerheim från 
släktens herrgård Villnäs till Ryss-

land och tillbaka till Finland. Här in-
går berättelser från flera orter, bland 
dem Vörå, Jakobstad och Vasa, men 
också S:t Petersburg, Stockholm och 
Lausanne.

En av händelserna som beskrivs 
ägde rum i januari 1918 då överbefäl-
havaren Mannerheim ännu var rätt 
okänd och besökte Vörå för att få in-
formation om krigsförberedelserna. 
Vakten utanför staben, invid kom-
mungården, avkrävde honom lösen. 
Mannerheim gjorde honnör och sa-

de: ”Men jag är Mannerheim!” varpå 
vakten svarade på Vörådialekt: ”Itt je 
he nain skillna vadan do je heim, e 
ska va lösen!”

bokeN har kommiT Till så att Hol-
ger Strandberg spelade in sina min-
nen och anekdoter på band. Efter 
det tog journalisten Björn Stenbacka 
över och skrev ut inspelningarna. 

– Strandberg berättar allting otro-
ligt exakt. Det var nästan bara att 
skriva ner vad han sagt, säger Sten-
backa.

Björn Stenbacka har också forskat 
kring varje anekdot för att bekräf-
ta deras riktighet. Här har Manner-
heimexperten Kari Selén varit till 
stor hjälp. 

Utgåvan, med många illustratio-
ner, utkommer lämpligt till Manner-
heims 150-årsdag den 4 juni. Största 
delen av bilderna kommer från För-
svarsmaktens bildarkiv, från Musei-
verket och Mannerheimstiftelsen. 

Mötet med Mannerheim i Hangö 
den där augustidagen 1946 är något 
Holger Strandberg burit med sig ge-
nom alla år.

– Den var den största dagen i mitt 
liv när jag var 22 år och är det fort-
farande nu när jag är 92 år, säger 
Strandberg.

I dag hänger Mannerheims namn-
teckning i den strandbergska gäst-
boken inom glas och ram hemma 
hos Holger Strandberg vid sidan av 
ett porträtt av marskalken.
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Från vänster Allan Blom från Labyrinth 
Books, Holger Strandberg, upphovsmannen 
till Mannerheimboken, och docenten Holger 
Wester. Foto: linus lindHolm

Mannerheim skildras  
i form av anekdoter 

boken 

• ”Carl Gustaf Mannerheim. 
Spjuvern som blev marskalken av 
Finland. 100 anekdoter insamlade 
av Holger Strandberg.”

• Redaktör: Björn Stenbacka.
• Utkommer i 1 000 exemplar på 
svenska och 1 000 på finska. 
• Utgivare: Labyrinth Books.

Redaktör Björn Stenbacka, anekdotinsamlare Holger Strandberg och ini-
tativtagare Holger Wester. Foto: linus lindHolm


