
    

 

PRESSMEDDELANDE 23.5.2017 

Lär känna Carl Gustaf Mannerheim via 100 unika anekdoter  

Att Carl Gustaf Mannerheim (150 år i år) skulle bli någonting utöver det vanliga visade han prov på 

redan i första klass.  Pojkarna lekte snöbollskrig ute på skolgården. Gustaf drev ut motståndaren 

på gatan, men hamnade själv nästan under en häst. Kusken fräste förargat och frågade vem 

gossen var?  

- Jag heter Mannerheim och är general för första klassen. 

Som liten var Carl Gustaf Mannerheim en riktig spjuver och i tonåren blev han relegerad från både 

lyceet och kadettskolan. Han spenderade nästan 30 år i den ryska armén. Han var överbefälhavare 

för försvarsmakten under de fyra krig som drabbat självständiga Finland. I det civila var 

Mannerheim, som byggde upp Röda Korset i Finland, en sann gentleman med ett gott hjärta. 

Kvinnorna flockades runt den stilige, språkkunnige och världsvane officeren.  

Krigsveteranen Holger Strandberg, 93 år, träffade Mannerheim som ung i Hangö. Sedan den dagen 

har han samlat på historier och berättelser, många av dem unika, om Mannerheim. Nu har dessa 

anekdoter, som beskriver Mannerheims smått osannolika liv, dokumenterats.  

I boken ”Spjuvern som blev Marskalken av Finland” får vi lära känna Mannerheim med hjälp av 

100 anekdoter och berättelser. Vi får följa honom från Villnäs till Ryssland och tillbaka till Finland. 

Det finns berättelser från städer och orter som till exempel Helsingfors, Hangö, Vörå, Jakobstad, 

Vasa och S:t Michel, men också från Sankt Petersburg, Stockholm och Lausanne.    

- Redan som skolpojke började jag göra anteckningar om händelser, där Mannerheim var 

centralperson eller anekdoter, som berättar om honom. När vi måste lämna Hangö i 

vinterkrigsfreden försvann mina anteckningar i villervallan som då uppstod. Jag har 

egentligen aldrig tänkt publicera de kunskaper jag skaffat mig, men nu sker det och det 

känns fantastiskt roligt, säger Holger Strandberg.  

 

Boken är utgiven av Labyrinth Books Ab 

För mera information, vänligen kontakta: 

Holger Strandberg: 044 3321375 (beakta hans nedsatta hörsel) 

Docent Holger Wester: 050 0365045, ordförande för bokens arbetsgrupp 

Björn Stenbacka: 050 547 5420 bjorn.stenbacka@gmail.com (har skrivit och sammanställt boken) 

Labyrinth Books: Allan Blom: 050 5263122, info@labyrinthbooks.fi 
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