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Uet hufvudsakligaste af efterföljande skildring
ingick under förtiden sommar i „Hufvudstadsbla-
det" under titel: „Grafvårdar. Aqvareller från
Helsingfors' lutherska begrafningsplatser". Vänliga
uppmaningar ha föranledt utgifvandet af dessa
anteckningar i bokform, efter det de underkastats
omarbetning och komplettering. De hänföra sig
nu till förhållandet, sådant det tedde sig vid ut-
gången af sistl. Oktober månad.

Ehuru i planen för detta lilla arbete ingick
alt endast omtala grafvar, hvilka finnas betecknade
med vårdar, hafva dock några andra märkeligare
grifter, som sakna sådana, blifvit omnämnda, då

full kännedom om grafplatsens läge kunnat er-

hållas.

Tillfälliga omständigheter hafva i någon mon
inskränkt de efter fotografier utförda illustratio-



nernas antal, Så saknas t. ex. afbildningar af
det Steinheilska monumentet samt af vårdarne på
Ridderstorms, M. v. Wrights och några andras
grafvar, hvilka bilder här hade försvarat sin plats.

Då denna skildring vill tjena som- vägledning
vid uppsökandet af mera kända grafvar, har ut-
gifvaren bifogat ett utförligt namnregister samt
en karta öfver tre af våra kyrkogårdar. Regi-
stret hänvisar till den sida i boken, der den efter-
sökta grafven omnämnes, hvarefter man, då man

uppslår den angifna sidan, öfverst på densamma

finner begrafningsplatsens namn samt nederst siff-
ran på det qvarter och i många fall på den graf-
linie, der griften bör sökas. Dessa siffror korre-
spondera med beteckningarna på kartan öfver samma
begrafningsplats.

För en mängd under arbetets gång af för
ämnet intresserade personer mig benäget lemnade
upplysningar, får jag härmed aflägga enförbindlig
tacksägelse.

Helsingfors, den 6 December 1883.

E. Nervänder.



vfl ill läsaren följa oss till våra dödas stora
stad? Vi skola vandra bland dessa tiotusental
af grafvar, i hvilka den förgångna generationen
i Finlands hufvudstad hvilar, vi skola skrida
fram öfver den mark, der den nuvarande gene-
rationen äfven omsider skall finna sin sista
hvilostad.

Vi skola stanna ett ögonblick vid mången
vård, som är rest öfver stoftet af någon för
vårt samhälle, stundom för hela fäderneslandet
minnesvärd person, och vi skola kasta en blick
äfven på några andra grafkullar, vid hvilka en
enkel eller egendomlig hågkomst är fastad.

Bland de döde upphör rangskilnaden, här
försvinna ock det verldsliga lifvets öfriga rå-
märken. Vi skola vid sidan af den dyrbara
graf, der den åldrige och efter ett ärligt dags-
arbete trötte vandraren nedlagt sin staf, möta
en liten flyktad „engels fotspår", redan länge-
sedan förgätet bland lifvets vexlande tankar,
och vi skola se, huru det oroligaste hjerta slum-
rar den sista sömnen invid en af de „stilla i
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landenom". De störas ej deraf i sömnen efter
„lifvets feber".

Men innan vi gå vidare, skola vi taga en
hastig öfverblick af de kyrkogårdar, Helsing-
fors fordom egt, och hvilka likasom den omut-
ligaste domstols vittnesbörd bekräfta stadens
skiftande öden och fortgående tillväxt.

I forna tider, då Helsingfors, ännu en liten
köping, var beläget vid utloppet af Wanda å,
befann sig dess kyrkogård på Forsby hemmans
n. v. jordområde, nära det ställe i Gammelsta-
den, hvarest man från stora landsvägen viker af
på den byaväg, som leder till Åggelby. Ännu
ser man derstädes tvänne stengärden; det ena
utgjorde fordom kyrkans grundval, det andra
omgaf såsom en mur den kring kyrkan lig-
gande begrafningsplatsen.

På denna kyrkogård söker man numera
förgäfves någon grafvård, men inom kyrkans
eget område finnes en delvis ganska illa för-
störd stenskifva med adligt vapen, årtalet 1590,
samt en inskription, af hvars återstående bok-
stäfver en af våra historiske källforskare ledts
till den förmodan, att denna vård varit egnad
minnet af en omkring år 1570 i det gamla
Helsingfors bosatt förmögen borgare vid namn
Hans von Sanden. Men af alla de öfriga,
som här funnit sina grafvar, återstår nu endast
det med jorden blandade stoftet; deras vårdar
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hafva seklens stormar för längesedan omkull-
störtat och förskingrat.

Denna begrafningsplats torde hafva tjenst-
gjort, till dess staden omkring år 1642 flyttades
en half mil söderut eller till den plats, hvarest
Helsingfors nu befinner sig.

o

Vid denna tid, eller då Åbo med sin nyligen
anlagda akademi höjde sig till ökad glans och
betydenhet, var den gamla finska hufvudstadens
blifvande arftagerska fortfarande en obetydlig
och fattig provinsstad. Medelpunkten utgjordes
af dess kyrka, tvänne gånger förstörd af eld
och åter ånyo uppförd invid det lilla s. k.
Rådstugu-torget, hvilket upptog en obetydlig
del af det n. v. Senatstorget.

Omkring kyrkan befann sig begrafnings-
platsen, upptagande en del af torgplatsen emel-
lan Universitetet och Nikolaikyrkans vestra pa-
viljong. Våra dagars äflan och vandel gå såle-
des sin oroliga väg fram öfver våra förfäders
fredade hvilorum. Hvarje spår af deras graf-
var gömmes nu mera af jorden.

Denna kyrkogård emottog under närmare
halftannat sekel slägte efter slägte, som bort-
kallades af döden. Man var likväl under de
fasansfulla hungersåren i slutet af 1600-talet
nödsakad att i anledning af det stora antalet
af döde anlägga en ny begrafningsplats på
Kampmalmen. Dess läge kan numera icke med
noggrannhet angifvas, dock torde dennarprovi-
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soriska grafgård vara att söka på de i vester
från gamla kyrkan belägna Molanderska och
Tilgmannska tomterna, hvarest man vid jord-
gräfningar anträffat rester af menniskoben.
Traditionen berättar gräsliga sägner från denna
nödoffrens hviloplats. De döende släpade sig
fram till de uppkastade grafvarna på den af-
lägsna platsen för att vara förvissade om att
efter sin död få hvila i invigd jord. Henrik
Forsius, som år 1757 i en akademisk afhand-
ling beskref staden Helsingfors, säger härom:
„De sågo sjelfve det stället, hvarest deras
matta ben skulle få hvila. Deras söndriga
slarfvor blir deras svepduk och likkista. 2:ne
svaga ben blifva nu deras likebår, och en
hungrig maga deras medföljande process till
det tysta".

Tider förgingo, och staden tillväxte. Ett
nyare slägte älskade icke mera att se de dödas
boningar bland de lefvandes, och den mot slutet
af 1700-talet af behofvet påkallade nya begraf-
ningsplatsen anlades ett godt stycke utom det
dåvarande Helsingfors. En qyarlefva af den-
samma ega vi i den vackra, lummiga och om-
sorgsfullt vårdade trädgård, som utbreder sig
framför vår gamla träkyrkas södra fasad och
som redan o

vid universitetets bitflyttning efter
branden i Åbo hade uppnåtts af de lefvandes
boningar. Denna kyrkogård var ursprungligen
mycket liten, men utvidgades sedermera betyd-
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ligt. Trakten deromkring bestod denna tid af
en trädbevuxen och delvis ansad mark.

För de lefvande fingo de döde åter vika.
För den nya begrafningsplats, som man kort
efter universitetets förflyttande till Helsingfors
var nödsakad att anlägga, bestämdes platsen
på don s. k. Lappudden, belägen emellan Lapp-
viken i norr och Gräsviken i söder. Skiljd
endast af en farväg från vår nu mera s. k.
äldre lutherska begrafningsplats befinner sig de
grekiske trosbekännarenas tidigare anlagda
kyrkogård.

Till sin allvarliga bestämmelse invigdes vår
begrafningsplats torsdagen den 22 Oktober
1829. Till koralens mäktiga, af finska gardets
hornmusik beledsagade toner, lyssnade en ota-
lig massa män och qvinnor. Det största an-
talet af dem, som då rörde sig ofvan den
sakta sluttande marken derborta vid den vackra
hafsviken, hvilar nu under vårdarna och de
grönskande grafkullarno. Under loppet, af dessa
femtiofyra år har kyrkogården inom sina murar
i grafvarnas hvilorum församlat en folkmängd,
som torde kunna uppskattas till omkring 35,000
personer.

Efter det denna begrafningsplats begagnats
något mer än tre årtionden, gjordes åter behof
af en ny kyrkogård, ett på sitt sätt talande
vittnesbörd om den finska hufvudstadens snabba
tillväxt i folkmängd. Till plats för denna vår
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nya kyrkogård utsåg man den intill den äldre
begrafningsplatsen angränsande stranden af
Lappviken. Denna vår nya, den 4 September
1864 högtidligen invigda begrafningsplats, hvil-

ken nu jemte den äldre begagnas, tillhör det
slägte, som nu skall gå till hvila.

Såsom annex till stadens lutherska begraf-
ningsplatser äro att anse finska militärens be-
grafningsplats, några stenkast i sydvest från
äldre begrafningsplatsen, äfvensom den norr
om nya begrafningsplatsen belägna polera-
kyrkogården", upptagen för sitt ändamål år
1832 vid kolerafarsotens första häftiga upp-
trädande på denna ort.

För hvarje folk som älskar sin historia och
tror på en framtid, äro äfven förfädcrnes graf-
var kära och heliga. I ännu högre grad bör
detta vara fallet med det unga Helsingfors,
som från forna dagar bevarar endast få histo-
riska minnen, men hvarest under en tid af
redan flera decennier Finlands ädlaste andar
lefvat och verkat samt der deras stoft äfven
funnit ett sista hvilorum.

Låtom oss derför med af vördnad saktade
steg träda inom de dödas stora stad bland
dess kors, dess tunga granitvårdar och längs
marken liggande grafhällar. Framför våra
blickar ligger det oroliga hafvet, som slår mot
den närbelägna stranden, bakom oss höja sig
öfver de omgifvande kala bergen kupolerna af
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stadens kyrkor. Omkring oss är lugn och hvilai
Hvarje graf är oss dyr och lärorik. Hvarje
tår, som blifvit fälld på den enklaste grafkulle,
är oss helig. Från hvarje kors höra vi en
anderöst, hvilken såsom den Eviges från korset
på Golgatha, utropar: Det är fullkomnadt!
Det är fullkomnadt, detta lif, som slumrat in
under denna vård, kanske efter ett långt och
rikt dagsarbete, kanske, enligt vårt sätt att
betrakta tingen, i förtid och med förspildt ar-
bete; men alla hafva de, som här hvila, nått
det stora slutmålet för sin jordiska vandring.
Hvad de nu äro, skola vi äfven blifva, hvad
vi nu äro, hafva de fordom varit. En evig
kedja förenar oss alla, som lefva med de många,
som dött. Och såsom de stora, rikt smyckade
länkarne i densamma stråla de ädla, bortgångne
andarnas minnen ur det förgångna mot nutiden.

Hell o förfäder Er! Kring Edra fridlysta grafvar
Tystnaden helig är som kring en nyfödd verld.
Tyste gingen I bort sen dagens arbete ändats,
Lemnande efter er allt, hvad I älskat och tänkt —

Allt, hvad med sorg och med fröjd I hoppats och
fruktat och njutit,

Lemnaden I som ett arf qvar på vår älskade jord.
Lugne hvilen I nu i edra fridlysta grafvar,
Medan fjerran från Er lifvet sin stormvåg går,
Medan ett slägte, som — än ofödt, — I älskat,

arbetar
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Och fullföljer det hvärf, hvarfrån Ikallades hän,
Tills på en vink af Gud det träder tyst ned i

grafven,
Lemnande, ack, som I, allt hvad det älskat och

tänkt.
Så går slägte på slägte hän till dem, som arbetet

ändat,
Och i allt skönare ljus strålar vår älskade jord.
Derföre helt, o förfäder Er! edra fridlysta grafvar
Skola hvila en gång uti en nyfödd verld.

Så låtom oss då begynna vår långa van-
dring bland grifterna, vid hvilka vi skola lyssna
till de bortgångnes ur det tysta ännu till oss
ljudande steg från deras väg genom lifvet.



I. Gamla kyrkogården vid Boulevardsgatan.

Den skuggrika, omsorgsfullt ansade squär,
hvilken utbreder sig i söder framför stadens
äldre lutherska kyrka, utgör, som redan nämn-
des, en del af den kyrkogård, som begagnades
från slutet af förra seklet intill d. 22 Oktober
1829, då staden erhöll åt sig en ny begraf-
ningsplats vid Lappviken. Gamla kyrkogården
torde fordom i norr ha sträckt sig ända öfver
det lilla s. k. kyrkotorget, hvarest nu likaledes
en squär är anlagd, utan att någon från äldre
tid qvarstående vård der antyder platsens forna
bestämmelse. Men vid jordgräfningar ha rester
af menniskoben anträffats ända intill de på
norra sidan af torget belägna gårdarne, hvar-
emot man ej funnit sådana på sagde gårdars
tomtområden.

Efter det man upphörde att begrafva lik
på denna kyrkogård, blef den trädbevuxna
parken lemnad, om icke alldeles i vanvård, så
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dock utan omsorgsfullare tillsyn. De gamla
trävårdarne förmultnade naturligtvis snart, föllo
till marken och bortfördes efterhand. Plante-
ringarne förvildades och de oregelbundna gån-
garne började gro igen, under det att den från
Boulevardsgatan till kyrkan ledande stora allén
fortfarande hölls öppen.

Stället var dock kärt för många af stadens
innevånare, och då Helsingfors på 1840- och
1850-talet raskt började utbreda sig åt Sand-
viken och Kampen, gjorde sig behofvet af en
skuggrik trädplantering äfven i denna del af
staden gällande, hvarför man ej länge dröjde
att kasta blicken på den så godt som färdiga
parkanläggning, man här redan egde å den
gamla kyrkogården.

Bland dem, som i främsta rummet egnat
omsorg åt omplaneringen samt förskönandet af
squären invid gamla kyrkan, må nämnas den niti-
ske kommunalmannen, framl. statsrådet Ernst
August Hjelt och efter honom öfverläkaren
doktor F. G. Sanmark, under hvars uppsigt
grupper af vackra barrträd utplanterades, gräs-
mattorna bragtes i ansadt skick och med odlad
smak brötos genom passande buskväxter och
lägre, ympade träd. I det vårdade skick, hvari
gamla kyrkogården nu framställer sig, utgör
den skuggrika anläggningen en omtyckt hvilo-
plats för promenerande, jemte det att sam-
färdseln mellan olika delar af staden Ulligt har
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sin gång öfver samma mark, som man fordom
blott med dröjande steg beträdde, liksom för
att ej störa de dödas ro, der de slumra i jor-
dens sköte. De döde måste dock gifva rum
för de lefvande, så bjuder lifvets lag, och den
eviga hvilan stores ej af dagens flyktiga äflan.

Ehuru de grafvårdar, som ännu finnas qvar
på denna kyrkogård, äro till antalet icke min-
dre än 45, falla ej synnerligen många af dem
vandraren i ögonen, då flera utgöras af utmed
marken liggande grafhällar och andra åter skym-
mas af buskväxter. De flesta befinna sig i
södra, i synnerhet i sydöstra delen af kyrko-
gården, hvars norra hälft har att uppvisa en-
dast få grafstenar.

Inskrifterna äro i allmänhet vidlyftiga och
innehålla stundom en i filosoferande stil hållen
allmän öfversigt af den bortgångnes verksamhet
och dygder. Ehuru de förefalla en senare tid
egendomliga och ej sällan något högtrafvande,
kan man ofta dock äfven i dem lyssna till den
djupa sorgen och saknaden, hvjlka blifva sig
lika vid grifter, som gömma ens käraste på
jorden. Då dessa inskrifter bidraga till karak-
teristiken af våra förfäders tid och stundom
syfta på icke alldeles spårlöst försvunne med-
borgare, skola vi något utförligare anföra åtskil-
liga af dem, då vi nu gå att betrakta de öfver
gaipla kyrkogårdens gräsplaner spridda graf-
vårdarne.
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Då vi genom den vid Boulevardsgatan be-
lägna hufvudingången inträda på kyrkogården,
finna vi till höger på den smala planen (I) *)
invid staketet en vård af granit i form af en
piedestal. Namnet på den, hvars stoft hvilar
här under, är återgifvet efter autografi och
synes vara Fr. Weckstrom (f 1803). Grafvår-
den blef, säger inskriften, „förnyad 50 år der-
efter af son och sonsöner". Österom denna
qvarstå tvänne upprätta granitvårdar; den ena,
af oregelbunden form och med en framför den
liggande grafhäll, betäcker stoftet af handlan-
den And. Joh. Weurlander (f 1819) och bär
inskriften: ~Det ädla Du tänkt, Det goda Du
öfvat Dig följer allena, för mödan Du haft,
för skiften Du pröfvat". Den andra vården
betecknar det sista hvilorummet för handlan-
den A. Liilljefors's i Lifstiden Ömt älskade och
Efter Döden Begråtna Maka Fredrica Lovisa
Weurlander", möjligen en dotter till ofvan-
nämnde handlande med samma namn. Hon
dog år 1817 „I Blomman af Sin Lefnad". På
östra sidan af vården har man ristat följande
reflexioner: ~Dödlige Du gläds och räknar än
på många år, likväl Din Kraft på halfva vägen
Tvingas, Ditt lif hör upp, Din tid är all".

*) Siffrorna inom parentes hänvisa till beteckningarna
på den karta öfver denna kyrkogård, som åtföljer
arbetet.
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Följande vård är af hvit marmor, af hvil-
ken dyrbara stenart icke få minnesmärken på
denna kyrkogård äro huggna. Tiden och kli-
matet ha dock farit mycket illa med marmorns
hvithet och glans; på något afstånd sedda te
sig dessa marmorvårdar som vore de hopslagna
af gamla, lafbetäckta bräder. Under i fråga
varande vård gömmes „det förgängliga af Capi-
tain F. A. Melan", (f 1800). Öster om denna
grafsten äro likaledes tvänne marmorvårdar
öfver medlemmar af den Heidenstrauchska
familjen, ett gammalt och förmöget köpmanshus
i Helsingfors. Under den ena af dessa vårdar
hvilar fru Ulrica Lovisa Heidenstrauch, som år
1800 vid 48 års ålder ~bortgick til et betre
Lif". Om henne säger grafskriften vidare:
„Sann Gudsfruktan, öppet Wäsende, nyttig
Wercksamhet, • känsla för Likars Nöd voro
Dygder, som göra Denna ur kretsen af en
lycklig Famille försvundna Wäns Minne dyr-
bart".

Den andra vården, belägen vid sidan af
denna, bär på vestra sidan följande rader:
~Här hvila tvenne ömma Väner Rådman Gust.
Sacklén och Herr Nic. Nat. Heidenstrauch
begge i bestå åren döde. — Det utgörde deras
beröm at hafva varit tvenne goda menniskor".
På östra sidan åter läses: „Gafs ei et tillkom-
mande hvad vore väl den dygdiges tröst? om
ej hoppet at i et lyckligare land återse för-
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lorade Vänner mildrade saknadens smärta, huru
länge skulle ej Vänskapens tårar rinna?"

Några steg längre mot öster anträffa vi en
marmorvård i form af en fyrkantig piedestal.
Den är rest af saknaden på stoftet af „A.
F. Brummer, Öfv. Lieutenant, Svensk och
Fransk Riddare" (f 1800). Inskriften på östra
sidan lyder: „Den Dygdiges Graf är en helge-
dom, hon skall öppnas en gång och stoftet
upstå för att emottaga odödelighetens krona".

På nästa graf, allt inom samma smala fält
utmed Boulevardsgatan, ser man en vård af
ljusröd granit; stenens kanter äro på tvären
huggna i refflor. Namnet på den döda, som
hvilar i denna graf är icke utsatt, utan berättar
inskriften om den bortgångna följande: ~Uti
Kärlekens Ljufvaste Hopp bortryckte Döden
en älskad Maka i hennes första, förenings åhr
och en lycklig Vän lemnades hastigt åt det
hårdaste prof af alltings vansklighet". Vidare
heter det: ~Dens stoft förtienar tacksamhet,
som uti en väns Lycksalighet funnit sin egen
1793. — Vare denna Griftvård fredad åt Ven-
skapen".

Den längst åt öster belägna vården i denna
linie gömmer stoftet likaledes af en ung, endast
med namninitialer betecknad qvinna. Gift vid
17 års ålder, dog hon 27 år gammal, sörjd af
make och fyra barn. „Ungdom, Fägring, För-
stånd och Dygd voro förenade Hos Fru M.
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E. W." täljer oss inskriften, hvars sista del
den i jorden insjunkna vården döljer för oss.

Vi öfvergå nu till de tvänne straxt i norr
befintliga gräsplanerna (II & III) och upptäcka
då på det till höger om stora allén belägna
fältet (II) fyra grafvårdar. Bland dessa möta
vi först en liggande grafhäll Öfver den mång-
sidigt bildade referendariesekreteraren i sena-
tens ecklesiastikexpedition, mag. Carl Georg
Ekmarck, som afsomnade d. 17 Nov. 1822,
trettionio år gammal. Han hade förut varit
lektor i filosofin och naturalhistorien vid.gym-
nasium i Borgå. På hans grafsten läses bland
annat: „Åt det växande slägtets bildning och
embetsmannavärf ägnades hans korta lefnads
dagar. I en bättre verld beskäres honom lönen
för troget fylda pligter". — Vid foten af det
gamla, ovanligt höga björkträdet invid stora
alléen ligger .en grafhäll, som säger, att råd-
och handelsmannen G. Gardberg, hans maka
C. Hellström och dotter C. E. Gardberg, alla
aflidna under åren 1822—1825 „blefvo här
åter förenade". Längre in i detta squär-om-
råde hvilar under en upprätt vård af granit
kommerse-rådet Jacob Wendelius med sina barn
Marie, Berndt, Lars och Wendla. Den 54-årige
mannen afled 1817, och heter det i grafskriften
att „I tjugu år var han den husliga sällhetens
föresyn såsom Make och Far", hvarefter bifo-
gas den för i fråga varande tid icke ovanliga
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reflexionen: „Dens stoft förtjenar tacksamhet,
som i medmenniskors lycksalighet sökt och fun-
nit sin egen". I närheten finna vi slutligen en
liggande grafhäll utan inskrift, men med en
adlig vapensköld inristad på venstra sidan af
stenen. Teckningen är i ganska liten skala;
vapnets öfre fält visar oss ett hästhufvud (?),
under det att en i rustning klädd kämpe med
svärd i venstra samt sköld i högra handen
ses i halffigur anbragt på nedre vapenfältet.

Flere grafvårdar än dessa finnas icke på
detta fält. Vi skola nu i det följande, till
höger om stora allén belägna området (III)
betrakta der ännu befintliga vårdar. Den för-
sta grafsten, invid hvilken vi stanna, upptäcka
vi i nordvestra spetsen af fältet. Den är låg
och upprättstående. Den enkla inskriften täljer
om tre personer, hvilkas stoft gömmes under
denna vård. Bland dessa tre förtjenar asses-
soren, med. doktor Berndt Olof Rosenström
att ihågkommas. Han var en gammal militär-
läkare, hvilken allt ifrån 1788 års krig följde
den finska armén ända till Sveaborgs fall,
som han med grämelse bevittnade i egenskap
af förste fältläkare vid Adlercreutz's regimente.
Han var född 177861 och dog 182/5 19. *)

*) På grafstenen skrifves hans namn O. B. Rosenström
och hans födelseår anges vara 1763; hvardera uppgiften
tyckes dock vara oriktig att döma aftillförlitligarekällor
rörande denne ansedde läkares lefnad.
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Efter kriget var han läkare vid kronohäktet i
Helsingfors. I samma graf hvilar hans maka
L. U. Kuhlberg (f 1826) äfvensom en anför-
vandt, advokatfiskalen Chr. Kuhlberg (f 1820).
— Nästan undanskymd af täta buskar ligger
ett godt stycke derifrån vid den väg, som i
norr begränsar detta område, en större graf-
häll af gammaldags, allvarligt utseende, erin-
rande om minnet af koopverdie kaptenen C.
G. Castegren (f 1814) oeh hans första maka
C. Ström (f 1810). Af de sörjande, som hel-
gade detta minne åt bortgångne föräldrar, qvar-
stå ännu några i lifvet för att, i det närmaste
sjuttio år efter det grafstenen lades, nedkalla
välsignelser öfver föräldragriften. — Närmast
i öster likaledes invid vägen ligger en mindre
grafsten med inskrift: „Åt En bortgången sak-
nad Broders Minne af Efterlefvande Syskon".
Sedan vi gått förbi ett öster om denna graf
qvarstående fragment af ett jernkors, komma
vi till en större grafhäll, som bevarar minnet
af den 76-årige C. M. Kåhlman (f 1819), den
40-årige G. U. Remander (f 1820). G. W.
Samson v. Himelstern samt C. A. Remander
(f 1818 vid sex års ålder). Af dessa är den
24-årige Samson v. Himelstern, som dog d. 27
September 1829 eller icke fullt en månad före
invigningen af en ny begrafningsplats för Hel-
singfors, den senast här begrafne, hvars hvilo-
rum ännu finnes betecknadt med en vård.
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Några steg från denna vård anträffa vi en
grafplats med färdigt underlag för inhägnad,
som dock synes aldrig ha blifvit uppsatt. I
midten af grafplatsen är en liggande grafhäll,
som hvilar på ett underlag af granit. Inskrif-
ten säger oss, att „Under Stenens Wård Hvi-
lar Ömt Saknad och Begråten af Trogen Maka,
Tacksamma Barn och Vänner Jacob Simelius"
(f 1826) samt tillägger:

„Den dygdige är säll, hans himmel är hans bröst,
Jag vördat denna tro, välsignat denna tröst".

Jacob Simelius var juris utriusque kandidat
samt finsk translator i regeringskonseljen och
redaktör för „Finlands Allmänna Tidning",
detta dock endast under året 1825.

I sydöstra delen af det område, som vi nu
genomgå, ligger en marmorvård med refflade
kanter. Under den gömmes stoftet af den 46-
--årige majoren Wilh. Ed. de Besche. Graf-
skriften täljer oss, att „hoppet gladde hans
ungdom, plågorna förbittrade hans mannaålder,
döden gjorde honom lycklig d. — Jan. 1802".
Slutligen anträffa vi i samma qvarter, invid
vägen utmed Boulevardsgatan, en äldre, upp-
till afspetsad vård af granit med refflade kan-
ter. Den är rest öfver kamreraren vid ar-
méns flotta Joh. Aug. Bruhns 25-åriga maka
Anna Gustava Mattheiszen (f 1798) och hen-
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nes son Johan Fredric. På södra sidan af
vården tillägges: „Här Träffades de Ömmaste
Vänner, men utan rörelse, utan tårar, ty De
hade uphört at vara Dödelige".

Vi öfvergå nu till det i öster, åt Georgs-
gatan belägna gebietet (IV), som sträcker sig åt
norr ända upp mot bisättningskapellet. Längst
i sydost står en vård, på hvars åt vester vet-
tande sida läses: „Minne af GustafLampenius,
Hvilken Var Werksam, Gudfruktig, Hedrad,
Stadens älst och Borgersman och Efter 54
vandringsår är kallad Hem af Gud År 1819,
Då Dess Kropp Fick Här sitt Hvilorum". På
östra sidan af grafstenen står ristadt: ~Christus
Är Mitt Lif och Döden är Min Vinning", och
är detta det enda bibelspråk, som förekommer
bland de med moraliska reflexioner så rikt
fullspäckade, om upplysningens tidehvarf erin-
rande grafskrifterna på denna kyrkogård från
början af nittonde seklet.

Närmast till denna vård är en liggande
grafsten öfver ett två års gammalt barn W. v.
H. En grupp af trenne grafvårdar möter oss
nu. Den låga, i obeliskform huggna marmor-
vård, som vi finna bland dessa, betäcker stoftet
af byggmästaren Morings maka M. G. Falk,
hvilket här afbidar sin förädling, säger graf-
skriften tilläggande: „Det är .blott den dyg-
diges lidande, som tager sin ände vid grafven".
Hon dog år 1800. En liggande grafsten af



20 GAMLA KYRKOGÅRDEN.

ålderdomlig form betecknar den två månader
gamle Anders Johan Sjömans hvilorum. Den
har sin märkvärdighet såsom den äldsta på
någon af Helsingfors' begrafningsplatser till
våra dagar bevarade vård. Pilten dog nämligen
d. 22 Juni 1790. Grafstenen är försedd med
tvärrefflor å kanterna, hvilket måhända kan
anses vara ett kännetecken på vårdar från
1790—1800, att döma af de få sådana, som
från sagde decennium hos oss finnas qvar.

Äfven den tredje af ofvannämnde bredvid
hvarandra belägna grafvårdar är refflad eller
„krusad" i kanten. Den är af marmor och
gömmer stoftet af den 78-årige kaptenen Fr.
Bergenkloot (f 1800). „Gudsfruktan, Trohet
Mot Konung och Fädernesland, Redlighet mot
Medborgare, rätta stämpeln på en Ärans Vän
Den Hvilar här", är det vitsord, som ges honom
af hans utförliga grafskrift, som ej glömmer
att närana, att han den 13 September 1772
blef adlad.

Längre bort på samma plan ligger en större
grafsten med initialerna D. A. G. Denne per-
son var född 1733 och dog 1815 samt var
vid sin bortgång 82 år, den till åren äldste,
hvars minne är förknippadt med denna kyrko-
gård.

De smärre områden af kyrkogårdens östra
hälft, hvilka nu vänta oss, äro fattiga på graf-
vårdar. Af dessa mot norr belägna fält har



GAMLA KYRKOGÅRDEN. 21

det vid stora gången (V) att uppvisa en bland
buskväxter liggande grafsten öfver den i sitt
32:dra år aflidne H. J. Öländer, som dog 1824,
äfvensom en upprätt, medelhög vård öfver yng-
lingarne P. Renman, G. Svanberg, C. G. Sund-
berg, U. Österberg och A. A. Sahlstedt, med
hvilkas samtidiga bortgång ur jordelifvet ett
sorgligt minne är förbundet. Det heter härom
i grafskriften: „I lifvets gladaste ålder Sökande
nöjet Funno de Jämte tvänne olycksbroder uti
böljorna döden den 19 Julii 1817. — Denna
graf gömmer deras stoft". Den enkla vården
har rests af „sörjande vänner".

På det andra vid sidan häraf belägna om-
rådet (VI) finnes på en barnagraf en liten lig-
gande sten, betecknad med initialerna H. E. C.

Slutligen stanna vi vid den sista graf (VII),
som på östra sidan af hufvudallén återstår oss
att betrakta, vid den minnesvärde generalma-
joren Heribert Conrad Reuterskjölds i
ära hållna hvilorum. Den monumentala vår-
den, som befinner sig vid sidan af det lilla
bisättningskapellet, utgöres af ett kolossalt, i
kubisk form hugget block af ljus granit, hvilket
hvilar på ett tungt granitunderlag i tvänne höga
afsatser. Fyra lönnar beskugga det värdiga
monumentet på denna grafplats, som slutligen
utmärkes af en lägre platå af qvadratisk form,
till hvilken ett par trappsteg leda.
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Detta monument, ett af de anmärknings-
värdare på kyrkogårdarne i Helsingfors, är

H. C. Reutsrskjålds grafvård.

upprest af finska aktiva arméns officerskår.
Grafskriften lyder fullständigt sålunda: På mo-
numentets vestra sida:



GAMLA KYRKOGÅRDEN. 23

Under denna Sten hvilar.
Divisions Chefen för Finska Militären,

General-Majoren,
Ledamoten af Kejserl. Senaten för Finland,

Riddaren afKejserl. S:t Annee Ordens Första Class,
samt af Kongl. Svenska Svärdsorden,

HERIBERT CONRAD REUTERSKJÖLD,
Född den 31 October 1765

Död i Helsingforss den 27 Junii 1821.
På vårdens södra sida läses:

Finska Activa Arméens Officers-Corps
reste denna Vård

åt Minnet
af en älskad och vördad Chef.

Reuterskiölds höga ställning i vårt samhälle
säger oss hans grafskrift. Hvad den deremot
icke förtäljer är, att han var en af våra tappre
från 1808 och 1809 års krig, att han vid Siika-
joki blödde för fäderneslandet, att han käm-
pade med i flere af fälttågets ärofullaste stri-
der och att hans samtid i honom aktade en
kraftfull, redlig och verksam man.

Den vestra hälften af gamla kyrkogården
har, såsom redan nämndes, färre grafvårdar
att uppvisa. På de trenne nordligast belägna
planerna qvarstår nu mera ingen grafsten.
Inom det utmed Annegatan belägna området
(VIII) anträffas — utom underbygnaden till en
minnesvård på en obekant graf — endast en
liggande grafsten öfver J. Wulv (f 18l/6 29).
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De tvänne öfriga fälten invid stora allén äro
deremot rikare på vårdar, i synnerhet det
nordligare (IX), der vi se icke mindre än elfva
sådana.

Bland dessa finna vi enstaka på vestra
sidan af fältet en liggande grafsten öfver stof-
tet af den 67-årige reg. läkaren H. Alrutz,
(f lS9/.^), som under 1808 års krig tjenst-
gjorde vid Jägerhornska regementet samt vid
Sveaborgs kapitulation råkade i fångenskap,
liksom hans tidigare omnämnde tjenstekamrat,
assessor B. O. Rosenström.

I södra delen af området ses en liggande
grafsten med inskriften: „Åt En bortgången
saknad Moders minne af efterlefvande Barn.
1828".

På östra sidan af gräsplanen äro. alla de
öfriga nio vårdarne belägna i närheten af hvar-
andra. Främst faller blicken här på det något
besynnerliga, ganska höga monument, som bil-
das af en tresidig, upptill afsmalnande sten,
stäld på en temligen bred, rund piedestal.
Monumentet, som omges af ett jernstaket, är
upprest till minne af statsrådet, ledamoten i
kejserliga senaten för Finland Johan Magn.
Krook och hans maka i andra giftet Gustava
Fredenskjöld. Båda afledo år 1828, den förre
d. 15 Januari, den senare d. 22 i samma månad,
således blott en vecka efter makens bortgång.
Också säger härom inskriften på vården: „I
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lif och död älskade, älskande, oskiljaktiga".
På en af den trekantiga stenens sidor läses
dessutom: „Tacksamheten reste minnet och
tröstas af hoppet". Statsrådet Krook hade
tidigare varit landssekreterare i förra Savo-
laks och Karelens län samt sedermera lagman
i förra Österbottniska lagsagan, samt torde
derför kunna anses som en på sin tid i landet
allmännare känd personlighet.

En annan högre embetsman, ledamot lik-
som Krook af senatens justitie-departement, lig-
ger begrafven i närheten (strax i sydost) under
en upprätt vård af granit, som bär den enkla
inskriften: „Här hvilar stoftet af framl. Lag-
mannen m. m. Anders Wilhelm Orraeus.
Född d. 5 November 1761. Död d. 20 Fe-
bruari 4826." Innan han år 1817 kallades
till ledamot i senaten, var han häradshöfding
i Stor-Savolaks domsaga.

Vidare erinra vårdarne i denna grupp oss
om tvänne män, som böra räknas till den lilla
kretsen af våra äldre artister, nämligen arki-
tekten P. Granst:dt och gravören J. U. Ekvall.
Den förres i nordlig riktning från det Krook-
ska monumentet liggande, oregelbundna graf-
sten bär följande korta inskrift:

»Kärlek och Tacksamhet
förvara minnet

af
PEHR GRANSTEDT".
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Kollegii-assessoren, f. d. löjtnanten Pehr Gran-
stedt var vid sin död d. 20 Maj 1828 stads-
ingeniör i den unga finska hufvudstaden ocb
har här qvarlemnat minnen af sin talang. Det
var han, som ursprungligen uppgjorde ritningen
till det bland den tidens privata bygnader kolos-
sala Heidenstrauchska huset, sedermera apte-
radt till kejserligt palats härstädes. Han var
fader till den skicklige arkitekten, konduktören
A. F. Granstedt och hade vid sin död uppnått
en ålder af 64 år och 7 månader.

I sydostlig riktning från Orraei graf finner
man den obetydliga, liggande vård, som bevarar
minnet af den vid 30 års ålder aflidne, som
det vill synas, alltför litet kände finske gra-
vören „Ingeniören vid Gen. Landtm. Contoret
J. U. Ek v all. F. 1797. D. 1827".*

Bland de upprätt stående vårdarne finnas
tvänne, hvilka äro belägna sida vid sida i
främsta linien af denna grupp af grafvar, och
hvilka ega särskildt intresse för staden Helsing-
fors, då de beteckna de grafrum, som förvara
det jordiska af två vid hufvudstadens uppbyg-
gande nitiskt verksamme personer, kommerse-
rådet Carl Magnus Lindholm samt kollegii-
assessoren Anders Kocke. Den oregelbundet
formade stenen på C. M. Lindholms graf sär-
skiljes lätt äfven genom den grafhäll, som är
lagd framför densamma. Ehuru grafskriften är
något lång, tro vi oss dock böra anföra den.
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Den lyder sålunda: „Här förvaras det för*
gängliga af Commerse-Rädet, Ledamoten af
Kejserl. Nybyggnads Comitén i Helsingfors
Carl Magnus Lindholm född d. 27 Maji
1773. — Nyttig Werksamhet, Medborgerliga
Tänkesätt och ett upplyst Nit för Stadens
väl utmärkte hans lefnad. — Han dog d.
17 Junii 1816. Ett värdigt Efterdöme för
Anhörige, Wänner och Medbrödera.

Assessoren, f. d. löjtnanten A. Kocke var
navigationslärare härstädes samt ombudsman vid
nyssnämnda bygnadskomité, i hvilken egenskap
han säges ha utvecklat stor verksamhet. Han
afled d. 13 Juni 1828. Hans grafskrift säger:
„efter Bekymmerfull Vandel hvilar I frid den
älskades stoft". Grafstenen utgöres af ett ore-
gelbundet block af ljus granit.

Trcnne grafvårdar finna vi ytterligare i när-
heten af dem, vi nu betraktat. Öster om Krook-
ska monumentet betäcker en liggande sten stoftet
af den 42-årige handlanden Gustaf Nyberg (f
1827); en upprätt vård, rest af den broderliga
kärleken ~af aktning för den aflidnes Dygder
och till tröst för egit Hjerta", betecknar den
60-årige handlanden A. F. Siercks hvilorum,
som reddes år 1826; slutligen finna vi en graf-
sten lagd till minne af den 69-årige ~Victualie
Handlanden Johan Lindroos" (f 1823/529).

De vårdar, som för öfrigt på denna kyrko-
gård återstå för oss att uppsöka, äro icke



28 GAMLA KYRKOGÅRDEN.

många. På det följande, söderut belägna fältet
(IX) betecknar en upprätt vård. upprest „af
ett tacksamt barnbarn U. J. F. F." den graf,
som gömmer stoftet af majoren Johan G. Focks
81-åriga enka friherrinnan Ulrica Beata Reh-
binder (f 18|29). Längst borta i sydvest, bakom
den vackra gruppen af granar, anträffa vi en
liggande grafsten öfver trädgårdsmästaren A. J.
Lönnrots maka C. M. Bollström (f 1826).

Ej långt från hufvudingången till kyrko-
gården, inom det utmed Boulevardsgatan lig-
gande området (X), höjer sig slutligen en en-
s aka, medelhög, upptill afrundad vård af grå
granit, hvars inskrift är renoverad, och som
säger oss, att under densamma hvila överste-
löjtnanten Carl Johan Nordenstam (f 186/923)
och hans hustru Maria Charlotta Standertsköld
(t l^6A^^)i föräldrar till numera framlidne
generalen friherre J. M. Nordenstam.

Af det föregående framgår, att gamla kyrko-
gården varit begagnad åtminstone under fyra
decennier eller från 1790 till hösten 1829, och
torde det förra årtalet komma ganska nära
tden för platsens invigning till en stad för de
döde. Man synes tidigast och med förkärlek
ha i södra delen af kyrkogården valt grafplatser
för de förmögnare klasserna, som slutligen af
bristande utrymme derstädes sett sig föranlåtne
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att draga sig högre upp, lemnande dock norra
delen af begrafningsplatsen åt stadens medel-
lösa befolkning och de enkla träkorsen, bland
hvilka Reuterskiölds stoft fördomsfritt blifvit
jordadt.

I vissa detaljer af grafvårdarnes utseende
ge sig olika perioder tillkänna. De på tvären
refflade kanterna, liknande garneringar, hänföra
sig till en äldre tid och torde varit på modet
i slutet af förra seklet. Det talrika använ-
dandet af marmorvårdar under året 1800 kan
ha berott af någon obekant tillfällighet. I
grafskrifternas yttre utseende, bokstäfvernas
form visar sig äfven ett småningom inträdande
närmande till det nu brukliga i den vägen.
De under Gustaf IV Adolfs tid så omtyckta,
cirklade och liksom i moraliska skyldighets-
danser mellan vänskap och dygder kretsande
uttryckssätten förlora snart sitt behag för de
högre, finare bildade klasserna, men omhuldas
länge inom de förmögnare borgerliga kretsarne,
på senare tid med erinran om nyttig verksam-
het i det allmännas tjenst samt öfvergå för-
enklade till den begrafningsplats, som efter
trädde denna kyrkogård för att der efter han-
ge rum åt inskrifter, lika dem, som redan på
1820-talet här voro i bruk hos de högsta stånd
den och som nå sin höjdpunkt i anspråkslös
korrekthet, t. ex. i inskriptionen på den Nor-
denstamska vården. Af stort intresse hade det
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varit att se, huru den lägre, samtida befolk-
ningen tecknade inskrifterna på de sinas enkla
grafvårdar, numera alla för alltid försvunna för
våra blickar.

Vi sluta härmed vår vandring på gamla
kyrkogården, efter att ha sett några skuggor
från det äldre Helsingfors, om ock flyktigt,
draga förbi vår syn, svagt erinrande om några
drag ur dess befolknings åskådningssätt under
decennierna närmast före och efter tidpunkten
för den finska hufvudstadens förläggande till
denna ort.

Vi skola nu öfvergå till den äldre lutherska
begrafningsplatsen vid stranden af Lappviken
för att betrakta dess grafvårdar, af hvilka så
många bevara för fosterlandet dyrbara minnen.



11. Äldre lutherska begrafningsplatsen.

Då vi träda in genom ingångsporten, finna
vi till venster marken sakta slutta ned mot den

sidoväg, som i riktning från söder mot norr
stryker förbi den grönskande, inhägnade kulle,
hvarpå det hvittrappade jordfästningskapellet
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är beläget. Detta område (I), *) som nu bildar
en så vacker och inbjudande utkant af de dö-
das stad, utgjorde för tio a femton år tillbaka
ett till största delen naket sandfält, der blott
en och annan rönn eller björk skänkte en spar-
sam skugga åt de vilda blommor, som täckte
de torftiga grafkullar, hvilka här och der höjde
sig, betecknade med något träkors, af hvilka
de flesta redan hemfallit till förintelse. Nu
är en icke ringa del af denna mark betäckt
med dyrbara vårdar, orangeriväxterna på de
omsorgsfullt skötta grafvarne erhålla svalka af
lindar, lönnar och ansade granar, och i hög-
sommarens tid sprida syrenhäckarnes skära och
hvita blomstermassor färg och doft äfven öfver
denna del af kyrkogården.

Ehuru detta qvarter —■ utom dess vestli-
gaste del — blott en kortare tid varit upp-
taget af grafvar, finna vi dock redan här min-
nesvårdar öfver icke få, ej allenast för Hel-
singfors' samhälle anmärkningsvärde män, utan
ock öfver personer, som hela fosterlandet med
aktning erinrar sig. För det mesta anträffar
man dock på dessa vårdar namn, hvilkas ljud
blott flyktigt någon gång i lifvet nått vårt

*) Siffrorna inom parentes hänvisa till motsvarande
beteckningar på kartan öfver denna begrafningsplats.
Siffrorna på sista raden af hvarje sida tillkännage, hvil-
ket område samt hvilka graflinier på samma sida om-
talas och underlätta sålunda ifrågavarande grafplatsers
igenfinnande på kartan.
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öra eller kanske aldrig förrän nu af oss upp-
fångats.

I den östligaste delen af qvarteret bilda
grafvarna någorlunda regelbundna linier, gående
från norr mot söder. Vi skola följa dessa
linier åt, då detta betydligt underlättar mödan
att leta oss fram till de grafvårdar, som i det
följande omtalas.

Första linien börjar i norr med den ganska
stora, afkedjor inhägnade Granholmska familje-
grafven, der bland andra hvilar den på sin tid
bekante instrumentmakaren E. G. Granholm
(f 1872), om vi ej misstaga oss, den måhända
förste pianofabrikant i Finland. Den följande
grafplatsen utmärkes af ett prydligt monument
af skiffer och marmor, en gemensam minnes-
vård öfver trcnne här trafikerande utländingar,
konsulerne C. Julius Harff (f 1871), Ernst C.
Allwardt (f 1872) och Ignatz Schiefner (f 1875).
Efter det vi sedan vandrat framåt ett godt
stycke komma vi till den tolfte grafven i denna
linie, hvilken gömmer stoftet af kollegii-asses-
soren K. F. J. Schauman (f 186/1083), en för
många generationer af akademiske medborgare
från 1850- och 1860-talet allmänt bekant och
omtyckt personlighet. Denna, ännu icke med
någon vård betecknade graf, är belägen invid
A. F. Holms familjegraf, på hvars andra sida
vi anträffa provincialläkaren A. K. G. Lun-
denius' (f 1883) familjegraf, utmärkt genom



34 ÄLDUE BEGRAFNINGSPLATSEN.

en med gyllene kors prydd obeliskartad vård
af vacker svartslipad granit. Den 73-årige,
gamle läkaren hvilar här omgifven af maka
och barn, af hvilka trenne i ungdomens lyck-
ligaste tid vådligen samtidigt omkommo den 17
Aug. 1876. Den sextonde och sista grafplat-
sen i linien är likaledes en familjegraf, inredd
af bagaremästaren F. E. Ekberg. En kuller-
sten med flera slipade planer utgör vården på
denna grift.

Vi öfvergå nu till den andra graflinien,
börjande vår vandring från söder utmed en
lång rad af delvis redan förgätna grafvar, tills
vi ungefär på midten af linien uppnå den med
ett kors af hvit marmor prydda graf, som för-
varar stoftet af tidigt bortgångna medlemmar
af statsrådet W. Spåres familj. Fyra grafvar
derifrån stanna vi vår gång invid det jernsta-
ket, som omsluter landtmäteri-öfverdirektören,
verkl. statsrådet Claes Wilh. Gyldéns och
hans dotters, den som qvinna och målarinna
lika milda Emma v. Schantzs (f 188/7 74)
sista hvilorum Det är en af de mest stäm-
ningsfulla grafvar, som vi under vår vandring på
denna kyrkogård komma att anträffa. Vackra,
ehuru ännu icke höga granar omgifva de upp-
rätt stående vårdarne, af hvilka den öfver stats-
rådet Gyldén är upprest af Finlands forstmän.
Grafskriften är af följande lydelse:
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CLAES WILH. GYLDÉN
född 1802, död 1872.

Åt finska skogshushållningens
grundläggare

af Finlands forstmän.

Claës Wilh. Gyldéns grafvård.

Vid denna graf vakar minnet af en redlig
fosterlandsvän, en redbar arbetare, hvars verk
öfverlefver honom. På Emma Gyldéns graf-
vård är anbringad en medaljong af hvit mar-
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mor, framställande en engel, som på en pappers-
rulle skrifver den bortgångnas korta lefnads-
saga. Det lilla konstverket är utfördt af arti-
sten R. Stigell. Med en lugn känsla af glädje
skiljas vi från dessa fridfulla grafvar, som
skulle kunna tälja oss så mycket om en sann,
mensklig lycka. I norra ändan af samma graf-
linie lägga vi märke till ett oregelbundet, min-
dre stenblock, som betecknar den på sin tid
för våra litterära och artistiska kretsar bekante,
år 1873 aflidne bokhandlaren B. A. Thunbergs
graf.

Tredje och fjerde graflinien stänges på
midten af det griftrum af tegel, som inrymmer
stoftet af en af våra förmögnare köpmän, kom-
mercerådet J. H. Lindroos. Vi skola derför i
ett sammanhang genomgå dessa begge linier,
så mycket hellre som den tredje linien norr
om sagde griftrum icke inrymmer någon an-
märkningsvärd graf. I fjerde linien möta vi
till först den vackra, dyrbara vård af svart-
slipad granit, på hvars postament en urna af
hvit marmor är uppstäld, och som bctäckcr
stoftet af den originelle, gamle samlaren af
allehanda kuriosa samt kulturhistoriska minnes-
märken M. Weckstrom (f 1873).

Några steg derifrån befinner sig den inhäg-
nade, rymliga grafplats, hvarest gömmes stoftet
af konsul Feodor Tschetschulin (f 1871). Ett
litet stycke derifrån stanna vi invid en kors-
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prydd, upprätt stående, af blommor och lager
omgifven vård af svartslipad granit, under hvil-
ken „hertiginnan af Finland" slumrar dödens
sömn. Det var detta hedersnamn, Helsingfors
vid 1850 års promotionsfest gaf den då fem-
tonåriga Anna Paulina Dammert (gift Bru-
nou), hvars underbara fägring oemotståndligt
strålade in i våra hjertan för att aldrig för-
gätas. Vid trettiosex års ålder skördades den
ädla qvinnan af döden d. 24 Nov. 1871, ljuf
och herrlig ännu vid afskedet från lifvet, som
gifvit henne så mycket.

Söderom det Lindroos'ska grafkapellet äro
graflinierna något mera sammanträngda, så att
stundom till och med trenne grafvar upptaga
det mot byggnaden svarande utrymmet, der vi
endast uppmärksamma handl. F. Aspelins familje-
graf, prydd med ett kors af mörk granit. Ytterst
söderut vid vägen befinner sig enkestatsrådinnan
Amanda Gustafva Mechelins graf, betecknad
med ett jcrnkors och inhägnad af ett staket.

Vi hafva nu hunnit till femte graflinien,
som till en början icke erbjuder oss något
mera kändt minne. Vi gå sålunda förbi snickare-
mästaren G. Björklunds familjegraf och uppnå
ännu längre fram det dyrbara korsprydda, rikt
profilerade monument af svart granit — ett
vackert prof på våra stenhuggares skicklighet
— hvilket betäcker stoftet af friherrinnan
Onejda Sophia Ramsay, född von Schantz
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(f 1871). Detta är den enda vård på våra
kyrkogårdar, hvarpå man läser orden: „Herre!
vänd ditt ansigte till oss och gif oss en evig
frid", denna bön, som lik en högtidlig ande-
hviskning tyckes sväfva öfver de dödas tysta
stad.

Strax invid se vi en hög, svartslipad, af-
bruten pelare resa sig, betecknande den grift,
som gömmer stoftet af handlanden Johan Da-
niel Stenberg, hvars frikostiga, varmhjertade
donationer förnämligast beredt uppkomsten af
den nu i full verksamhet varande, första finska
fruntimmersskolan i Helsingfors.

Sjette graflinien börjar i norr med tvänne
obetecknade familjegrafvar, hvarefter vi komma
till en inom stängsel af kedjor inhägnad, rikt
blomstersmyckad större grafplats, på hvilken
reser sig den vackert arbetade grafvård af
svart slipad sten, som betäcker stoftet af kom-
merserådet Frans Wilhelm von Frenc-
kell (182V5 78), borgerskapets talman vid 1867
års landtdag. Sedan vi passerat Nils Otto
Åkermans, Jakob Plathans och Carl Erik Sol-
dans närbelägna grafvar, komma vi till en
sträcka förgätna grafkullar eller vårdar med
föga kända namn, hvarefter linien slutar med
en större, obetecknad familjegraf, som delvis
sträcker sig in på den sjunde graflinien, der
man möter några från äldre tid qvarstående,
snart förmultnande vårdar af trä eller med mar-
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ken jemnade grafkullar. Ytterst i norr hvilar
den gamle stadskirurgen Fredrik Pihlflyckt
(f 1869) under en upprätt större vård af mörk
granit.

Så långt vesterut befinna sig grafvarna något
så när i linier. Midten af qvarteret upptages
deremot af ett bredare bälte, jemförelsevis tomt
på grafvar, hvilka här ligga spridda mellan
sjelfsådda björkar och aspar. Någon anmärk-
ningsvärdare grafvård möter oss här icke. Vi
kunna derför följa markens sakta sluttning, i
det vi gå i riktning mot den grupp af unga
granar, som omger ett jernkors, hvilket bär
namnet: Hermann Johannes Straube, en ung
främling, här afliden år 1865. Sorgset ljuder
från korset afskedshelsningen till den bort-
gångne : ~Schlumre sanft hier geliebter einziger
Sohn u. Bruder weit von der Heimath. Jetzt
gute Nacht. Einst sehen wir uns wieder in
unseres Vaters Reich". Strax vesterom det
kors af svartslipad granit, som i denna linie
betecknar generalskan Olga von Tobiesens graf,
se vi en mindre grafvård, prydd med ett litet
kors af hvit marmor. Under denna vård slumrar
artisten och fotografen C. A. Hårdh (f 1875).
Om vi gå något längre mot söder, skola vi
utan svårighet upptäcka en medelhög vård af
ljus granit, betäckande stoftet af den 87-årige
veteranen från 1788 års krig, statsrådet Claes
Jacob Gripenberg (f 1856) och hans maka.
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Invid denna graf reser sig en liknande vård,
som betecknar det sista hvilorummet för bland
andra ingeniören Felix Emil Wilh. Brand och
hans maka Johanna von Schoultz. Den
del af grafskriften, som berör denna i sångens
historia i Finland alltid minnesvärda qvinnas
bortgång ur jordelifvet lyder:

JOHANNA BRAND
född von SCHOULTZ.

l86/3 13-1828/2 63.

Jag vet, att min furlossare lefver,
och han skall på sistone uppväcka

mig af jordene.

Under oss hvilar således stoftet af Finlands
första sångerska, Johanna von Schoultz, som
för vid pass femtio år sedan från Europas
första operascener tjusade en generation, hvil-
ken liksom hon allaredan bortgått i det tysta.
Hennes bana strålade ljus och klar, tills hon
fyllt sitt tjugufemte år, då ett svårt bröst-
lidande ryckte henne bort från hennes triumfer,
för att sedan i tjugufem år sakta leda henne
ned i glömskans sköte, bittert för den, som
egt minnen sådana som Johanna von Schoultz.
Men den lugna grafven, ömt och tacksamt häg-
nad af fosterjorden, talar äfven här tröstfullt
till oss: ~Jordens oro viker för den frid, som
varar; grafven allt förliker, himlen allt för-
klarar".



ÄLDRE BEGRAFNINGSPLATSEN. 41

Ett par steg åt söder är handlanden G. A.
Stenbergs (f 1865) familjegraf belägen inom
en häck af sibiriska ärter. I närheten hvila
slutligen i detta område gardeskaptenen J. F.
Gyllenschmidt (f 1860), kollegii assessoren G.
F. Canth (f 1877) och lektor J. F. Canth
(f 1879), alla under grafhällar belägna invid
vägen i söder.

Om vi nu återgå mot norr i samma spår,
vi nyss lemnat, äro vi redo att följa den sido-
väg, som i vester begränsar detta qvarter, bör-
jande vår vandring från det Schrammska, i form
af en obelisk huggna monumentet, hvilket lik-
som några andra af de utmed denna väg be-
lägna grafvårdar höra till de äldre på denna
kyrkogård. De höga, lummiga lönnar, som be-
skugga dessa grifter, gifva äfven tillkänna för
vandraren, att han nu befinner sig vid en tidigt
upptagen teg på dödens åker.

Under det Schrammska monumentet hvilar
bland andra den gamle, originelle teaterentu-
siasten, generallöjtnanten i rysk tjenst, Andreas
Schramm (f 1867), som i tiden varit med om
det ryska fälttåget mot Napoleon. Denna vård
befinner sig invid det enkla, af tegel uppförda
Janssonska griftrummet, uppbygdt att förvara
stoftet af den verksamme, redbare borgaren,
slagtaremästaren Salomon Jansson och hans
efterkommande, bland hvilka den år 1880 bort-
gångne, i kommunens tjenst så nitiske lagman-
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nen A. F. Jansson äfven här funnit sitt sista
hvilorum. Salomon Jansson var vid sin död,
den 19 Januari 1862, omkring 72 år gammal
samt hade allt sedan 1809 varit borgare i Hel-
singfors, hvars omgifningar hafva honom att
tacka för månget nyodlingsarbete. Längst kom-
mer den arbetsamme mannens minne att vara
förenadt med den omtyckta, enkla parkenKai-
sanniemi, som han under åren 1832—1834
skapade af den fordom s. k. formanshagen.

Skiljd från det Janssonska griftrummet
genom tvänne grafvar befinner sig vid vägen
en af staket inhägnad slägtgraf, hvars upprätta
vård af ljus granit bär inskrifter på såväl östra
som vestra sidan. Här hvilar bland anför-
vandter en under förra hälften af detta sekel
i Helsingfors känd förmögen köpman, kommer -

cerådet Joh. Henr. Heidenstrauch (1776 —

1846); här gömmes äfven stoftet af en fram-
stående och redbar medlem af vårt högsta sty-
relseverk, verklige statsrådet Bror Ulrik af
Björksten, som i följd af en olyckshändelse d.
14 Sept. 1856 slutade sitt verksamma lif.

Invid denna graf finna vi minnesvårdar öfver
bortgångna medlemmar af den Gripenbergska
ätten, bland hvilka generalmajoren, postdirek-
tören Achates Ferdinand Gripenberg (f 1872).
Följande grafplats höjer sig några fot ofvanom
marken på ett underlag af huggen granit. Tre
grafvårdar beteckna denna grift, af hvilka den
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mellersta, en prydlig piedestal af finslipad mörk
granit bär inskriften: krooks & lindebergs

familjegraf. De namngifna medlemmar af
dessa familjer, som här ligga begrafna, äro
kommercerådet C. W. Lindeberg (f 1834) och
ref. sekr. G. J. Krook. Den sista grafven i
sydvestra hörnet af det nu af oss genom-
vandrade området utgör den Sackleenska familje-
grafven, i hvilken bland andra den åttatiotvå
år gamle embetsveteranen, friherre Lars Sack-
leen (f 1816/3 70) nedlagts till den eviga hvilan.

Vi skola riu se oss omkring bland de graf-
vårdar, som befinna sig utmed kyrkogårdens
södra mursträcka, på det smala jordområdet
(II) mellan denna och den parallelt dcrmed
från öster mot vester gående vägen.

Den högre upp belägna delen af denna
mark utgöres till största delen af klippgrund,
hvari blott få grafvar blifvit sprängda. Vi
passera först den för vår skriftställarekrets väl-
bekante tryckerifaktorn David Levins (f 1875)
grafvård. Sedan vi gått förbi den vård, som
erinrar om överstelöjtnanten C. A. Lilliebrunn
(f 1868), den siste manlige medlemmen af sin
ätt, kunna vi stanna några steg derifrån vid
en med jernstaket inhägnad grafplats, inom
hvilken en högt stående, i många afseende
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märklig landsman, f. d. landtmarskalken, vice
ordföranden i senaten, friherre Johan Mau-
ritz Nordenstam (f 188/6 82) funnit sitt sista
hvilorum. Hans grafställe är ännu icke utmärkt
med någon minnesvård, men är beläget vid
sidan af den vård, som bär inskriptionen „Ale-
xis Nordenstam", en år 1855 bortgången ung
brorsson till honom. — Här anträffa vi för
första gången under vår vandring en af dessa
inånga rader af syskongrafvar, hvilka finnas
spridda på denna kyrkogård och hvilka synas
vara lätt på jorden intryckta fotspår af englar,
som flyktat. På de fem små hvita marmor-
korsen läsas de bortgångna barnens dopnamn.

Sedan vägen härefter ledt oss förbi kon-
ditor G. Tiljanders (f 1877) af lindar beskug-
gade korsprydda vård samt den terrassformigt
öfver marken höjda, af en grönskande häck
tätt omslutna familjegraf, som gömmer stoftet
af fru Agathe Procopé, född von Knorring,
samt hennes barn och som är betecknad med
en tung, kistformig sten, befinna vi oss invid
de Bergbomska grafvarne, bland hvilka vi lägga
märke till den af två vackra amerikanska tallar
beskuggade vård, som betäcker den redbare
senatorn Johan Erik Bergboms stoft. Han
afled d. 13 Sept. 1869 Vid sidan af honom
hvilar hans broder, landskamreraren C. G.
Bergbom (f 1861). Följa så de Kyntzellska
och Tullindbergska grafvarna, hvarefter vi upp-
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täcka en med ett svart kors utmärkt grafvård
af mörk granit, hvarunder den ansedde före-
ståndaren för Lappvikens dårvårdsanstalt Leon-
hard Fahlander (f 1824/107O) hvilar.

Vi ha nu uppnått den stora Borgströmska
familjegrafven, som med tvänne terasser höjer
sig något öfver kyrkogårdsmuren. Här slumrar
bland tidigare bortgångna kära, den 84-årige
chefen för det ansedda Borgströmska handels-
huset, kommercerådet Henrik Borgström
(f 1830/6 83), ärad under en lång, verksam
samt på lycka och medgång rik lefnad; beva-
rad i hedradt minne efter sin död. Hans hem
var länge den glada samlingspunkten för det
litterära och konstälskande Helsingfors. Jemte
den fintbildade värden hvila nu de flesta af
hans forna snillrika gäster under vårdar, som
på denna kyrkogård omgifva oss Men om de
ock alla som skuggor gått bort i det tysta, är
grönskan hvarje vår lika frisk och klingar
fogelsången lika klar som alltid i de vackra
parkanläggningar, „Brunsparken" och »Djur-
gården", hvilka äro Henrik Borgströms anlägg-
ningar och som skola fästa vid hans namn en
kär hågkomst. Ingen vård till hans minne har
ännu hunnit uppresas på familjegrafven, som
dock ej saknar andra minnesvårdar. Under
sommartid ständigt rikt omgifna af orangeri-
växter höja sig der de vårdar, som beteckna
den tidigt bortgångne sonen, juriskandidaten
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Henrik Borgström j:rs och hans tjugufem-
åriga makas, Selma Etholéns (f 1859) hvilo-
rum. Den unge patrioten Henrik Borgströms
d. 21 Maj 1865, vid ännu icke fylda 35 års
ålder, i följd af ett fall med hästen vållade
bortgång väckte en bestörtning, blandad med
sorg, vid tanken på den gagneliga, måhända
lysande framtid, hvilken man hade haft allt
skäl att förespå honom.

Bakom denna familjegraf står mellan tvänne
lindar en ohuggen grafsten, som betäcker stoftet
af en ärans man, arbetschefen vid Saima ka-
nals byggande, öfversten J. U. von Törne
(f 1870), en son till den af Runeberg så ypper-
ligt besjungne finske majoren under 1808 års
krig.

Bredvid öfverste von Törnes graf läffga vi
märke till en liten, redan gammal grafsten.
Under denna hvilar Fredrik Pacii åldriga mo-
der, Maria Margaretha Schumacher (f 18l2/7 54).

Närmast kyrkogårdsmuren i samma graflinie
reser sig ett större, med en vas af jern prydt
monument öfver den i vida bygder af Finland
kände samt af hög och låg afhållne „Kosken-
parooni" Carl von Rosenkampff. Redbar
och verksam lemnade han efter sig ett minne,
som alltid öfver denna graf skall sprida ett
vackert sken. Vården, som är upprest af den
bortgångnes närmaste underlydande, bär på sin
mot öster vettande sida inskriften:
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Generalmajoren
Friherbe

Carl v. Rosenkampff
FÖDD D. 17 OK T. 1793,
DÖD D. 17 SEPT. 1846.

Carl v. Rosenkampffs grafvård.

På monumentets vestra sida läses:
Öfver stoftet

af en älskad förman
restes vården

af
Ijenstemännen

vid
Väg- och valten-conmv.verket

i
Finland.
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Sedan vi några steg härifrån betraktat den
upprätta grafsten, som betäcker stoftet af den
87-årige lagmannen Johan Norrmén (f 1866)
äfvensom A. Raddatz's och H. Grashoffs kors-
prydda familjegrafvar komma vi till den stora
Walleenska familjegrafven. Det af granit huggna
monumentet säger oss, att här bland andra
hvila friherrarne Carl Johan, Carl Edvard samt
Wladimir Alfons Walleen. Stamfader för den
först adlade, sedan baroniserade ätten Walleen,
var den vid sin död 85-årige f. d. prokuratorn,
geheimerådet Carl Johan Walleen (f
182l/3 67) en på sin tid inflytelserik person.
Han egde sinne för konst och litteratur och
var Finska konstföreningens förste ordförande.
— Rikt begåfvad och i besittning af många
egenskaper, som dana en statsman, syntes direk-
torn för generalguvernörskansliet, friherre Carl
Edvard Walleen (f 1813/i56) bestämd för
en plats på höjderna af vårt samhälle, men
rycktes vid endast 36 års ålder bort af döden.
— Den tredje medlemmen af ätten, som här
hvilar, friherre Wladimir Alfons Walleen
dog d. 19 Juni 1870 såsom guvernör i Nylands
län och hade gjort sig känd som vän af den
svenska scenen i Helsingfors.

Bakom den af almar omgifna Wallenska
familjegrafven finna vi tvänne vårdar, hvilka
den fosterländska känslan omhägnar. Här
hvila, jemte en adertonårig broder, Fabian
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och Karl Collan, den förre bortkallad af
döden d. 17 Februari 1851 vid endast 33 års
ålder, den senare hastigt bortryckt d. 12 Sept.
1871 i sitt 44:de år. Ädelt anlagda naturer,
hunno desse fosterlandsälskande, fint bildade
män under den korta arbetsdag, som blef dem
beskärd, lemna efter sig ett kärt och aktadt
minne. Sångens vänner i Finland, för hvilka
Karl Collans kompositioner äro kända, skola
icke utan rörelse se tondiktarens grafvård, upp-
rest af saknande landsmän. I den svarta ste-
nen är en. med lager prydd kantele inhuggen,
äfvensom i notskrift de fyra första takterna
af „Savolaisten laulu", som ännu .länge skall
vid fosterländska högtidsstunder bringa unga
hjertan att klappa högt. Den enkla grafskrif-
ten lyder för öfrigt:

Karl Collan.
* 3 Jan. 1828. f 12 Sept. 1871.

Bakom de Collanska grafvarna ligger om-
gifven af syrener den Etholénska familjegraf-
ven, i hvilken bland andra f. d. referendarie
sekreteraren, statsrådet Mauritz Etholén (f 1870)
hvilar. I vester om denna grift finna vi en
med en upprätt, ohuggen sten utmärkt graf,
hvari gömmes stoftet af kyrkoherden i Helsing-
fors Frans Arvid Snellman (f 1817/373). Fem
små vårdar beteckna griftrummen för hans
tidigt bortgångna barn. — I närheten, invid
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muren, se vi en upprättstående vård, som er-
inrar om kämners-rättsordföranden F. Back-
mansson (f 1867). Vägen leder oss nu medels
en trång passage förbi den starkt framskju-
tande, af lönnar omgifna Hjeltska familjegraf-
ven, lätt igenkännelig genom sina tvänne höga
kors af jern, af hvilka det ena rests till håg-
komst af den för hufvudstadens kommunala
angelägenheter varmt nitälskande medborgaren,
statsrådet E. A. Hjelt (f 1874). Sedan vi
härefter hunnit förbi de af björkar beskuggade
Schoultzska slägtgrafvarna samt de upprätta
vårdar, som beteckna öfverstarne G. A. Kalm-
bergs (f 1855) och C. F. Örns (f 1871) sista
hvilorum, befinna vi oss invid den låga, kors-
prydda pelare af hvit marmor, hvilket blifvit rest
på statsrådet E. J. Synnerbergs (J. J. Nord-
ströms svärfaders) graf, som här reddes år
1845. Härifrån är det lätt för oss att förbi
gårdsegaren L. R. Holmbergs (f 1880) och
stabskaptenen Karl Gripenbergs (f 1871) graf-
var leta oss fram till den obeliskartade, af lin-
dar omgifna vård, hvarunder landshöfdingen i
S:t Michels län A. J. Nordenheim, (mot hvilket
namn han år 1833 vid nobilisering utbytte
sitt ofrälse namn Molander) hvilar jemte maka
och barn. Vesterom denna graf hafva trenne
till åren hunne män, alla sjuttioårige eller der-
utöfver, funnit ett sista hvilorum, nämligen
Ulrik Wilhelm Wikberg (f 1875), generalma-
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joren G. Thuneberg (f 1868) samt tullförval-
taren, frih. Berndt Gustaf Mellin, hvilken sist-
nämndes graf befinner sig invid muren. På
den af granar omskuggade grafven är rest ott
kors af svartslipad granit. En större blom-
sterbekransad urna af hvit marmor pryder den
vård, på hvilken vår blick nu närmast faller
och som betäcker stoftet af geheimerådinnan
Johanna Fredrika Molander, född Hallonblad
(f 1879) samt hennes tidigare bortgångna barn.
Gran och syren omgifva denna inhägnade familje-
graf.

Mången äldre läsare skall kanske ännu med
ett godt löje erinra sig den originelle, trohjer-
tade universitetslektorn i ryska språket Isak
Leonard Cairenius, sorti vådeligen omkom den
7 Maj 1860. Han hvilar invid muren, strax
vesterom den Molandcrska griften. Vid sidan
är trädgårdsmästaren J. Tengströms (f 1863)
graf belägen.

Omedelbart i vester om dessa finna vi de
Hjärneska grafvarne. Bland vårdarne å dessa
fästa vi oss vid den höga, upprättstående graf-
stenen af röd granit med inhägnad af kedjor.
Inskriften säger oss, att här bland andra hvila
geheimerådet frih. Gustaf Hjärne (f 1826/9 45)
och hans maka Gustafva Sofia Rosenborg, som
vid 80 års ålder här afled d. 6 Mars 1860,
efter att i sin ungdom ha spelat en viss vitter
roll såsom författarinna af verser både på fran-
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ska och svenska, bland annat af balladen ~Tav-
astehus slott". Med henne gömdes i det tysta
det måhända sista intimare vittnet till Svea-
borgs kapitulation år 1808.

Under de träd, som straxt bakom detta
monument utbreda sin skugga, ligger invid vägen
en enkel grafsten, som gömmer stoftet af en
af de tappre under kriget 1808 och 1809: den
af Runeberg besjungne Gregori Tigerstedt.
Inskriften, å denna vård lyder fullständig så-
lunda:

HÄR HVILA
ÖFVERSTELÖJTNANTEN OCH RIDDAREN

GREGORI TIGERSTEDT
F. D. 10 FEBR. 1784. t 19 MAJ 1863,

OCH
HANS MAKA

SOPHIE CAROLINA DONNER
F. D. 13 OCT. 1796. t 28 MAJ 1863.

Veteranen och hans maka följde, som vi af
grafskriften se, hvarandra åt i döden. Sjuttio-
fem vårar ha grytt öfver vårt land sedan hög-
tidsstunden i Gregori Tigerstedts lif, slaget vid
Revolaks. Liksom han, så stred och blödde i
detta krig mången rask finsk yngling, och mån-
gen fick som han, aktad af nationen, under en
lång lefnad och med glad stolthet se tillbaka
på en blodigt skön dag i deras ungdoms vår.
Den odödlighet, snillet beskärt Gregori Tiger-
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stedt, delar han ärligt med dem alla, genom
hvilka Finlands lösen kan förbli:

Än kommer dag, än är ej allt förbi.
Må denna enkla graf bli dyrbar för foster-

landet genom att till många ännu ofödda släg-
ten af finske ynglingar tala om förfädrens trygga
mod, som gifvit denna sköna, värdiga lösen åt
nationen på hennes väg till frihet och ljus.

En annan af fosterlandets kärlek omhägnad
graf omsusas af de lindar, i hvilkas djupa
skugga vi nu inträda. På den tunga sarkofa-
gen af röd granit läsas endast dessa rader:

PROFESSOREN
HERMAN KELLGREN

FÖDD 1822. | DÖD 1*56.

Om någon, borde han, som uti denna graf
slumrar dödens sömn, ha kännt, att lifvet är
en skön gåfva af en mild och god försyn. Hans
dag var kort, men räckte dock till att öka
verldens aktning för hans ringa fosterland;
vänskap och kärlek älskade att följa honom
på hans stig och vaka ännu vid hans graf, dit
han med lugnt hjerta och klar tanke samt med
blicken varm som alltid steg neder, då hans
lefnadsvår knappt hunnit förbyta sig till som-
mar. För ett sådant öde har till och med
grafven intet mörker.
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På den af grafvar upptagna sträcka, som
återstår, innan vi uppnå sydvestra vrån af
kyrkogården, der vägen tar af åt höger, an-
träffa vi jcmförelsevis få minnesvärdare grifter.
Våra steg leda oss förbi den 70-årige hand-
landen J. H. Backmans (f 1867) och hans an-
hörigas grafvar samt den inhägnade, af syrener
omgifna grift, der den åldriga fru C. Sofia
Porthan, född von Schantz (f 1871) hvilar.
Invid sistnämnda graf betäcker en vård af röd-
aktig granit stoftet af protokolls-sekreteraren
O. Wallcnstjerna (f 1854), den siste manlige
medlemmen af denna ätt. Sedan vi vandrat
förbi stenhuggaren Isak Schöns och konditorn
T. T. Catanis (f 1861) närbelägna grafvar,
uppnå vi tvännc familjegrafvar, den Brummer-
ska samt den von Willebrandska, hvardera oin-
gifven af jernstaket. Den förra har lemnat ett
sista hyilolägcr åt den nitiske och humane
tjenstemannen, borgmästaren i Helsingfors Carl
Brummer, som d. 4 Juli 1874 afled i Paris,
hvarifrån lians stoft hithemtades. I den Wille-
brandska familjegrafven hvilar bland andra en
tidigt af sjukdom bruten och af döden år
1880 bortkallad, älskad yngling, till hvars
minne högskolan erhållit Viktor von Willc-
brands stipendiefond. Den sista grafvård, som
vi lägga märke till på det utmed södra mu-
ren belägna området, är en högre, korsprydd
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pelare, rest till minne af stenhuggaren Söder-
berg (f 1853).

Utmed den vestra kyrkogårdsmuren ha under
äldre tider icke många grafvar blifvit gräfda.
De barr- och löfträd, som här under tidemas
lopp spirat upp ur sjelfsådda frön, ha redan
hunnit en ansenlig höjd och gifva en olika, på
sina ställen nästan parkartad karakter åt denna
del af begrafningsplatsen, (III), der ännu icke
inånga grafvar af allmännare intresse möta
vandraren.

Från vägens krökniug, der inom ett stäng-
sel af kedjor ett kors af mörk granit reser
sig på stenhuggaren G. R. Stigells (f 1868)
graf, hafva vi ett ganska godt stycke att vandra
i nordlig riktning, innan vi med vördnad stanna
invid det kors af jern, som bär den enkla in-
skriften :

F. W. PIPPING.

Allvarlig och flärdlös framstår den af gra-
nar omgifna grafven som gömmer stoftet af
denne trägne, finske bibliograf, denne gamle
veteran i högskolans och högsta styrelsens
tjenst. Statsrådet Pipping afled d. 23 Januari
1868, hunnen till en ålder af 84 år.
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På ett mindre afstånd från sistomnämnda
graf finna vi invid ett lärkträd en liten, upp-
rätt vård öfver en annan gammal bokvän, bok-
tryckerifaktorn Damberg •(-{• 1813/969). Inskrif-
ten på hans grafvård lyder:

TILL MINNE
AF

JOHAN ERIK DAMBERG
RESTES DENNA STEN

AF
EFTERLEMNaDE VÅNNER.

Vi gå nu vidare framåt, förbi de vårdar,
som betäcka de jordiska qvarlefvorna af D.
W. Alopseus (f 1873), överstelöjtnanten Oskar
F. Meurman (f 1870), apotekaren Alexander
Collan (f 1882), magister Karl Siren (f 1877;
grafhällen belägen invid muren) samt hofrådet
G. A. Uhlenius (f 1873). Hunne så långt mot
norr upptäcka vi utan svårighet invid muren
ett vackert monument, prydt med ett kors af
hvit marmor, öfver generalmajoren friherre
Alfred Rehbinder (f 1883). Vår uppmärksam-
het dragés äfven till en större vård, som reser
sig vid randen af vägen. Under detta monu-
ment hvilar den värme konstvännen arkitekten
Nestor Tallgren. Vården utgöres af ett högt,
ohugget klippblock, å hvars framsida är fästadt
ett i brons gjutet, af C. Sjöstrand modelleradt
profilporträtt af den aflidne. Inskriften lyder:
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NESTOR TALLGREN.
* 14 SEPT. 1824.

t D. 24 AUG. 1875.

Invid kyrkogårds-muren, ett stycke från den
80-årige lagmannen G. M. Bymans samt kap-
tenen J. A. Muncks vid vägen belägna grifter,
anträffa vi, ungefär der björkarna upphöra, en
under sommaren 1883 ännu icke med någon
vård betecknad graf, hvari Finlands förste jern-
vägskonduktör Petter Wild funnit målet för
sin bana.

På den återstående delen af kyrkogårds-
området mellan vestra muren och vägen blifva
de helst något mera allmänt bekanta grafvarne
ännu färre. Gräset vaggar öfver grafkullar,
som under tidernas lopp gång efter annan
mottagit nya generationer af döda. Måhända
har ursprungligen ett snart förmultnadt träkors
betecknat griftens innebyggare. Då vården
blandats med mullen, och grafven lemnats åt
glömskan^ har platsen efter det bestämda an-
talet år åter upplåtits för sitt ändamål.

Huru enkla vårdar fick vandraren icke for-
dom se på denna samt den närmast högre opp
åt öster belägna mindre eftersökta delen af
begrafningsplatsen. På en graf kunde man
finna en i marken instött gärdesgårdsstör, vid
hvilken en brädlapp var fastspikad, hvarå några
initialer voro ristade. En annan graf fann
man utmärkt med ett .stycke plan kalksten af
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det slag, hvarmed man för icke länge sedan
beklädde våra trottoirer. I den lätt bearbetade
stenskifvan hade en trofast hand inskurit ett
brustet ankare. • Mången graf gjordes för en
kort tid kännspak för efterlefvande vänner
genom en jernplåt eller en bleckskifva fästad
vid en i marken indrifven stör. En pertsticka,
hvarpå en vissnad krans af väppling eller ett
band fästats, kunde stundom vara det enda,
snart förgängliga märket för de lefvande, som
sökte en bortgången väns sista hvilorum bland
den mängd af torftiga grafvar, som före den
nya begrafningsplatsens invigning fylde hela det
nordvestra området af denna kyrkogård, men
hvilkas tillvaro man nu knappast anar,- då man
vandrar öfver det med vårdar glest betäckta
fältet.

Den medellöse synes genia vilja pryda sina
käras grafvar med en vers ur psalmboken eller
bibeln, de bästa skatter han eger. Dessa in-
skrifter återfinnas än målade på sjelfva trä-
vården, än anbringade på en dervid fästad
plåt af jernbleck eller helt enkelt skrifna med
ovan hand på papper, som sedan infattats inom
glas och ram. Oftast tala dessa verser om
uppståndelsen, ofta ock derjemte om lifvets
tunga. På en 29-årig qvinnas graf läser man
versen:
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Gud vare lof, nu har jag hamnen hunnit
Och seger uti döden vunnit.
Har jag möda haft och strid,
Så slumra får jag dock i frid.

Men vi skola skynda att sluta vår vandring
i denna del af kyrkogården och betrakta de
få återstående grafvar, som kunna ega intresse
i vidare kretsar. Om vi följa vägen åt, upp-
täcka vi invid densamma under en rönn en
liten upprätt grafsten, under hvilken den på
sin tid icke hos oss alldeles obekanta sånger-
skan Charlotte Ekman (gift Rancken) hvilar
vid sidan af sin gamla moder. Charlotte Ranc-
ken dog 1876 i en ålder af 37 år. Då vi
fortsätta vår vandring, få vi anledning att efter
några steg stanna vid en af de äldsta vårdar,
som ännu anträffas på denna begrafningsplats.
Det är en lafbevuxen, ohuggen, på kant stående
grafsten, som kunde antagas vara ett jordfast
klippstycke och som man lätt går förbi, dold
som den till hälften är af ogräs, hvilket frodas
på denna glömda graf. Den bär dock denna
inskrift:

åt
e?o&. dnd. %oim

WLe2. kandidat
tom i t&iden mot Q-noi&zan

töii ett ollat iöz titt wÅX

3W 27/ €iua. 1831.
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Den unge läkarens graf bäddades under
den häftiga och skräckinjagande farsotens tid
på denna aflägsna del af kyrkogården, hvarest
två år efter platsens invigning (år 1829) knap-
past någon enda graf torde ha funnits i när-
heten, utom möjligen några griftcr för sjukdo-
mens offer bland de högre klasserna, såsom en
alldeles samtida grafvård i närheten (inom om-
rådet VII) tyckes ge vid handen.

Bakom Holms graf, se vi, tätt invid muren,
en egendomligare, af bleckplåt utförd grafvård
i form af en björkstam med tvärgren, så att
det hela bildar ett kors. Grafskriften, anbrin-
gad på ett likaledes imiteradt näfverstycke, är
på finska och af en sörjande vän egnad den
24-årige studenten N. K. Kristersson (f 1876).

Slutligen upptäcka vi längre bort invid mu-
ren, der en tall och en björk skjuta upp, en
onkel, med en lyra prydd vård, under hvilken
den i Helsingfors i många decennier så kände
blinde klarinettisten Carl Friedrich Wohl-
lebe funnit hvila. Det på den 20-årige stu-
denten K. K. G. Gustafsons år 1879 redda,
strax invid belägna graf uppresta kors af
hvit marmor vägleder oss måhända bäst till
den gamle främlingens hvilorum i den finska
jorden.
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Ehuru gamla kyrkogårdens mur mot norr
är nedbruten, och någon gräns mellan den
äldre och nyare begrafningsplatsen egentligen
icke förefinnes utom i den sträcka af bergs-
klackar, hvarpå den forna muren var uppförd,
skola vi dock antaga en sådan gränslinie, då
vi nu gå uppför den sluttande marken i norra
delen af kyrkogården och betrakta de graf-
var, som vi anträffa norr om den väg, som
från trakten af den gamla brunnen leder i
hufvudsaklig riktning mot öster.

Hela den nordvestligaste delen (IV) af detta
område erbjuder oss intet intresse. Grafkul-
larne äro för det mesta obetecknade eller för-
sedda med vårdar, hvilka ofta bära endast ini-
tialer. En gestalt från det gamla Helsingfors,
den vid sin bortgång till 79 års ålder hunne
underfänrik N. J. Stålhane (f 1875) har dock
här funnit sitt sista hviloläger under den enda
prydliga vård, ögat upptäcker i denna trakt.

Under det vi stiga uppför den med späda
björkar bevuxna höjdsluttningen, finna vi om-
rådet till venster om vägen allt mera fullstän-
digt upptaget af bergshällar, hvilka man tills
vidare lemnat ovidrörda. Högre opp är för-
hållandet annorlunda; der finnas redan flera i
klippgrunden sprängda grafvar, såsom vi snart
skola få se.

Då vi uppnått den fullvuxna björk, som
intagit plats på sjelfva vägområdet, se vi, att
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vägen framför oss delar sig i tvänne, af hvilka
den ena i en bugt går åt venster, den andra
åter åt höger i rätare riktning. Denna senare
•väg skall nu bli vår utgångslinie, då vi i det
följande gå att se oss omkring bland grafvarne
i qvarteret norr om nämnda väg ända till grän-
sen af nya begrafningsplatsen.

Innan vi dock begynna vandringen, skola
vi från den nyss omtalade björken styra våra
steg mot klipphällen i norr, der vi se en nyss
iordningsstäld, ehuru ännu icke med någon
vård betecknad grafplats, delvis insprängd i
berggrunden. På detta högt belägna, vackra
ställe hvilar stoftet af den rastlöst verksamme,
inflytelserike journalisten, redaktören af Hel-
singfors Dagblad, kaptenen Robert Olof
Lagerborg, som afled den 5 November 1882
i en ålder af endast 47 år.

Det qvarter (V), med hvars vårdar vi nu
skola göra oss bekanta, är det bäst ordnade
och lättast genomgångna på hela denna begraf-
ningsplats. Grafplatserna här äro upptagna på
en tid, då man redan äfven hos oss kommit
underfund med nyttan af en ordnad fördelning
af desamma i parallela linier, hvilket system
man tillämpat här, i det man fördelat det smala
området i sådana, blott alltför tätt intill hvar-
andra dragna linier i riktning från söder till
norr. Det blir oss derför mycket lätt att, i
det vi utgå från den vestligaste graflinien såsom



ÅLDRE BEGRAFNINGSPLATSEN. 63

den första, angifva de öfriga i ordningsföljd
ända till den mest i öster belägna, sjuttonde
linien.

Likasom detta qvarter är det bäst plan-
lagda utmärker det sig äfven genom i allmän-
het vackra och dyrbara vårdar samt omsorgs-
fullt skötta grafplatser. Det är, kunde man
säga, ett stycke framtidsbild af Helsingfors be-
grafningsplatser öfverhufvud efter det något
eller några decennier hunnit skrida framåt.
Vi skola här äfven upptäcka några grafvar af
allmännare intresse för trängre eller vidare
kretsar af efterlefvande.

I första graflinien lägga vi genast märke
till den dyrbara och vackra korsprydda vård
af svartslipad granit, som är rest till minne af
senatorskan Augusta Wilhelmina Lönnblad, född
Akermann (f 1873). I öfre fältet af vården,
livars grundform återfinnes i många under sena-
ste decennium här uppstälda grafstenar, är in-
fäld en hvit medaljong, framställande dödens
engel, hvilande med nedsänkt fackla samt med
vallmoknoppar i handen. Från andra graf-
linien, der vi se en enkel vård öfver arkitekten
Hugo Trapp (f 1872), öfvergå vi till den
fjerde, hvarest ett prydligt granitkors på
handlanden J. E. Ollonqvists (f 1872) af kedjor
inhägnade graf tilldrar sig vår uppmärksamhet.
I den följande linien ligger öfverste F. E.
Carlstedt (f 1872) begrafven. I sjunde linien
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stanna vi vid det dyrbara monumentet öfver
skådespelaren Frithiof Raa, hvilket hör till
de mest kända på denna kyrkogård. I öfre
partiet af den ganska höga, svartslipade stenen
är infäld en af C. Sjöstrand i marmor huggen
porträttmedaljong af den aflidne genialiske
konstnären. Ofvanom medaljongen läses den
bortgångnes namn och nedanom densamma:

FÖDD 1840. DÖD 1872,

äfvensom en psalmvers („Omhägna med natt-
liga friden'-'' o. s. v.) Nederst på postamentet
upplyser oss en inskrift, att:

Konstens och Konstnärens
Vänner

reste vården.

Huru flyktig och kort är ej den sceniske
artistens efterverld. Frithiof Raa har varit död
i endast elfva år; och redan nu eger hans
namn hos den framstigande generationen icke
den varma klang som hos den äldre, hvilken
med beundran minnes hans konstnärsskap. Här
må nämnas, att Fredr. Cygnseus till inskrift på
detta monument föreslagit följande ord: „Stor
i den konst, hvari så få varit verkligen store".

I samma graflinie, men längst åt norr, reser
sig en hjelmprydd, ståtlig vård af ljus granit
öfver generalmajoren Thure Reinhold Norden-
streng (f 1880).
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I åttonde linien anträffa vi till först tvänne
monument, som bevara minnet af de åldrige
embetsmännen, lagmannen i karelska domsagan
Bror Adam Tamelander (f 1872) samt sena-
torn J. Granlund (f 1876). Den tredje graf-
ven omslutes af lärkträd samt en låg hagtorns-
häck och är utmärkt med ett lägre kors af
hvit marmor. Under denna vård hvilar stoftet
af den framstående embetsmännen, den rätts-
lärde senatorn

Eugen v. Knorring.
* lnU 1812, f ,0/6 74.

Inskriften på postamentet tillägger:
SALIGE ÅRO DE RENHJERTADE,

TY DE SKOLA SE GUD.

Tredje grafven i nionde linien inrymmer
stoftet af statsrådinnan Gustafva Sophia Sjö-
gren (f 1880), enka efter den för vår kultur-
historia minnesvärde akademikern A. J. Sjö-
gren, Castréns nitiske gynnare och vän. Den
femte grafven är handl Gustaf Halldins (f 1876)
hvilorum; den sista i linien prydes af en större
vård, som anger, att familjerna Göhle och Åberg
här hafva sin gemensamma slägtgraf.

I tionde linien af grafvar, straxt vid södra
vägen, ser man en upprätt, med ett hvitt kors
prydd vård af gråsvart granit. Inskriften säger
oss, att här hvilar
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FINLANDS FÖESTA DIAKONISSA
3Vmanba (Uajanber.

F. % 1827. D. % 1871.
I samma rad, ytterst i norr, tilldrar sig en

större familjegraf vår uppmärksamhet. En hög
obeliskartad vård af svart slipad sten, öfverst
bärande ett kors af hvit marmor, betäcker här
stoften af sex små syskon, af hvilka fyra skör-
dats år 1877 af döden inom loppet af tjugu
dagar. På frånsidan af den vackra, dyrbara
vården läses:

WAPAAT YAIYOIST', SURUIST'
RAUHASS' RATKI AUTUASST

(~I saligaste frid fria från plågor och sorger!'')
Tvänne andra barngrafvar, dessa „englars

fotspår" på kyrkogården, skåda vi nära intill
södra vägen, men i följande linie, den elfte i
ordningen. De höra till de äldsta och enklaste
i denna del af kyrkogården, men don ena af
dessa grafvar ha tusen hjortan i detta land
omfattat med varmaste medkänsla, utan att
någonsin ha sett den. Här sofver barnaskal-
dens ende son „En liten pilt" vid sidan af
sin späda syster Rosa. Inskriften på denne
gosses graf, hvars „leende framtidsdröm, den
ljufva och stolta saga", sjöngs så skönt af en
fader, lyder endast:

Raphael.
1858.
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I midten af ll:te linien ligger en af täta
hagtornshäckar nästan undanskymd vård af
svart slipad sten, under hvilken den af äldre
generationer vid högskolan allmänt kände pro-
fessoren Germund Fredrik Aminoff hvilar. Han
dog den 21 Maj 1876, i det närmaste 80 år
gammal.

Den tolfte linien börjar i söder med ett
prydligare monument i form af en korsprydd,
högre piedestal af svart slipad granit, som bär
namninskriften Eufemia Maria Hausen (f 1878).
Invid denna grafplats omsluter ett i hvitt må-
ladt gjutjernstaket en liggande dubbel grafsten,
under hvars ena hälft den gamle, på denna ort
så välbekante restauratören Louis Kleinch år
1874 lagt sig till ro.

Inom en låg häck af hagtorn några steg
längre mot norr betäcker en upprätt paralleli-
piped af grå granit stoftet af den flitige utgif-
varen af flera samlingar studentsånger, Taavi
Hahl, som bortgick d. 14 Juli 1880, endast
33 år gammal.

Senast af oss passerade graflinier, den elfte
och tolfte i ordningen, stängas i norr af ett
af de största monumenten på kyrkogården,
upprest på den graf, som omsluter de jordiska
qvarlefvorna af en landsman, som i högre grad
än kanske någon annan finne fick under sin
långa lefnad erfara ynnestbevis från tronen.
Under detta med hjelm och svärd af brons
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prydda, formade klippblock hvilar nämligen
generaladjutanten baron Anders Edvard
Ramsay, död vid 78 års ålder den 12 Maj

A. E. Ramsays grafmonument.

1877. Den stora, med lager- och cypress-
växter smyckade grafplatsen omslutes af kedjor,
fastade vid åtta i form af mörsare huggna
stödjepelare af granit.

I första grafven i trettonde linien hvila
öfversten G. G. Grahn (f 1877) samt kaptenen
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J. F. Grahn (f 1863). Den tredje i ordningen
utgör „H. W. Pomellin perheen-hauta". Den
fjortonde linien börjar med den inom staket
af jern belägna, vidsträckta Elsterska familje-
griften, som ännu inrymmer endast en barn-
grift. Linien slutar i norr med en medelhög
grafsten, som betäcker stoftet af fru Mathilda
Wasastjerna. född Barck (f 1879).

Sedan vi i den följande (femtonde) linien
passerat fyra grafvar, observera vi ett af en
gran vackert beskuggadt kors af svart slipad
sten, hvarunder referendarie sekreteraren friherre
Axel Fredrik de la Chapelle sedan år 1875
egt sitt sista hvilorum. Invid denna vård finna
vi en grafhäll, som betäcker stoftet af sena-
torskan friherrinnan Augusta Wilhelmina von
Haartmai, född Mellin, (f 1876). I den föl-
jande grafven, betecknad med en gråslipad lig-
gande sten, hvilar den 72-årige länearkitekten
Erik Johan Viik (f 1876). — I sextonde
liniens femte graf slumrar den 79-årige öfver-
stelöjtnantskan G. Hornborg, född von Knor-
ring (f 1875) och i dess nordligast belägna
grift bokhandlaren G. W. Edlunds maka Hed-
vig Charlotta Lindberg (f 1878) jemte tidigt
bortgångna barn. En medaljong framställande
Thorvaldsens relief ,Julglädje i himmelen" är
infäld i den mörka granitvården.

I den sjuttonde graflinien invid den väg,
som i öster begränsar detta qvarter, kunna vi
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som den tredje grafven från söder omnämna
den Saltzmanska familjegrafven, inom hvilken
äfven stadsläkaren i Tavastehus, d:r J. G.
Hård (f 1878), svärson i familjen, ligger jemte
sin unga maka begrafven. Den nordligaste
griften i denna linie är den Ekman-Nymalmska
slägtgrafven betecknad med tvänne kors, det
ena af hvit marmor, det andra af mörk granit.

Till det af oss senast genomgångna qvar-
teret räkna vi som ett annex (V.a) den rad
af för det mesta i klippgrund sprängda graf-
var, som fortlöper utmed öfre delen af begraf-
ningsplatsens norra gränslinie.

Mest i öster se vi den med en hvit urna
prydda vackra vård af svart slipad sten, som
utmärker den Nykoppska familjegrafven, och
hvarunder äfven senatorn Albert Werner Ny-
kopp (f 188/182) hvilar. Invid denna står en
högre grafsten, hvari en större medaljong synes
afsedd att infällas, hvilken sannolikt kommer
att utgöra ett porträtt af den rikt begåfvade
mångsidige skriftställaren F. Berndtson,
hvars stoft hvilar härunder. Inskriften anger
endast hans namn samt födelse- och dödsår:
1820-1881.

Bakom denna graf är i klippan insprängdt
det griftrum, som den gamle skalden och väl-
talaren, Fredr. Cygnaeus under sin lifstid
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lät inreda åt sig, på en plats i klippan, hvil-
ken afgiftsfritt afstods af vederbörande såsom
ett aktningsbevis för Cygnaei förtjenster om
fäderneslandet. I detta nu igenmurade grift-
rum förvaras stoftet af den för allt skönt och
ädelt svärmande patrioten, och framför den
låga ingången till griften har man satt en graf-
sten med följande af Cygnseus sjelf författade
inskrift:

UNDERTECKNAD HÅR HAR FATT
SOM ARBETSLÖN UTAF SITT LAND
EJ EN GROP I LÖSAN SAND,
MEN AF EN BIT GRANIT ETT SLOTT,
SOM BÅTTRE ÅN PÅ JORD HVAR BORG
UTESTÄNGER BÅd' NÖD OCH SORG
OCH INTILL NÅSTA FLTTTNINGSTID
BESKÅRER BORGHERRN RO OCH FRID.

FREDRIK CYGN^EUS.
* 1807. f 1881.

Tilläggas bör, att det är ovisst, om skal-
dens önskan varit, att denna inskrift blefve
ristad på hans graf. Ibland hans efterlemnade
papper påträffade man ofvanstående vers i ett
par föga skiljaktiga varianter, utan att uttryck-
ligen utsatt var, hvem man hade att antaga
~undertecknad" eller „underskrifven" vara. —

Inskriften är för öfrigt så lågt anbringad, att
den sommartid till någon del undanskymmes
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af blommande växter, om vintern åter af drif-
vor, som omgifva denna för hvarje finne dyr-
bara, i vördnad hållna graf.

Fredr. Cygnæi graf.

Till Cygnsei något undanskymda graf väg-
ledes man af det framför densamma belägna
svartslipade granitkors, som betecknar Blonni
Kjällmanssons (f 1881) hvilorum.

Längre mot vester finna vi ännu några
vackra grafplatser, för det mesta familjegrafvar.
Som en af de vackraste på hela kyrkogården
må nämnas det af unga björkar omsusade samt
med en af rosor omkransad, bruten snöhvit
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pelare prydda monumentet af marmor öfver
Olga Lindeberg, född Hallonblad. Vården är
huggen af A. Riedl i Munchen.

Från alla dessa grafvar, men isynnerhet
från de ytterst i vester belägna Nissinenska
och Ispalatoffska familjegrafvarne är utsigten
öfver den längre bort belägna hafsviken med
dess grönskande holmar särdeles vacker och
gör med rätta denna del af begrafningsplatsen
till ett af de förmögnare klasserna eftersökt
område, ehuru grafrummen oftast måste med icke
obetydlig kostnad sprängas i klippgrund.

Vi skola nu gå ett stycke tillbaka i våra
senaste spår i riktning mot den Nykoppska
grafven för att nu anträda vår vandring bland
vårdarna i det ganska vidsträckta qvarter (VI),
som sträcker sig från nordöstra hörnet af kyrko-
gården utmed östra muren samt allt intill in-
gångsporten.

Norra delen af detta område är fördeladt
i ordnade graflinier, aderton till antalet, hvar-
emot den södra delen upptages af oordnadt
kringspridda grafvar, de flesta utan vårdar.
Då bland dessa senare grifter vi icke kunnat
upptäcka någon enda, som skulle förvara stof-
tet af någon mera bekant person, hafva vi nu
att endast följa ofvannämnde graflinier åt, bör-
jande vår vandring längst -opp i öster, vid
muren och benämnande den der belägna raden
af grafvar den första.
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Här befinner sig en af de egendomligaste
grafvårdar på kyrkogården. Monumentet be-
står af ett större ankare af brons, som huggit
sig fast i den fantastiskt sammanfogade klipp-
grund, som utgör vårdens underlag. På ankar-
stocken läser man inskriften: Carl Gustaf Hall-
berg. Detta är den enda graf i första linien,
som vi ha att fästa oss vid. Äfven den andra
och tredje graflinien erbjuda oss intet minne
af allmännare intresse. Den andra grafven i
fjerde linien är betecknad med ett litet kors
af hvit marmor, hvars inskrift säger oss, att
tullförvaltaren, hofrådet J. E. Jernberg (f 1881)
här ligger begrafven. I femte linien stanna
vi invid den enkla, liggande grafsten, som göm-
mer stoftet af den tidigt af sjukdom brutne
arkitekten W. Westling (* 1845. f 1881),
hvars samvetsgranna flit och artistiska sinne
Fornminnesföreningen har att tacka för flere
af dess intressantaste skördar på konsthisto-
riskt område. Tvänne grafplatser mera söderut
höjer sig ett oregelbundet, mindre stenblock
öfver stoftet af den 82-årige bankokassören J.
G. Hjelm (f 1882). I närheten af denne till
inemot lifvets gräns hunne åldring hvilar i
sjette linien en 25-årig yngling, studenten
Kaarle Kaslin (f 1873), som blott hann lemna
ett ljust och godt minne efter sig i den krets
af kamrater, han tillhörde. I sjunde linien
falla våra blickar på ett ganska ståtligt monu-
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ment af svartslipad granit öfver byggmästaren
F. Brandt (f 1881) samt på ett prydligt kors
af trä, uppstäldt på den fjerde grafplatsen,
hvilken förvarar stoftet af Frans Heimberger.
Sedan vi i åttonde linien gått förbi den me-
delhöga vården öfver registrator G. Pehrman
(f 1881), det i form af en hög piedestal for-
made monumentet på handlanden Emanuel Löf-
grens graf samt det stenkors, som betecknar
referendarie-sekreterskan Charlotte Muncks, född
von Bom, år 1873 redda sista hvilorum, upp-
täcka vi i nionde linien inom ett staket tvänne
hvarandra lika vårdar af svart slipad sten öfver
den ansedde, redbare prokuratorn Pehr Peter-
son (* 1815/1201, f 1819/6 78) och hans maka.

Äfven den tionde linien inrymmer en an-
märkningsvärdare graf. Efter det vi passerat
Wolfgang Eichingers (f 1880) prydliga vård,
som uppbär en, till hälften af ett dok betäckt
minnesurna af hvit marmor, anträffa vi, såsom
den fjerde grafven i denna linie, en med en
upprätt vård af mörk granit utmärkt, af kedjor
inhägnad griftplats, der den kände framställaren
af Finlands kameral-lagfarenhet, statsrådet, frih.
Joh. Gabr. von Bonsdorff (* 1716/995,
f 1813/5 73) slumrar i döden jemte sin åldriga
maka U. Ch. von Willebrand (f 1881).

Den andra platsen i elfte linien upptages
af en större familjegraf, betecknad med tvänne
kors af svartslipad granit. Här hvila guverne-
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ments-sekreteraren C. G. Backman (f 1877)
samt handlanden K. G. Backman (f 1880).
Följande graf gömmer stoftet af rådmannen G.
W. Cadenius (f 1875). En annan för en snart
alldeles förgången generation i Helsingfors be-
kant person, den 86-årige referendarie-sekrete-
raren F. W. Wärnhjelm (f 1878) hvilar i fjerde
grafven i den tolfte linien. — Ungefär i jem-
bredd med denna graflinie, på andra sidan om
vägen i norr, reser sig ett vackert kors af
marmor på fru Anna Thormans (f 1882) en-
staka graf.

Vi komma nu till den trettonde linien,
hvars första grafplats beredt ett hvilorum åt
en af landets tidigaste stenografer, direktören i
statskontoret Svante Viktor Dahlström (f 1879).
I den tredje grafven hvilar den aktade målare-
mästaren Lars Johan Källström, född
den 15 Mars 1809 samt död den 17 Decem-
ber 1878. Det af lindar omgifna monumentet
är fullkomligt likt W. Eichingers nyligen af
oss betraktade minnesvård samt bär följande
tillägg till den vanliga grafskriften:

AF ERKÄNSLA FÖR HANS MÅNGA
FORTJENSTER OM HANDTVERKS-

SOCIETETENS I HELSINGFORS
UNDERSTÖDS- OCH PENSIONSKAS-

SA RESTES DENNA VÅRD
AF KASSANS DELFGARE.
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Den fjerde grafven i ordningen är E. G.
W. von Gerickes," med ett kors af svart slipad
granit betecknade familjegrift.

Vi kunna nu gå förbi den fjortonde
linien samt i den femtonde stanna invid den
första grafven, hvars enkla och värdiga vård,
en hög, upptill afrundad, jemnslipad sten bär
inskriften:

BE»T ABRAHAM GODENHJELE
Synt. 173%M. Kuoll. 18u/«81.

En af den finska målarekonstens banbry-
tare, fick den gamle, redbaro målaren, efter
det han med altartaflor smyckat många af lan-
dets kyrkor och välvilligt ledt de ungas första
steg på konstnärsbanan, på sin höga ålderdom
glädjen att förnimma gryningen af konstens
första dag äfven i det för honom så kära
finska fosterlandet -

Sedan vi i denna och följande linie, hvars
fjerde graf gömmer stoftet af hotrådet David
Alopaeus, död år 1876 vid 82 års ålder, lagt
märke till några ganska prydliga vårdar och
omsorgsfullt ansade grafplatser, går vår vand-
ring utmed den sjuttonde graflinien, till först
förbi apotekaren Edv. Forsbergs (f 1876) vård,
den andra i ordningen. Vi kunna ock betrakta
de sällsynt vackra och kraftiga thujor af här
icke ofta odlad art (thuja occidentalis), som
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omgifva lektorskan C. von Schoultz's (f 1875)
korsprydda graf. Vi hafva nu hunnit till den
af ännu späda amerikanska tallaf omgifna,
tunga upprätt stående vård, hvarunder den i
Rom den 12 April år 1875 aflidne unge bok-
tryckaren och konstvännen Oskar af Heurlin
funnit ett sista hvilorum i skötet af fosterjor-
den, som han så högt älskade.

Inskriptionen på sistnämnde graf är på fin-
ska, på hvilket språk inskrifterna å icke få
vårdar i detta qvarter äro affattade.

Den adertonde och sista linien återstår
oss ännu att betrakta. Då vi nu följa den
väg, som i vester begränsar qvarteret, faller
vår blick på en inom en grönskande häck be-
lägen vård af ljusröd stenart; under denna
slumrar den unga Hildur Behr, på ett så hemskt
sätt bortryckt från ett lif, hvars vårdag hon
knappt hunnit skåda. Vackra, enkla vårdar
möta oss äfven utmed denna graflinie, som
dock ej har någon vård af allmännare intresse
att uppvisa. Inskrifterna- på grafvårdarne, som
i det inre af qvarteret nästan alla voro an-
bringade på östra sidan, äro i de tvänne när-
mast vägen belägna linierna vända åt vester.

Hela det ganska vidsträckta, för solen tem-
ligen öppet liggande fält, som bakom de graf-
vårdar, dem vi nu betraktat, utbreder sig fram-
för oss i sydost, har under senaste decennier
icke undergått större förändringar. Grafkul-
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larne ha blott blifvit flere, under det att de
enkla vårdar af trä, som betecknat dem, blif-
vit färre, sedan tidens tand jemnat många af
dem med marken. .Vi gå derför vägen framåt
mot söder och kunna, der densamma vid revi-
sor Federleys af tvänne lärkträd omgifna, med
en marmorhäll betäckta graf böjer sig mot
porten, lägga märke till den enkla, upprätta
grafsten, [om betäcker stoftet af den inemot
nittioårige musikvännen, prosten och kyrkoher-
den C. G. Streng (f 1873).

Mellan denna plats och den kulle (VII),
hvarpå jordfästningskapellet är beläget, obser-
verar man ett par oregelbundna, mindre graf-
områden, hvilka vi vilja räkna som annex till
det af oss senast genomgångna qvarteret. I det
högre belägna (VI:a) tilldras vår uppmärksamhet
af en svart vård med hvit urna — fullkomligt
lik de af oss nyss betraktade monumenterna
på fabrikörerne Källströms och Eichingers
grafvar. Vården betäcker stoftet af bankdi-
rektören, den i sina unga år äfven som dra-
matisk dilettant bekante Reinhold Frenckell
(f 1880).

Skiljd endast af en graf från den sist-
nämnda, rymliga grafplatsen, reser sig en
upprätt vård af medelstorlek, hvars inskrift
lyder:
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LÄGERSTÄLLE
FÖR

MAKARNE
JUBELMAGISTERN

FRANS JOHAN RABBE
1801—1879

OCH

AURORA, född REUTERSKÖLD
1811—1880.

Månget namn i denna de dödas stad har
väl högre klang än Frans Johan Rabbes, men
mera guldren har kanske ingen än det, som
bars af denne genomärlige patriot med det
glada, varma hjertat.

Vid sidan af denna grift är den Spennert-
ska familjegrafven belägen. I detta annex äro
ytterligare tvänne större familjegrafvar inrymda,
nämligen landthushållaren G. Sandbergs (f 1878)
samt möbelfabrikören C. J.A. Berglunds f 1880).

Det andra annexet (VI:b) omsluter åtskil-
liga här aflidne tyskars sista hvilorum Så
finna vi här de Hanemannska och Bohnhofska
slägtgrafvarna, af hvilka trädgårdsmästaren
Christian Bohnhofs år 1881 redda grift är
betecknad med en vacker obeliskartad vård af
svartslipad granit, öfverst prydd med ett kors
af hvit marmor. På fotstycket är ingraverad
bilden af en bruten blomsterstängel.

Öfvergångarna mellan dessa annex inbördes
samt omgifvande qvarter blifva dag för dag
omärkligare, och torde dessa små områden



81ÅLDRE BEGRAFNINGSPLATSEN.

inom kort vara förenade med det större qvar-
tcr (VI), hvilket vi senast genomvandrat.

Vi ha nu gjort en rund bland vårdarne
utmed gränserna af äldre begrafningsplatsen.
Hela det vidsträckta midtelpartiet återstår oss
ännu att besöka. Vi skola, så godt sig göra
låter, vara läsarens ledsagare bland de bort-
gångnes boningar i dessa delvis mycket tätt
befolkade samt i allmänhet oordnade, lång-
sträckta områden af kyrkogården. Till antalet
äro dessa områden fyra, af hvilka dock det
sydligaste medels en bredare väg är afdeladt i
två qvarter.

Vi skola till först se oss omkring inom det
nordligaste af dessa fyra områden (VIII). För-
gäfves skulle vi försöka att till en början här
följa några graflinier, då sådana oupphörligen
förlora sig i områden, upptagna af spridda
grafvar. Vi måste derför åtnöja oss med att
gruppvis beskrifva de skilda partierna af qvar-
teret samt taga till utgångspunkt gardeslöjtnan-
ten Artur Hasselblatts (1882) med en kistfor-
mig vård betecknade graf, såsom den för till-
fället oss närmast belägna, der den strax nedan-
om jordfästningskapellet skjuter fram i sydöstra
hörnet af den mot vester afsmalnande trapéze,
som detta qvarter bildar.
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Den lilla vrå af kyrkogården, som nu mot-
tager oss, då vi träda in i den skuggrika lun-
den af löfträd, har sin bestämda färg. Ingen-
städes se vi så många, höga svarta jernkors
resa sig vid sidan af hvarandra som här, och
under tufvorna slumrar en krets af till icke
ringa del helt unge män, krigare och studen-
ter, hvilka från lifvets fullhet ryckts bort till
det obekanta landet. De synas numera nästan
alla vara lika glömda, som de äro gömda.
Nässlor och annat ogräs skjuta högt opp inom
och mellan grafvarnes inhägnader. Också ha
i allmänhet tjugu, ofta inemot fyratio år för-
gått, sedan sörjande, varmhjertade ~kamrater
reste vården", såsom inskriften icke sällan lyder
på dessa grafkors. „Kamraterne" äro nu gamle
eller slumra sjelfve kanske under vårdar, af
hvilka efter några decennier de flesta i sin tur
flyktigt betraktas af vandrare, hvilkas ögon
aldrig sett dem, som hvila derunder.

Dessa kors och öfriga vårdar beteckna
grafvar, som förvara det jordiska af: ingeniör
stabskapten G. A. Löfström, stabskaptenen G.
S. Hedlund (f 1870), kaptenen vid K. F.
kadettkåren Karl Munsterhjelm (f 1863) löjt-
nanten vid första finska sjöekipaget Lars Au-
gust Cederhvarf (f 1845), artilleriöfversten
Wilhelm Blåfield (f 1861), gardeslöjtnanten
Adolf Richard Wilhelm Blåfield (f 1853), stu-
denten Edvard Walfrid Blåfield (f 1853), löjt-
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nanten Knut Oskar Fock (f 1848) samt kap-
tenlöjtnanten Wilhelm Johan Fredrik Toppe-
lius (f 1850), öfver hvilka tvänne sistnämnda
deras kamrater vid första finska sjöekipaget
rest minnesvårdarne. Vid sidan af dessa hvila
de några och tjugu årige ynglingarne Alexander
Ekestubbe, Constantin Winter och studenten
C. O. Scheele (f 1848). Bland de många öfriga
vårdar, som omgifva dessa de ungas grifter,
lägga vi märke till en, vid sidan af löjtnant
Cederhvarfs graf belägen, till hälften i jorden
sjunken grafsten med inskrift:

Tacksamt minne åt
Ingeniören vid Gen. landtm: Kont. och Riddaren

Josef Gabriel Telén
född 177| 8 96. död 1828|348.

I bredd med kaptcnlöjlnanten Toppelius
hvila överstelöjtnanten Paul von Möller, tysk
till börden, (f 1852) samt den 78-årige kam-
reraren C. A. Lange (f 1873).

Ett litet stycke i nordvcst från denna graf-
komplex ligga de vårdade Ehrströmska graf-
varne, omgifna af ett jernstaket samt svagt
beskuggade af en liten lönn, som inom det-
samma skjutit opp mellan vårdarne. Här hvi-
lar under en liten enkel sten af grå granit
med inskrift:

F. A. Ehrström
f. 1801. D. 1850
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Finlands förste sångkompositör, han som gaf
vingar åt „Svanen", åt „Källan" och andra af
Runebergs tidigaste sånger, så att de med troll-
makten af ord och musik flögo ut öfver foster-
landet och helsades öfverallt med samma glädje
som sångfoglarne, då de om våren komma till
våra bygder.

I denna del af qvarteret finner man för
öfrigt icke få grafvårdar öfver sjökaptener,
handtverkare m. fl. Men vi skola ej förirra
oss alltför långt åt vester, utan först uppsöka
de få grafvar, som i den nordöstra, ganska
breda delen af qvarteret kunna erbjuda oss
intresse.

Om vi då från vår första utgångspunkt —

den Hasselblattska grafven — gå ett stycke
mot norr förbi handl. G. A. Lindströms famil-
jegraf och den grift, som gömmer „Gratschoffs
barn" samt slutligen passera lagman Werner
v. Rehausens (f 1878) grafvård, komma vi till
den nyligen bortgångne, genomvänlige och frid-
samme samlaren af fornsaker d:r H. A. Rein-
holms (f 1815/6 83) ännu icke med någon
vård betecknade graf. Några steg derifrån åt
nordvest se vi emellan granar det stenkors,
som betäcker den finske språkforskaren och
skriftställaren Oskar Blomstedts stoft, med
hvilket många för fosterlandet kära förhopp-
ningar blefvo jordade. Han dog 18 Febr.
1871, närmare 38 år gammal. Några graf-
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bredder åt norr från de vackra Blomstedtska
grafvarne höjer sig ett mindre jernkors mellan
ett par lindar. För vänner af vår litteratur-
historia må antecknas, att detta kors beteck-
nar skalden J. J. Wecksells faders, hattfabri-
kören Johan Wecksells (f 1867) sista hvilo-
rum.

Vi kunna nu, då ingen anmärkningsvärdare
graf möter oss i närheten, åter uppsöka den östra
vägen samt vandra utefter densamma till den
sista vården i nordost af qvarteret. Här hvilar
den nitiske teologieprofessoren, den renhjertade
Anders Wilhelm Ingman, född 187/7 19;
död 185/ 9 77. Den på finska affattade inskrif-
ten hänvisar till Math. ev. 5 kap. 6 versen.
Om vi nu — till en början med några kortare
invikningar bland de längre inåt qvarteret be-
lägna grafvarne — vandra framåt längs den
mot vester sig bugtande vägen, läsa vi på en
af kedjestängsel omgifven' vård af brunsvart
stenart den likaledes på finska affattade in-
skriften på landtdagsrepresentantens, kyrko-
herden i Piippola, August Johan Frosterus 1

sista hvilorum. Han dog under pågående landt-
dag den 5 Mars 1882.

Skiljd af en griftplats från den sistnämnda
befinner sig i närheten Fredr. Ekmans (f 1872)
graf, den ungdomligt värme skildraren af sin
broders, R. W. Ekmans freskomålningar i Åbo
domkyrka. Ett stycke i vester från Ekmans
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låga grafvård, invid en hög björk, är den lig-
gande grafsten belägen, under hvilken hvilar
stoftet af kammarförvandten Edvin Gideon Wa-
sastjerna (f 1877), hvars minne lefver kärt
och aktadt hos många vänner. Omedelbart
bakom de vid vägen liggande von Hausenska
grafvarne — bland hvilka Wilhelm von Hau-
sens (f 1880) hvilorum betecknas med en kist-
formig vård — höjer sig inom en inhägnad en
medelstor grafsten, på hvars svartslipade fram-
sida läses:

Cctarle llfreb
(Enfltrén.

s. 26/n 1845. k. 22/4 1873.
ELÅMÅSI LYHYEN

KANSALLESI ANNOIT.

PATSAAN PYSTYTTI
POHJALAIS. OSAKUNTA.

Såsom inskriften ger tillkänna, har öster-
bottniska studentafdelningen upprest denna
grafsten, egnad minnet af den unge historiske
skriftställaren med det lifligt och varmt klap-
pande fosterländska hjertat. — Fyra grafvar
längre fram rakt mot vester anträffa vi trenne
vackra kors af marmor och granit på de af
almar omgifna Talénska grafvarne (Carl Viktor
Talen f 1872 o. a.), vid sidan af hvilka ett
lägre kors betäcker stoftet af ingeniörlöjtnanten
Fridolin Stjernvall (f 1871).
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Närmast dessa grafvar torde vi icke ha
några andra vårdar att fästa uppmärksamheten
vid än dem vi tidigare omtalat. För det mesta
äldre och oansenligare grafvar upptaga resten
af det temligen vanvårdade midtelpartiet af
denna öfre del af qvarteret. Dock kunna vi
nämna, att kollegii-assessorn, d:r Hille (f 1869),
medicine kandidaten M. F. Nordqvist (f 1862),
studenten F. Dromberg (f 1865) jemte andra
ligga begrafna på denna oordnade del af kyrko-
gården. Strax före de nyss omtalade Talénska
grafkorsen vidtar dereraot ett mera regelbun-
det ordnadt, till stor del af vackra, välvårdade
grafplatser tätt upptaget område, som sträcker
sig i ett ganska bredt bälte från norr till in-
emot midten eller ännu längre mot södra sidan
af detta qvarter.

Det är ungefär midt emot det bekanta, på
andra sidan om vägen belägna Raaska monu-
mentet som dessa ordnade graflinier vidtaga.
I första graflinien anträffar man ännu ingen
annan vård än en liggande grafsten öfver
Johan Alfred Winstén (f 1879), en ung,
nyss öfver studentåren hunnen, för sitt ovan-
ligt redbara väsende mycket afhållen person.
I andra linien befinna sig bland andra de
redan omtalade Talénska och Stjernvallska
grafvarna. I tredje linien upptäcka vi med
lätthet det höga, på framsidan svartslipade
stenblock, som bär inskriften:
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KLAS WAHLMAN.
* 1836. f 1878.

VÄNNER RESTE VÅRDEN.

Ett inristadt palmblad samt vinkelmått och
passare utmärka vidare denna vård, som beva-
rar minnet af den lika kunnige som anspråks-
löse, i början af sin mannaålder från en lof-
vande framtid bortryckte jernvägsingeniören.
Strax invid är den i sitt slag mera enstaka,
ganska dyrbara Laursteinska vården, en pelare
af vacker, svartslipad granit, uppbärande en
uppslagen bok af marmor, på hvars blad läses
namnet Edvard Laurstein (f 1880). Ungefär
i samma linie befinner sig, något undanskymd,
en enkel vård öfver prosten A. F. Hjelmman
(f 1864).

I fjerde grafiinien befinner sig den Dege-
nerska familjegrafven i hvilken bland andra
hvilar konsul Carl Fa Degener (f 1874); vi-
dare vårdar öfver tvänne af våra mera bekante
under senaste decennium bortgångne skolman,
den skicklige pedagogen och skolboksförfatta-
ren, öfverinspektorn Julius Efraim Berg-
roth (f 1817/9 76) och läraren i fruntimmers-
skolan i Helsingfors magister Israel J. Sucks-
dorff (f 182/479). Den vackra, enkla graf-
stencn öfver den senaVe bär inskriften:

Tacksamma elever
reste vården.
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I följande linie, den femte, stanna vi in-
vid den andra grafven, der en liten upprätt
vård bär inskriften:

Elis Duncker.
* 1844. f 1876.

Den unge finske operasångaren, en af de
många, som döden otåligt kallat bort, hade
knappt hunnit börja sin bana, innan han fann
sig stå vid målet för densamma. Hans vackra
sång och hans redbara väsende lefva ännu kärt
i mångens minne. I denna rad af grafvar
hvilar äfven stoftet af apotekaren Frans Adolf
Björklund (f 1876).

Sjette graflinien börjar med Karl Johan
Hinnerichsens familjegraf, betecknad af ett svart
kors af granit, hvarpå en dufva af hvit mar-
mor är anbringad. Vården omslutes af en
hängpils späda grenar. Ympade pilar och
almar med hängqvistar anträffar man för öfrigt
här oftare än på andra delar af denna begraf-
ningsplats. I tredje grafven hvilar under ett
egendomligt orneradt stenblock fru Adéle Höi-
jer, född Uggla (f 1876). Den femte grafven
gömmer stoftet af ingeniören F. E. E. Hart-
man (f 1880).

I. sjunde linien betecknar ett invid vägen
stående jernkors af genombrutet arbete den
graf, hvarest fru Emma Krohn, född Nyberg,
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funnit dödens hvila. Bland de många smak-
fulla monumenterna i detta parti af qvarteret
fästes uppmärksamheten måhända mest vid den
på Wilhelmina Tilgmanns graf uppresta vården,
en piedestal af svartslipad granit, hvarpå står
en engel i brons, välsignande det stoft, som
gömmes under grafkullen, ett litet vackert
konstverk i och för sig. — Bland de längre
söderut belägna grafvarne i denna linie äro
fabrikören Karl Lundströms (f 1879) samt
kassören R. J. Estlanders, (f 1880), en af de
finnar, som under danska kriget 1864 skyn-
dade att erbjuda Danmark sin tjenst som strids-
män för dess sak.

De flesta af grafvarna i åttonde och
nionde linien äro nya samt ännu icke för-
sedda med vårdar. Deras rika blomsterskrud
under sommarens tid antyder dock, att de icke
höra till de glömdas antal. Bland de med
minnesmärken redan betecknade nämna vi en
af fyra granar omgifven, af staket inhägnad
grafplats, utmärkt genom en korsprydd vård
af svartslipad granit, hvarpå läses namnet Karl
Johan Sandberg (f 1880).

Den första grafven i tionde linien är
fabrikören Hermann Messerschmidts (f 1878),
betecknad med en högre mörk piedestal, som
uppbär ett mindre kors. Vid sidan af denna
grift hvila trenne läkare: den i början af sin
mannaålder bortryckte d:r K. W. Sacklén (f



ÅLDRE BEGRAFNINGSPLATSEN. 91

1877), den musikaliske d:r F. Sverdjö *) (f
1878) samt d:r Adolf Selin (f 1873). Inskrif-
ten på d:r Svärdjös vård, ett mindre kors af
jern, är affattad på latin och lyder: Frederico
Svärdjö medico. Nat. 1832. Mört. 1878.
Sit tibi terra levis.

A. 0. Saelans grafmonument.

Bakom nyssnämnda tvänne linier reser sig
nu framför oss ett af de största och sannolikt

*) Så tecknas namnet på grafvården, icke Svärdsjö,
såsom det vanligen skrifvits.
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kostsammaste, och tillika måhända det enda
verkligen artistiska monument på kyrkogården.
Ritningen till denna monumentala grafvård öfver
den ansedde och afhållne direktorn för poly-
tekniska skolan i Helsingfors — såsom anstal-
ten tidigare kallades — A. O. Sselan, är upp-
gjord af arkitekten F. A. Sjöström. Den an-
tikt enkla vården är uppmurad af väldiga,
grofthuggna block och afsmalnar långsamt mot
höjden, inrymmande i öfre partiet en nisch,
hvari en i brons gjuten, af C. Sjöstrand mo-
dellerad byst af den aflidne har sin plats.
Ofvanom nischen är sömnens och dödens sym-
bol, en vallmoknopp, uthuggen i sten. Inskriften:

* 1818. A. O. SAELAN. f 1874.

är inhuggen strax nedanom nischen. På en
större i postamentet infäld svart stenskifva
läses:

UPPREST
AF

KAMRATER,
ELEVER

OCH
VÄNNER.

Detta af ljus granit uppförda omkring 14
fot höga, den 15 April 1882 aftäckta monu-
ment aftecknar sig med ganska god verkan
mot en mörk fond af höga granar, hvilka om-
gifva närbelägna familjegrafvar, den Kommo-
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nenska och den Lucanderska. Inom den senare,
som är belägen mera åt söder än den förra,
slumra tvänne för denna församlings religiöst
sinnade i kärt minne bevarade själasörjare,
pastorerne August Wilhelm Lucander och
Daniel August Saelan, båda bortgångne
under året 1865. Dessa kärleksfullt vårdade
grafvar i den svala skuggan af de täta gra-
narne bilda ett af de vackraste och stämnings-
fullaste partier af begrafningsplatsen.

Ännu kunna de ordnade graflinierna urskil-
jas, ehuru de sträcka sig allt mindre långt
inåt qvarteret samt slutligen endast angifvas
af en eller par nyss redda grafplatser. Så-
lunda upptages hela bredden af elfte och
tolfte linien af en större grafplats, på hvars
vård läses „G. E. Lundqvist'in perheenhauta"
(från 1876). Omedelbart norr om denna fa-
miljegraf, i elfte linien, hvilar under en ännu
obetecknad grafkulle den kunnige oeh sjelfstän-
dige veteranen i statens tjenst, presidenten
Carl Edvard Gadd (f 182S/5 83). — I fjor-
tonde linien observera vi fru Jenny Hallgrens,
född Tundermanns år 1882 redda, korsprydda
graf, som upptar ett något större område. Den
femtonde liniens andra graf har öppnat sig
för stoftet af den högt uppburne, tidigt af sjuk-
lighet brutne predikanten Kleof. Im. Nordlund
(f 1825/983). Vid sidan af honom hvilar v. hä-
radshöfdingen Carl Frietsch (f 1881) samt litet
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högre mot söder apotekaren V. Henning (f
1882).

Den återstående, vestligaste, afsmalnande
delen af qvarteret inrymmer jemförelsevis få
grafvar och ännu färre vårdar. Fältet i midten
är sandigt och blott sparsammare beskuggadt
af vildt växande buskar och träd. Vi behöfva
också ej annat än följa vägen åt, som löper
ned åt vester, ty de invikningar vi nödgas göra
i qvarteret, äro få och korta.

Sedan vi på vår vandring framåt passerat
förbi den grafvård, som betäcker stoftet af
amiralskan Sofie Toppelius (f 1881) samt längre
vesterut, något mera inne i qvarteret, lagt
märke till målaremästaren H. Hansens (f 1873)
med ett svart granitkors beteckpade familjegraf
samt J. Hults (f 1875) emellan ännu späda
lärkträd belägna grift, se vi alldeles invid vä-
gen mellan några äldre tallar ett grafkors af
hvit marmor på en mörk piedestal. Denna
vård betäcker stoftet af en i landet mycket
känd och aktad jurist, häradshöfdingen i Ilo-
mants domsaga Gustaf Johan Järnefelt
(t l883).

Ännu lägre ned mot vester af det sakta slut-
tande området är senatorskan Lina Dahls (f
1875) hvilorum beläget, omgifvet af äldre tallar.
Från denna plats upptäcka vi ett mörkt kors
af granit stående på ett ljusare underlag af
samma stenart. Det är rest af vänner till
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hågkomst af den så sorgligt den 21 Juli 1881
mördade unge kontoristen Paul Emil Öller.
Några famnar i vester från denna graf upp-
täcka vi ännu längre inåt qvarteret ett jern-
staket, omslutande en liggande grafsten. Det
är en främling, en schveizare, ingeniören Jacob
Hiltpold, som hvilar derunder. Han dog här-
städes år 1875 i en ålder af 41 år. Obekant
för oss, synes han ha varit värd aktning, att
döma af inskriften på hans, af vänner och
syskon lagda minnesvård, hvari det heter:

SDcts Söort ber 3Basrseit,
SDaå §er§ ber §etmatl),
£reue $reunbfd,aft ben $reunben,
©in 9ttann — nrie er felten.

I närheten af denna graf, i sydvest, invid
en hög björk se vi en upprätt vård af svart
granit inom ett hagtornsstängsel. Här hvilar
en gammal helsingforsbo, kamreraren Carl An-
ton Sanmark (f 1875). Strax invid ligger en
lafbevuxen grafhäll, en af de äldsta på kyrko-
gården. Den gömmer stoftet af öfverstelöjt-
nantskan Anna Sophia Tavaststjerna, född Stein-
holtz, som afled d. 31 Augusti 1831. Således
några dagar senare än den i kampen mot kole-
ran bortryckte läkaren Holm, hvars ej långt
derifrån belägna graf (i området utmed vestra
muren), tidigare omtalats.
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Utan att anträffa någon graf af allmännare
intresse, vandra vi vidare utmed den gång, som
i vester leder förbi qvarteret, följa sedan den
bugtande väg, som går opp mot öster och
invid hvilken vi anträffa följande större, väg-
ledande vårdar: en tyngre, kistformig vård af
svart slipad granit på Anna Helena Snellmans
(f 1879) graf; vidare ett större kors af ett
enda stycke grå granit öfver stenhuggaren K.
F. Helenius (f 1868); en ljusmålad grafsten
betäckande stoftet af referendarie-sekreteraren
Carl Sjöman (f 1873) och hans maka samt
slutligen det ytterst vid vägens krökning fram-
trädande tunga, kistformiga monumentet af
ljus granit på kofferdikaptenen G. A. Long-
ströms år 1855 redda graf. Vid sidan af den
sistnämnde hvilar boktryckaren A. A. Lindfors.
Österom dessa tvänne grafvar finna vi två
upprätta, enkla grafstenar af grå granit, båda
inom samma grönskande inhägnad. Under den
ena hvilar den bereste naturforskaren, medicine
adjunkten och botanices demonstratorn Johan
Ernst Adhemar Wirzén, (f 1818/x 57), slutligen
prestvigd några år före sin död. Den andra
vården bär inskriften: „Åt minnet af Henrik
Alexander Sirelius, född 18xf^lo^ död
1820f556. Af tacksamme vänner".

Österom dessa vårdar vidtager slutligen den
grupp af korsprydda grafvar, som var vår ut-



ÅLDRE BEGRAFNINGSPLATSEN. 97

gångspunkt under besöket i detta det nordligaste
bland kyrkogårdens fyra midtelpartier.

Det qvarter (IX), som nu följer, är lika
långsträckt som det förra, men mindre vid-
sträckt. Bredare i vester, skjuter det i öster
med den Margelinska familjegrafven in som en
ytterst smal kil emellan det första och tredje
qvarteret. Ganska få grafvar komma här att
särskildt påkalla var uppmärksamhet. Hela
den vestliga delen af qvarteret är till största
delen öde och tom; de grafvårdar, som här
finnas, äro de flesta af trä och förvara minnet
af personer, hvilkas lif ej tillhört offentlig-
heten.

Om vi då anträda en skyndsam vandring
bland här belägna vårdar, se vi, att det smala
området i öster till en början lemnar utrymme
åt endast en eller par grafvar i bredd. Den
första graf, vid hvilken vi skola stanna ett
ögonblick, är belägen i den sjette, redan
bredare linien, bakom de Heimbergerska am
Nummelinska grafvarne och ligger invid norra
vägen. Den gömmer under en grafsten af me-
delstorlek stoftet af en till 42 år hunnen skol-
lärarinna, som i lifvet åtnjöt aktning och kär-
lek, och hvars bortgång här väckte ovanligt
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allmän saknad. Inskriften på hennes medels
subskription åstadkomna vård lyder:

CAROLINA OSKARA
BERGLUND,

FÖRSTA FÖRESTÅNDARINNA
I LANDETS FÖRSTA SMÅBARNSSKOLA.

FÖDD I STOCKHOLM 1817,
DÖD I HELSINGFORS 1859.

Du goda och trogna tjenarinna; öfVer
en ringa ting har du varit trogen.
Jag skall sätta dig öfver myoket.
Gaok in i din Herras glädje.

Matfch. 26: 21.

Denna milda, allvarliga lärarinna^ bördig
från Sverige, hade äfven der, innan hon öfver-
flyttade till Finland, varit den första förestån-
darinnan för den första småbarnsskolan i Sve-
rige. Dock är hennes enkla minne väl redan
nästan glömdt. Hennes graf är vanvårdad, och
efter några år skall inskriften å vården endast
med svårighet kunna läsas.

I de närmast följande graflinierna finna vi
en mängd borgerliga familjers, sjökapteners,
handtverkares jemte andras grafvar, bland
hvilka de flesta äro från 1840 och 1850-talen,
icke få ända från slutet af 1830-talet. Många
äro redan hälft Öfvervuxna af ogräs och sjelf-
sådda syrentelningar. Andra åter äro istånd-
satta och ihågkomna af efterlefvande kära.
Uti i fråga varande graflinier (sjunde till elfte),
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finna vi till först de Ingmanska*) och Rau-
tellska grafvarne i söder; vidare den väl vår-
dade Grönstrandska grafven. Vi kunna ju för
ett ögonblick stanna vid den i nionde linien,
invid södra vägen belägna låga, okända graf-
stenen, som endast bär inskriften:

At minnet af sann ömhet
och barnslig oskuld.

I följande linier observera vi H. Andsténs
(1757—1841) omsorgsfullt skötta graf, Welins
och Törnros' stora familjegrift, de Grseffeska
grafvarne samt upptäcka måhända en liten graf-
sten af rödaktig granit, stäld på en ovårdad
graf» Lyran och lagerqvisten, ristade i vården,
säga oss, att „Erik Forsblom", som hvilar här-
under, var studentj och minnet vet förtälja, att
den 23-årige ynglingen var allmänt afhållen,
och att hans kamrater från Viborgska afdel-
ningen med sorg stått kring denna graf, då
den år 1850 mottog hans stoft.

Om huru många grafvar i denna kyrkogård,
i hvilka ynglingar, som kallats bort från all
den glädje och den framtid, studentlyran lof-
vat dem, skulle man ej kunna säga detsamma.
De äro ju få, som varit så arme, att de i ung-

*) Bland dessa vårdar bär en namnet B. C Ingman,
som anges varit född 1763 samt död 1851: således hade
han vid sin bortgång uppnått den höga åldern af 88 år.
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domen icke andats vänskapens och kärlekens
milda och rena luft samt, om de i lifvets vår
sänkts i den tysta grafven, icke följts dit af
saknad och deltagande, ehuru de föga hunnit
verka för att förblifva ihågkomne utom den
krets af vänner, hvilken de närmast tillhörde.

Ehuru det är svårt att noggrannt uppdraga
graflinierna på detta område, samt deras ord-
ningsnummer dcrför måste bli „något sväf-
vande il, vilja vi dock ännu vägleda vandraren
efter vårt antagna beteckningssätt af torrängen.
I trettonde linien från öster, se vi således ett
lägre obeliskartadt monument öfver den gamle
handlanden Anders Granberg (f 1868); denna
af en högre häck dolda graf ligger nära norra
vägen, der vi en graflinie längre vesterut se
en nyare, medelstor vård af mörkt slipad sten
öfver assessorcn Johan August Försten (f
1881).

Då vi funnit denna graf, upptäcka vi med
lätthet något längre åt vester, ungefär i sjut-
tonde gratlinien, de Forsströmska grafvarne,
gömmande bland annat stoftet af den på 1850-
--talet här bekante konditorn Adolf Fredrik
Forsström (f 1861). I samma linie, fyra graf-
platser längre mot söder, anträffa vi invid en
syrenbuske en upprätt, ganska låg grafsten,
hvarpå läsas namnen: Ulrika Min. Joljanna Min.
Namnen ljuda ju alldeles obekanta, men då
man erfar, att jungfru Ulrika Allin i många
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decennier, såväl i Åbo och sedan i Helsingfors,
varit berömligen känd af generation efter gene-
ration af studenter under det förtroliga namnet
Kaffe-Maja, så ljusnar kanske mången äldre
läsares blick, och han skall, om han hamnar
på den hedersgummans gömda graf, minnas
forna enkla tider i studentlifvet. Studenter
följde denna universitetets gamla, år 1851 af-
somnade trotjenarinna till grafven, och Z. To-
pelius har med vänlig hand tecknat hennes
minne, heder nog för denna fryntliga „Lotta
Svärd" vid studentarmén.

Tre graflängder mot nordvest (tjugonde
graflinien) ej långt från södra vägen hvilar
stoftet af den samvetsgranne, inom vår handt-
verkarekrets verksamme möbelfabrikanten J.
W. Alander, som afled d. 10 Febr. 1883.
Ingen vård betäcker ännu den vackra, med
tuktad sten omgifna grafven; familjenamnet
återfinnes dock på en der befintlig grafsten
öfver ett tidigare bortgånget barn till den af-
lidne.

På ett afstånd af ungefär tre graflängder
åt vester från den Alanderska grafven, (vid
pass den tjugondetredje linien) se vi ett på
denna kyrkogård mindre vanligt monument, en
på kant stäld hvit marmorskifva, hvars förgylda
inskrift kan förtjena anföras, då grafven, ehuru
redan mer än 40 år gammal, fortfarande är
kärleksfullt blomstersmyckad. Den lyder:
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HÄR HVILAR KAPTENEN
C. J. LÖNNQVIST.

a: m: h.
F. 1777. D. 1840.

AF TACKSAMHET UPPKESTES
DETTA ENKLA MINNE

AF
DESS FOSTEKSON.

Ett stycke i nordvest från senast omnämnda
grifter vidtager ett endast af ett fåtal, mest
af rönnar sparsamt beskuggade grafvar upp-
taget område, som sträcker sig ganska långt
mot vester. Berggrund under sandlagret för-
svårar här upptagandet af grafvar. Der sådant
hinder ej möter, voro förut de s. k. liniegraf-
varne, de för de fattiga upplåtna grafplatserna
belägna, tills nytt område för dem utsågs på
nya begrafningsplatsen. Närmare vestra gån-
gen blir grafvårdarnes antal större. Bland
dessa se vi trenne enkla vårdar öfver stoftet
af protokolls-sekreteraren A. F. Malmborg, sjö-
kaptenen Justus Nordberg och överstelöjtnan-
ten G. R. W. Tavaststjerna äfvensom en högre,
ohuggen vård öfver T. W. Eklund samt en
korsprydd pelare af svartslipad sten, hvilken
betecknar kollegirådet A. C. Logréns graf.
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De flesta af de nyare grafvarne utmed vägen
samt alla de nyssnämnda äro från år 1874.

Så torftigt detta parti af begrafningsplatsen
nu framstår, torde det nog med tiden bli rikare
på vårdar och, som man ville hoppas, ordnadt
efter en bestämd plan, hvilket i detta, ännu
glest upptagna qvarter kunde ske utan någon
svårighet.

Då vi nu åter vandra uppåt mot öster, an-
slås vårt öga af den nittonåriga Laura Sofie
Anderssons stämningsfulla graf, der den — ej
långt från det Logrénska monumentet — om-
gifven af vackra unga granar ligger till ven-
ster om vägen.

Nedanom jordfästningskapellet utbreder sig
det stora tredje qvarteret (X) af begrafnings-
platsens midtelparti. Det begränsas i söder af
den i rät riktning gående hufvudvägen på
kyrkogården. I synnerhet i östra delen af
qvarteret finna vi många dyrbara och vackra
vårdar, af hvilka icke få erinra om bortgångna,
märkeligare personer. Här ha dock företrä-
desvis förmögnare familjer af köpmannaklassen
utsökt åt sig grafplatser, likvisst fordom med
större förkärlek för detta område än i våra
dagar. Ganska höga träd, för det mesta lön-
nar, lindar och almar skänka vandraren en
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riklig skugga, utan att dock gifva platsen nå-
gon dystrare anblick. Ehuru graflinier icke
heller här synas från början ha varit efter be-
stämd plan uppgångna, ha dock sådana af sig
sjelfva uppstått i den östra delen af qvarteret,
hvarför det till en början blir lätt att vägleda
vandraren mellan de många hundratals graf-
varne.

Om vi då stanna vid nordöstra hörnet af
qvarteret och rikta blicken mot söder, se vi
en hel rad af vackra, dyrbara vårdar, beteck-
nande för det mesta stora familjegrafvar. Den
första af dessa är den Klärichska, den fjerde
den Tollanderska, i hvilka do båda grundläg-
garne af den bekanta firman „Tollander &

Klärich", Johan Magnus Tollander (f 1870)
samt Johan Julius Klärich (f 1882) funnit ett
sista hvilorum.

Den andra grafven är den Cronstedtska
blomstersmyckade familjegriften, upptagande ett
ansenligt utrymme samt betecknad med en en-
kel, vacker vård af svart slipad granit. Under
denna hvilar den förste af den friherrliga Cron-
stedtska ätten, geheimerådet Carl OlofCron-
stedt (185/3 83) jemte maka, dotter samt dot-
terson, den nittonårige finske öfversättaren frih.
Carl Alfred Cronstedt (f 1010/7 79), hvars
lefnads morgonväkt lofvade en så klar och
vacker dag.
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Sedan vi gått förbi sju grafvar, bland hvilka
A. F. J. Brenners (f 1870) med ett stenkors
prydda familjegraf samt de vårdar, som bevara
minnet af hofrättsrådct Viktor Federley (t
1877) och fru Jenny Maria Ståhlberg, född
Westerlund (f 1871), stå vi invid en af lindar
och amerikanska tallar omgifven högre vård af
mörk granit, som betäcker stoftet af Helsing-
fors stads uppburne justitieborgmästare, hof-
rättsassessoren Carl Adolf Öhrnberg(f
187.77).

Framför öfverstinnan Augusta Grunérs (f
1869) kistformiga vård märker man en graf-
sten af grå granit, under hvilken den unge
studenten Torsten Churberg (f 1882) hvilar,
ihågkommen genom sin varmhjertade donation
till Finska Litteratursällskapet.

Vi stanna nu vid den Linderska familje-
grafven. Lindar omgifva stakettets framsida
och höga orangeriväxter den dyrbara, svartsli-
pade samt med ett kors af hvit marmor prydda
vården, i hvars öfre parti är infäld en basre-
lief af marmor, framställande en knäböjande
engcl under korsets och den eviga klarhetens
tecken. Monumentets form är ej af de van-
liga på denna begrafningsplats. Vården är
också hemtad från S:t Petersburg och huggen
af Krutikoff derstädes, hvilket förklarar ett
par smärre oegentligheter i skonskriften, son)
lyder:
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WLmt Xiiiiirr
född ®ccfjoiiinn

BniiHsiiiß \SnutljkiiiF.
ilen 9:dp 3)crcmf)cc 1840.

död den B:ic lacs 1870.

krifituo tit mitt lif böfcen ät
min minn ing!

Här var målet för ~Stellas" glänsande flykt
genom vår ofta af tunga dimmor höljda luft.
Ja, som ett stjernskott ilade den unga, spiri-
tuella, rikt begåfvade grefvinnan Linder genom
lifvet, som väl gaf henne mycket, men ock blef
henne mycket skyldigt.

Första grafliniens bredd upptages nu af
tvänne enskilda grafvar. I den främre hvilar
den omtyckte, skicklige jurisprofessoren Johan
Wilhelm Rosenborg (f 1813/771) under en
af lindar omgifven upprätt, medelstor vård.
Bakom denna grift utmärker ett kors medicine
professoren Knut Samuel Sirelii sista hvilo-
rum, dit han sänktes år 1869. Ytterst vid
södra vägen betecknar ett kors den till hög
ålder hunne f. d. assessoren i revisionsrätten
Jonas Henrik Mennanders graf, redd år 1878.

En liten förpost af tre grafvar skjuter i
söder af första linien framför densamma mot
öster samt omfattar packhusinspektor K, E.
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Sjöbergs (f 1876) samt generallöjtnanten vid
artilleriet M. von Besacks (f 1879) grafvar
äfvensom de la Chapelleska familjegriften. I
den sistnämnda hvilar under den i form af ett
kors huggna stenvården den i vårt parlamen-
tariska lif bemärkte prokuratorn friherre F. R.
de la Chapelle (f 18*79 71). AUa dessa graf-
var ligga i skuggan af kring dem planterade
lindar.

Andra graflinien börjar i söder med Mie-
ritzska familjegrafven, öfver hvilken en vård i
form af en obelisk höjer sig. Denna linie är
ganska tom på anmärkningsvärdare grifter. Vi
gå sålunda framåt ett godt stycke, förbi borg-
mästaren A. H. Alms (f 1869) graf, tills vi
invid den vård, som bär namnet C. R. Bons-
dorff (f 1868), anträffa en liggande grafsten
af grå granit, betecknande den unge, år 1868
bortgångne läkaren d:r Alfred Heikels sista
hvilorum. Den näst sista grafven i norr i
denna linie utgör den inhägnade Nybergska
familjegriften, som senast emottagit stoftet af
den åldrige f. d. öfverdirektörsadjointen hot-
rådet Claes Henrik Nyberg (f 189/1083),
hvars minne är fästadt vid många vigtigare
landtmäteri-arbeten i detta land.

Om vi nu från norra sidan vandra genom
den tredje och fjerde graflinien, går vår stig
till först förbi några äldre familjegrafvar, hvilka
bilda ett ganska måleriskt parti af kyrkogården.
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Tvänne af dessa grafvar betecknas endast af
låga stenhällar, af hvilka en upplyftas, då en
ny gäst sänkes ner i det gemensamma hvilo-
rummet. Den nordligare af dessa grifter är
den Weleneska familjegrafven, den sydligare
den Waseniuska. I den senare griften hvilar
bokhandlaren och boktryckeriegaren G. O. Wa-
senius (f 1852), en på sin tid känd, driftig
affärsman i den unga universitetsstaden. Här
slumrar i döden äfven hans dotter, friherrinnan
Ulla von Bonsdorff (f 1860), som med sin
uugdomligt behagliga sångröst medverkade vid
det första uppförandet af Pacii opera „Kung
Karls jagt". Den invid dessa grifter belägna
grafven, hvars förnämsta vård utgöres af ett
kors af grå granit, hvarpå läses namnet: Adolf
Liljefors, är eller har varit omsluten af ett
jernstaket, från hvilket ett, sannolikt af rost
brutet stycke är borta. Den öfriga delen af
inhägnaden skall väl också ej länge motstå
tidens tand. Men rikt och yppigt frodas hund-
loken på den förfallna grafven, som dock ej
kan vara äldre än 40 år. Tyst, men säkert
arbetar sålunda förgängelsen under som ofvan
grafkullarne, hvilka sjelfva hvarje vår klädas i
ny och frisk grönska, under det att minnet af
millioner och åter millioner en gång så varmt
och lidelsefullt klappande menniskohjertan fly-
ter bort som en majestätisk flod till glömskans
stora ocean.
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I denna graflinie reser sig äfven emellan
mycket höga almar det högsta monument, som
finnes på begrafningsplatsen, en väldig pelare
af gjutjern, hvarpå en engel står med armarna
korslagda öfver bröstet och med blicken riktad
mot himmelen. Denna vård betecknar den
Gaddska familjegrafven. På stenen, som är
lagd öfver ingången, läses namnet kommerce-
rådinnan S. J. Gadd, född Weurlander (f
1869) samt orden: Herren hafver uttagit mm
själ utur döden, mina ögon från tårar, min
fot från fall. Psalm. 116: 8.

Tre grafvar i söder från denna familjegrift
står en enkel vård på en oinhägnad graf, som
en för länge sedan planterad rosenbuske vän-
ligt omger med blommor. På vården läses:

här hvilar
titulärrådet

FRANS FREDRIO SEDMIGRADSKII,
FÖDD

I STOCKHOLM DEN 15:DE OCTOBER 1783
DÖD

I HELSINGFORS DEN 4:DE SEPTEMBER 1855.

VEKKSAM I LIFVET, LUGN I DÖDEN.

En främling fordom bland oss, hvilar han
nu som en aktad landsman i den finska jorden,
ofvan hvilken han i ~Sedmigradskiis småbarns-
skola", denna ~oskuldens asyl"', som Cygnams
sjöng, rest sig den bästa minnesvård.
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Vid sidan af Sedmigradskiis graf befinna
sig de omsorgsfullt vårdade Avellanska graf-
varne, hvilka med sina stenkors göra ett vac-
kert intryck. Här hvilar den unge läkaren
Alfred Avellan (f 1861), hvars glada infall och
hjertliga skratt så tidigt tystnade. I linien
närmast bakom har en ung krigare från Inker-
man och Sebastopol, stabskaptenen Fredrik
Avellan (f 1857) funnit sitt hvilorum.

Stoftet af en annan ung man, modigt fallen
på läkarens valplats i strid mot tyfusepidemin
år 1866, d:r Henrik Johan Mickvitz, slumrar
dödens sömn under en vård strax i öster om
de Avellanska grifterna.

Ett litet stycke längre åt söder beskugga
trenne lönnar en låg grafvård, hvarpå läses:

FILIP von SCHANTZ.
FÖDD 1835. DÖD 1865.

Den eldige, finsko tonsättaren, som syntes
beredd att kämpa, hade det ock gällt emot en
hel verld, hvilar således här i denna trånga
graf. Hans raska sånger skola dock länge
ljuda öfver hans vida fosterland.

Sedan vi gått förbi några familjegrafvar —

J. Törmäläs och handlanden August Westlunds
(f 1869) — samt närma oss södra vägen, an-
träffa vi en mindre upprätt grafsten öfver en
engelsk språklärare, professor H. J. Bishop,
död härstädes 1879. „Sleep in Peace" säger
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den engelska inskriften på främlingens graf.
Invid vägen befinna sig bergmästaren Anders
Johan Wathéns samt restauratören Johan Georg
Oelzes (f 1855) grafvar.

Då vi med utgångspunkt från södra gången
passerat de i femte och sjette linien be-
lägna sex Hedenströmska grafvarne, i hvilka
bland andra hvila fabrikören L. Hedenström
samt handlandene L. E, och W. F. Hedenström,
alla aflidne på 1850-talet, komma vi efter några
steg framåt mot norr till tvänne smärre vår-
dar, den ena af sten öfver Emelie Myhrman
(f 1868), den andra, ett postament af jern
uppbärande en urna, öfver Cath. C. Wahllund,
död d. 13 Juli 1843 vid 71 års ålder. Min-
net af dessa båda restauratriser på Kajsaniemi
är outplånligt förbundet med studentlifvets gla-
daste stunder i det äldre Helsingfors. Den
äldre Catharina (Kajsa) Wahllund gaf sitt namn
åt den i början på 1830-talet anlagda parken,
den forna s. k. formanshagen eller Edbomska
trädgården. Båda fingo se mycket af lifvets
yra glädje, men båda uppsökte ock gerna ar-
modet med dess bekymmer och sorger samt
aktades för deras hjelpsamhet mot de fattiga.
På Cath. Wahllunds urna läses också in-
skriften :

Anden, hos Gud njuter det godas lön. Stoftet
hvilar under de armes välsignelser.
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I sned linie från dessa grafvar se vi det
hvita korset på en grift, hvari slumrar den
första, längre hunna qvinliga stenograf i Fin-
land, Alma Lagerstedt (f 1873). Vid sidan
är öfversten C. M. Lagerstedt (f 1880) begraf-
ven. I närheten, åt norr, följa trenne äldre
helsingforske handlandes, C. G. Bockströms (f
1861), C. J. Ekroos' (f 1864) samt Michael
Andsténs (f 1869) griftrum.

I sjunde graflinien, utmed hvilken vi nu
i riktning från norr mot söder skola styra våra
steg, upptäcka vi lätt de fem Lindforsska graf-
varna; bland dem är den, som gömmer stoftet
af handlanden Daniel Lindfors (f 1856), betäckt
med en tyngre kistformig vård af ljus granit.
Strax bredvid hvilar rådman G. A. Cavonius
(f 1856). I denna linie lägga vi dessutom
märke till en ganska vacker vård af mörk
granit, på hvars framsida en lagerkrans af
metall är fästad. Vården betäcker stoftet af
Carl Gustaf Hällström (f 1880) och bär den,
i de dödas stad så lämpliga inskriften: „En
menuiska ser det för ögonen är, men herren
ser till hjertat". Denna vård är belägen i
vester från den Gaddska familjegrafven.

Den sjette grafven från söder i samma linie
utmärkes af en temligen hög vård af grå gra-
nit, öfverst uppbärande en urna. Inskriften
säger, att ~£)eutfd)e $reunbe cradjteten biefeé
©enfmal" åt Carl Lohrmann (f 1837). Följer
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så C. A. Osbergs familjegraf, med en vård af
jern inom staket, hvarefter linien slutar med
en upprätt vård af ljus granit, rest på spegel-
fabrikören Elias Strömbergs (f 1845) och hans
anhörigas grafplats.

Från södra vägen, dit vi nu hunnit, styra
vi våra steg emellan den åttonde och nionde
graflinien, efter det vi ytterst mot söder an-
träffa den lika samvetsgranne som i sitt fack
talangfulle mekanikern Martin Wetzers (f
1818/7 82j i blommor inbäddade graf. Tre graf-
bredder derifrån mot norr är den Lanaeenska
familjegrafven, betecknad med en obeliskartad
vård af grå granit. Här hvila bland andra
den 78-årige Gustaf Langeen (f 1835) samt
handlanden C. G. Langeen (f 1877). För
öfrigt finna vi utmed dessa linier ingen anmärk-
ningsvärdare vård. Enahanda är förhållandet
med. tionde och elfte linien, der vi ej ha
någon annan graf att lägga märke till utom
den upprätta vård af svartslipad granit, som
betäcker „skulptörcn M. K. Broströms" år
1864 bäddade graf, belägen tre graflängder
bakom Catharina Wahllunds.

I följande tvänne graflinier, (den tolfte och
trettonde) upptäcker man lätt en lägre pe-
lare af sten, hvarpå en knäböjande engel med
kors är placerad. Inskriften lyder endast:
„Minne åt älskad Make och ömm Far. f 1850".
Invid denna inhägnade grift ligger koppar-
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slagareåldermannen G. Wulff (f 1842) be-
grafven.

I denna till en god del vanvårdade del af
begrafningsplatsen gör det ett angenämt intryck
att se den omsorgsfullt och vackert skötta
Forsmanska familjegrafven, som detta år fick
emottaga stamfadren för den adliga ätten Fors-
man, den till den höga åldern af 94 med heder
burna år hunne f. d. presidenten William
Forsman, född 1720/1088, död 18V2 83. Den
gamles stoft hvilar under en liggande grafsten
af svartslipad granit. Vid sidan betecknar en
vacker upprätt vård sonens, senatorn Wilhelm
Forsmans år 1880 redda sista hvilorum.

I linien bakom den Forsmanska griften
är öfverstelöjtnant C. E. Strömborgs (f 1864)
graf. Framför denne, ej långt från norra
vägen ligger akademifogden Carl J. F. Uhrve-
der (f 1858) begrafven.

I fjortonde och femtonde graflinierna,
som nu följa, anträffa vi till först bankokom-
missarien, hofrådet L. F. Kullströms år 1852
redda sista hvilorum, betecknadt med en vård
af mörk granit. Vidare fästa vi oss, då vi
hunnit längre in i qvarteret, vid inskriften på
den 71-åriga Helena Andstens (f 1858) vård
af ljusare granitart. Den lyder:

Ej är det mig tungt,
Ej käns det mig svårt
Att skiljas från detta elände.
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Ej var jag den första
Som korset bar
Och blifver ej heller den sista.

En i sitt förfall mycket stämningsfull an-
blick erbjuder oss en i samma linie nära södra
vägen belägen grafplats. Det insjunkna posta-
mentet, den mot en gran lutande jernvården,
det söndrade staketet, ogräset på grafven, allt
lemnar en bild af förgängelsen, som sommar-
tid egendomligt kontrasterar mot naturens friska
fägring, mot grönskan, blomprakten och fogel-
sången.

I följande tvänne rader (den sextonde och
sjuttonde) äro intressantare grafvar sällsynta.
Vi kunna kanske erinra om den gråröda vård,
som betäcker stoftet af fiskaren D. Sundström
och hans hustru, hvilkas gräsliga mord d. 1
Nov. 1858 i ett af Skatuddens forna nästen på
sin tid väckte så stort uppseende i hufvudsta-
den. Det åldriga parets graf ligger vid norra
vägen.

Om vi ställa vår kosa framåt söder, skola
vi kanske upptäcka, ungefär i midten af qvar-
teret, en mindre vård af sten, hvarunder hvi-
lar rådmannen J. A. Decker (f 1856), familje-
fadren i det musikaliska Deckerska huset.

Vi kunna nu följa södra vägen åt ett stycke,
tills vi invid densamma, strax vesterom stabs-
kaptenen N. E. Sutthoffs (f 1853) liggande
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grafsten, varseblifva en gammal vård, som be-
täcker stoftet af jur. studeranden Bernh. Alex.
Ramstedt (f 1836), en af de äldsta vårdar i
detta qvarter och hvilken vi nu taga till ut-
gångspunkt, då vi fortsätta vår vandring. Vi
skola gå åt nordvest tre graflängder framåt,
då vi anträffa i en liten lund af parasollväxter
och annat ogräs en upprätt vård på de Alce-
nius'ska grafvarne, bland hvilka den, som göm-
mer den löftesrike pcdagogie docenten Carl
Alexander Alcenius (f i kolera d. 28 Juli
1853) tilldrager sig vår uppmärksamhet. Ome-
delbart bakom dessa hvilar invid vägen guver-
nementssekreteraren F. Meller (f 1875). Vid
sidan af denna graf står en vård, hvarpå läses:

Åt
Häradshövdingen

CLAES AUGUST TUDEMUS
af hans vänner.

1836.

Här hvilar äfven professoren, teol. doktorn
A. A. Laurell (f 18u/452), hvars verksam-
het så nära är förenad med härvarande lyceums,
det nu s. k. privatlyceums första utveckling.
En låg, obeliskformad, korsprydd sten beteck-
nar hans graf. Inskriften på grafven hänvisar
till 1 Kor. 2: 9.
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Norr om dessa grafvar varseblifva vi den
ansedde guldsmeden R. Mellins familjegraf, om-
hägnad med staket, inom hvilket tvänne äldre
lönnar beskugga ett dyrbart kors af granit, ett
af de, synes det oss, mest framstående sten-
huggeriarbeten på begrafningsplatsen. Vester-
om den Mellinska griften är en liten grafkom-
plex inom samma infattning. Vi vägledas dit
af en pelare af grå granit, som är rest på kon-
ditor J. D. Jerngrens graf. Här är en grift,
hvilken vi ej böra förbise. Vården på den-
samma är ytterst anspråkslös: en liten liggande
grafsten, hvarpå en uppvecklad pcrgamentsrulle
(af jernbleck) är- fästad. Under denna vård
hvilar urmakaren Wilh. Friberg (f 187467),
en nitälskande man, hängifven frivilliga bradkå-
ren, hvars standarförare han var.

Om vi fortsätta vår vandring i samma rikt-
ning, passera vi de Laurentska grafvarne, smed-
mästaren G. W. Boströms (f 1868) grift samt
fabrikören Rieks' af ett staket inhägnade famil-
jegraf. Några steg längre mot norr faller vår
blick på en vacker vård, ett korsprydt sten-
block, som utmärker murargesällen H. Stigells
familjegraf.

Vi återvända nu till södra vägen, i hvars
grannskap vi en god stund ega att hålla oss,
då vi på norra sidan af denna del af qvarteret
icke ha att uppsöka någon mera anmärknings-
värd graf. Om vi till utgångspunkt taga pro-
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fessor Laurells ofvanför omtalade grift, se vi
bakom denna en liten svart grafsten, hvarå är
fästad en med kärleksfull hand utförd porslins-
målning, en blomsterkrans, inom hvilken läses:

De sälla, som bo i Guds gårdar,
De äro ej döda, de sofva.

Vården betäcker stoftet af en begåfvad
qvinna, utgifvarinnan af den illustrerade barn-
tidningen „Mielikki". fru Constance Lundahl
(f 1865) och hennes samma år aflidna dotter.
Bakom Fribergs graf upptäcka vi inom en grön-
skande häck de Fohströmska grafvarne, af
hvilka flere gömma bortgångna syskon till den
utmärkta sångerska, som gifvit vingar åt detta
slägtnamn, '-*<-. 'v' Arfe iA v,,

Vi hafva nu hunnit till det parti af qvar-
teret, som vettar mot den sidoväg, hvilken
mynnar ut i stora skiljevägen mellan kyrko-
gårdens sydligaste områden. Här utbreder
sig den vidsträckta, af en låg hagtornshäck
omgifna Langenskiöldska grafven, som gömmer
den märkelige, i frågan om vår myntreform så
verksamme, den sitt fosterland hängifne, ehuru
för en tid misskände friherre Fabian Lan-
ge nskiöld. Hans grafskrift läses på östra
sidan af den mörka granitvården och lyder:
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FRIHERRE
FABIAN LANGENSKIÖLD

F. D. 17 NOV. 1810.
D, D. 29 JUNI 1863.

TRo! ATT GUD ÅR GOD,
OCH VÄNNEN, SOM VAR DIN SÅ KORT,
BLIR EVIGT DIN TILL SLUT.
HAF TRÖST! HAN GICK EJ FRÅN DIG BORT,
HAN GICK BLOTT HEM FÖRUT,

Under samma vård hvilar hans maka, Marie
af Björksten (f 1876). Hennes grafskrift läses
på vårdens mot vester vända sida och afslutas
med orden:

DÖDEN ÅTERFÖRENADE DEM.

I andra graflinien längre mot vester reser
Sig mellan höga almar ett större kors af grå
granit på statsrådet, friherre Otto R. Rehbin-
ders graf (f 1855). Utom den aflidnes namn
läses på korset:

STILLA SALIGHETER BREBE SINA VINÖAR ÖFVER DIÖ.

Ett par tre grafbrädder längre mot norr
ligga de grifter, som gömma bortgångna med-
lemmar af statsrådet A. Mobergs familj.

I linien bakom den Rehbinderska grafven
och nära intill denna ligger en ganska prydlig
grafvård, åt hvilken vi kunna egna en blick,
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då det väl icke torde finnas många grafstenar,
hvilka, såsom fallet är med denna, huggits af
en qvinna till minne af make och barn. Denna
vård betecknar stenhuggaren Otto Wilh. Lind-
fors' och hans barns grafplats och skall egen-
händigt vara utförd af hans enka.

Nära intill södra vägen står inom staket en
något hög grafvård af vacker, svartslipad gra-
nit på en gammal helsingforsbos, tulldistrikts-
chefen, häradshöfding Carl Efraim Wamerbergs
(f 1878) graf. Sex grafbredder längre mot
norr tilldrar sig redan på afstånd en af snäc-
kor omgifven graf våra blickar. En engelska,
m:rs Eliza Eeles (f 1853), ligger här begraf-
ven. Bruket att oingifva de afsomnades hvilo-
rum med snäckor är på vissa orter i utlandet
ganska vanligt; det tilltalar äfven fantasin, då
de susande snäckorna kunna tyckas bringa sakta
hviskningar från de bortgångna till de kära, de
lemnat qvar på jorden.

Vi ha nu en lång tid bortåt uppehållit oss
endast vid södra kantområdet af detta qvarter;
det motsvarande norra partiet, ehuru upptaget
af ganska många grafvar, erbjuder oss nämli-
gen, såsom redan sagdt är, intet af allmännare
intresse. Der vidtager nu äfven ett af spån-
gar genomdraget, på berggrund hvilande ödsligt
fält, som upptager en god del af det återstå-
ende utrymmet, och som med en kil skjuter in
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åt södra sidan af qvarteret till grannskapet af
den graf vi senast betraktade.

Vi återvända derför från denna långsmed
den spång, som från det för solen öppna fältet
leder ut till vägen i söder, samt stöta dervid
på den graf, hvari den 81-årige orientalisten,
den fridsamme universitets-adjunkten Ivar
Ulrik Wallenius år 1874 lades ned till den
eviga hvilan. Inskriften på hans upprätta gra-
nitvård af medelstorlek visar oss till Joh. ev.
3: 16.

Vid samma spång, som vi ofvanför ha om-
nämnt, ligga tvänne utländingars här bäddade
sista hviloläger, af hvilka det ena upptages af
den 20-årige sångläraren Paul Stanslaa (?),
(f 1823/2 33); det andra af språkläraren d:r F.
W. A. Breusing (f 1864), på hvilken senare
graf vården restes „af hans elever". Vid
skräddaremästaren A. J. Holmqvists och hans
anhörigas grafvar utmynnar spången slutligen i
hufvudgången söder om qvarteret.

Vi följa vägen åt ett stycke, tills vi inom
en grönskande häck alldeles vid gången stanna
invid fyra små jernkors, som bära inskrifterna
HANNES, MATTI, ANNA Och ANTTI. I tusental
ligga barn begrafna på denna kyrkogård, och
de kärleksfullaste händer ha vårdat de små
grafkullarne och ditsatt minnesvårdar. Vi kunde
gå förbi så många, många af dem utan att
stanna, endast måhända läggande märke till,
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att morgondaggen synes oss glänsa så under-
bart frisk och klar på blommor och blad uppå
dessa små grafkullar. Hvarför stanna vi nu
framför dessa grafkors, hvilkas gyllne inskrifter
glänsa så vemodigt fram mot den mörka grun-
den? De tälja, de som många andra, om en
moders och en faders outplånliga saknad, då
Herran tagit allt det bästa, Hans godhet skänkt.
Men denna smärta är här icke blott deras;
den finske skalden A. Oksanens djupa sång
och sorg tillhöra oss alla, och kring liten
Annas och syskonens grafvar höra vi sången
sväfva:

Sä lärkas, puhdas enkelt
Siell' autuasten seurassa,
Maan heltehesen hetkeksi
Tule vielä käymään vieraina.

Kun tunnet huoliin sortuneen,
Ja kaipa^us käy korvaasi,
Kun arvaat sllntän' itkeneen,
Niin silloin laskeu luokseni!

Om vi från vägen göra en invikning i qvar-
teret, behöfva vi ej gå långt, innan vi anträffa
fabrikören Johannes Eichingers (f 1871) graf-
vård. Längre i vester är J. H. Björkeils (f
1847) samt Otto och Hugo Alfthans grafvar.
Mellan dem upptäcker man en större grafhäll
af rödaktig granit, som bär inskriften:
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A. ±

é\l Ålthh. WXIIYWWA.

Ännu längre mot norr är Joh. Gabr. Fa-
britii (f 1875) inom en hagtornshäck belägna,
vackra familjegraf, lätt igenkänd genom de
trenne hvita kors, som beteckna densamma.

Efter denna utflykt uppsöka vi åter huf-
vudgången, der en liten, anspråkslös grafsten
vid foten af ett askträd väntar oss, strax i
öster om det med ett marmorkors prydda klipp-
block, som utmärker den med rysk inskrift
försedda vården på kontreamiralskan Alexan-
droffs graf. På den enkla stenen läses:

HÄR HVILAR
ARTISTEN
LINDH

född 1793; Död 18G5.

Anspråkslös som den gamle porträttmålaren
sjelf är den vård, som betäcker stoftet af denne
förpost för konstens framträngande friskara i
vårt land.
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I närheten, ett stycke mot norr, betecknar
en rund kullersten den tyske arkitekten Louis
Bahrs (f 1869) hvilorum, funnet i främmande
jord. Gå vi längre in i qvarteret och styra
våra steg mot vester, tilldrar sig snart en
klippvård, öfverst prydd med ett kors af hvit
marmor, vår uppmärksamhet.

o
Den är upprest

öfver Agnes Hornborg, född Åberg (f 1872).
Längre åt norr är gravören G. M. Mcllgrens af
kedjestängsel omgifna, korsbetecknade familje-
graf.

För att icke trötta läsaren genom en ut-
förligare beskrifning, som dock kanske vore af
nöden till vägledning i denna af spridda graf-
var upptagna del af qvarteret, må här blott
uppräknas några af de många vårdar, som må-
hända intressera en eller annan vandrare på
kyrkogården. Sålunda äro i detta vestligaste
parti af området att uppsökas den invid norra
vägen liggande grafstenen öfver Reinhold Euro-
pa^us (f 1874), de lägre upprätta vårdarne
öfver Johannes G. Nagel, Edvard Groundström,
Johanna F. Rosenström, postmästaren A. Fa-
vorin och referendarie-sekreteraren Wilh. Gyl-
ling, alla bortgångna under året 1873. Vidare
finner man här ett högre kors af jern öfver J.
W. Poppius (f 1873), en ansenligare vård
öfver ingeniören G. Brandenburg och hans
maka J. J. Brusén, båda aflidna år 1877 samt
slutligen i sydost, vid foten af en björk, en grof-
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huggen tung sten, betäckande fil. mag. J. P.
Pallméns graf (f 1870). Om denne vid 33
års ålder bortgångne trägne arbetare på odlin-
gens fält ej hann lemna många spår af sin
verksamhet, gaf han dock sin samtids studenter
ett vackert exempel på samvetsgrann flit och
på sonlig kärlek.

Härmed kunna vi anse oss h# slutat vår
långa vandring inom detta vidsträckta och tem-
ligen oordnade qvarter. Vi återvända långs-
med hufvudgången, då vi vid vcstra vägen icke
fiuna någon graf, vid hvilken vi hade anled-
ning att särskildt" uppehålla oss.

Den del af bcgrafningsplatsen, som nu åter-
står för oss att genomvandra, utgör det sydli-
gaste qvarteret af midtelpartiet samt är genom
en bredare tvärgång indelad i tvänne hälfter
(XI och XII), den öfro och den nedre. Båda,
men i synnerhet den nedra afdelningen, inne-
sluta grafvar, hvilka höra till de märkligaste
på denna kyrkogård samt öfver hufvud taget
till de minnesvärdaste, som den finska jorden
upptagit i sitt moderliga sköte. Här anträffas
dessutom ett större antal vårdar, hvilka erinra
om bortgångne, hvilka särskildt i den unga
finska hufvudstaden intagit en i ett eller flera
afseenden bemärkt plats. Grafvarne ligga här
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tätt invid hvarandra, och man kan säga, att i
denna tidigast bebrukade del af begravnings-
platsen knappt nog någon fotsbredd mark icke
är eller varit upptagen till hvilorum för af-
somnade. Grafstenarne' äro väl icke ordnade
i linier, men sådana, ehuru något oregelbundna,
ha dock under tidernas lopp uppstått, hvarför
vi på vår vandring här, i det vi börja från
östra, öfre gången, som drager förbi det Jans-
sonska griftrummet, kunna genomgå området
sålunda, att vi från norr till söder följa första
graflinien åt samt derefter fortsätta vandringen
utmed följande linie i motsatt väderstreck o. s. v.

I första graflinien i öfre området (XI) stanna
vi till först vid de af ett vackert lärkträd be-
skuggade Thomanderska grafkorsen af jcrn, af
hvilka det ena betecknar den graf, som göm-
mer stoftet af en af denna församlings själa-
sörjare, pastor J. A. Thomander (f 1829/3 63).
Sedan vi vandrat förbi fyra grafvar, befinna vi
oss invid den Rööska familjegrafven, utmärkt
medels trenne vårdar, af hvilka den mellersta
öfver den 86-årige politierådmannen Eric Röö
(f 1866). Han var på sin tid hufvudstadens
äldste tjensteman och hade suttit i 50 år i
magistraten samt i flera decennier fungerat som
auktionsdirektör. Ej långt från denna graf,
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inom den af en häck omgifna, ganska stora
Crohnska grafven hvilar en annan äldre råd-
man i Helsingfors Herman Josef Crohns (f
1864). Äfven följande graf gömmer stoftet af
en åldring, statsrådet Henrik Widenius (f 1879).

Den andra graflinien börjar i söder med
friherrinnan Aurora von Rosenkampffs (född
Hartman) upprätta vård af ljus granit, invid
hvilken befinner sig de,n långsträckta, af kedje-
stängsel inhägnade Törnqvistska familjegrafven
med sina fyra vårdar, af hvilka de båda ytter-
sta beteckna bankodirektören Pehr August Törn-
qvists (f 1872) samt geheimerådet Pehr Törn-
qvists (f 1870) sista hvilorum. Hvardera
slumrar vid sidan af sin maka. Framför denna
graf ligger en enstaka, mellan graflinierna lik-
som instucken graf, en af de äldsta ännu med
vårdar betecknade grifter på denna kyrkogård.
Inskriften på den gamla grafhällen lyder:
„3}ör Jpmlar _£anbt Käittemäßtarcn (£. i. £inb=
roos, böb b. 28 jJimii 1830 i jsitt 41 år. Sak=
nab af en tförjanbc maka, troå .amå s>Sner od)
ålberjstipa iörälbrar". Något längre fram, se-
dan vi passerat kammarrådet A. H. Gyllings
(f 1858) graf, finna vi en gammal, lafbevuxen
grafhäll, hvarpå läses: (5. £. Stoftet ijnrilar
Ijär, 3Vnben \)os (fimb, minnet t äbkabc Jjjertan.
05. %. £. — £. £. Inom den Rotkirchska och
Nybergska familjegrafven, som nu följer i ord-
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ningen, hvila bland andra landtbruksrådet Evert
Rotkirch (f 1874) och kammarrådet F. L.
Nyberg, död d. 14 Mars 1831. På den sena-
res grafhäll läses versen:

Van att under lifvets lopp
vörda Gud och lag och seder
kunde han med dygdens hopp
gå till grafvens hvila neder
att förklarad vakna opp.

Dessa Inskrifter liksom några andra tidigare
citerade från äldre grafvårdar ha anförts för
att uppvisa den form, hvari man för vidpass
femtio år tillbaka hos oss älskade att kläda
minnesskrifterna på de bortgångnes hvilorum
och på hvilket skrifsätt vi redan på gamla
kyrkogården sett flera prof. Någon gång läser
man på vårdar från denna tid äfven till-
lägget „välborne"; till och med utsattes den
aflidnes värdighet som ~riddare af Kejs. S:t
Wladimirsordens fjerde klass". Något senare
plägade man hellre låta inrista en psalmvers.
I våra dagar nöjer man sig helst med en hän-
visning till något bibelställe eller OGk till någon
psalmvers. Grafstenarne, som på 1830 och
1840-talet voro af rödaktig granit och oftast
anbringades som liggande hällar, ha senare allt
mera allmänt huggits af mörkare stenart och
upprests stående, hvarigenom inskrifterna längre
tid bibehållits, än om de utsättas för inverkan
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af regn, snödrifvor och hopade lager af mult-
nande löf, affallna från de omgifvande träden.

I närheten af senast omnämnda familjegraf
anträffa vi bland nässlor tvänne liggande graf-
hällar, den ena öfver medicine professorn
Matthias Kalm (f 182/3 33), den andra öfver
teologie professorcn And. Joh. Lagus (f
1823/i3l). Framför den senares graf fram-
skjuter ett tungt, i kistform hugget monument,
som betäcker stoftet af den kände juridiske
skriftställaren, professoren Carl Evert Eke-
lund (f 189/n43).

I samma graflinie, som numera i sin södra
sträcka lcmnar rum för tvänne rader grafvar,
lägga vi slutligen märke till de Avellanska och
Aminoffska slägtgrafvarne samt den liggande
grafhällen på statsrådet Johan Gustaf Winters
(f 1854) hviloläger.

Om vi kalla de tvänne graflinier, som nu
vidtaga, den fjerde och femte i ordningen
(då den senast genomgångna linien delvis be-
stod af dubbla rader) fästes vår uppmärksam-
het vid det vackra korset af marmor på den
Florinska familjegrafven, der professorskan Sofie
Elise Florin, född Törnqvist (f 1883) hvilar
jemte tidigare bortgångna^döttrar. Vid sidan
af denna graf finna vi tvänne tunga, jemnsides
liggande vårdar [betecknande • generalmajoren
Johan Tschepurnoffs (f 1848) och hans makas,
född Johansson, griftrum. Norr om de Tsche-



130 ÅLDRE BEGRAFNINGSPLATSEN.

purnoffska grafvarna stå tvänne medelhöga
enkla vårdar öfver hofrättsassessoren Gustaf
Lindberg (f 1866) och dennes maka.

Vid sidan af dessa reser sig ett vackert,
allvarligt monument, en hög upprätt sten af
svart slipad granit, upprest till hågkomst af den

O. Reins grafvård.

minnesvärde fosterländsko historieskrivaren, den
varmhjcrtade, ädle Gabriel Re in, i hvars
karakter så många af vårt folks bästa egcn-
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skaper funnos trofast förenade. Inskriften lyder
fullständigt sålunda:

GABRIEL REIN.
SYNTYI I820| 1200; KUOLI 1824|667.

Johtajallensa jalolle,
Kansalaisten kaivatulle,
Suomen muistoin suosialle
Waihetten valaisialle.

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA.

Vid denna graf ha tvänne högtidsstunder
hållits, den ena sorgefesten, då Gabriel Reins
stoft en solklar sommarafton nedsänktes i jor-
dens sköte. Vid den öppna grafven talade F.
L. .Schauman samt Fredr, Cygnseus varma, vär-
diga afskedsord till den bortgångne. Den andra
högtiden var den minnesfest, då det af Finska
Litteratursällskapet åt Gabriel Rein, — som
också var en af sällskapets stiftare — uppresta
grafmonumentet högtidligen aftäcktes i närvaro
af en tallös folkmassa. Studentkårens, akade-
miska sångföreningens samt samtliga student-
afdelningars vackra fanor svajade vid grafven,
för första och hittills enda gången samfäldt i
öppen dag.

Invid den Reinska grafven, der den gamle
patrioten hvilar jemte sin maka, finna vi tvänne
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liggande grafstenar af rödaktig granit. Den
ena betäcker stoftet af teologie professorn C.
G. Sjöstedt (f 185/734); under den andra graf-
hällen hvilar den förste och ende adjunkten i
ekonomi och teknologi vid den finska högsko-
lan J. M. Lindemarck, till börden svensk (f
1822/u33). Några steg längre mot söder se vi
ett postament af mörk granit, hvarpå ligger en
uppslagen bok af hvit marmor. På dess ena
blad läses namnet på statsrådet, doktor L. H.
Törnroth (f 1813/864), en känd och skicklig
läkare, först professor vid högskolan, sedermera
generaldirektör för medicinalverket. Vid sidan
af honom hvilar hans maka (f 1870).

Efter nämnda fyra universitetslärares graf-
var — omgifna i föregående och efterföljande
graflinier af andra bortgångne embetsbröders
hvilorum — utsträcker sig, inhägnad af .tre-
dubbla jernkedjor en mycket stor grafplats,
utan någon vård. Den är af de rymligare på
kyrkogården och utgör den Saurénska familjens
gemensamma graf. Bland öfriga grafvar i de
linier, mellan hvilka vår vandring för tillfället
går, anteckna vi den inom ett staket belägna
Nordenstamska grafven, der öfversten Carl Ar-
vid Nordenstam (f 1841) jemte maka slumrar
i döden.

I den sjette graflinien få vi ej anledning
att stanna, förrän vi, sedan vi passerat refe-
rendarie-sekreteraren A, J. von Hausens (f
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1865) inom en hagtornshäck liggande graf
samt den af ett jernstakct inhägnade Edelheim-
ska familjegrafven (der senatorskan Emma He-
lena Edelheim, född af Brunér, sedan 1857
hvilar), uppnå en större, öppen, i blommor in-
bäddad grafplats för Linsénska familjen. Här
hvilar bland andra en af Finska Litteratursäll-
skapets stiftare och förste ordförande, profes-
sorn i vältaligheten och skaldekonsten J. G.
Linsen. Inskriften på J. G. Linsens grafvård,
ett kors af jern, har följande lydelse:

Här
Hvilar

Professoren i vältaligheten och
Skaldekonsten Joh. Gabr. Linsen.

Född. d. 27 Dec. 1785. Död d. 16 Nov. 1848.

Den mot framtiden klart seende finske pa-
trioten, den fint bildade läraren, den af lifvet
hårdt pröfvade mannen njuter här dödens ro
vid sidan af maka och döttrar, bland hvilka
den i sitt kall trofasta, i hjerta och gcrning
sanna föreståndarinnan för blindanstalten i Hel-
singfors Mathilda Linsen (f 185/2 72). Den
liggande vården på hennes graf ha de blinda
barnen, hennes lärjungar ditsatt. Inskriften
säger här kanske med djupare allvar än van-
ligt ~Kristus är mitt lif, och döden är min
vinning". Nederst på grafhällen läses:

AF BLINDA BAENEN.
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Vid sidan af de Linsénska grafvarne upp-
täcka vi en liggande, oregelbunden grafsten öf-
ver en hängifven vän af det finska språket,
lektorn Karl Niklas Keckman, äfven han
en af Finska Litteratursällskapets stiftare samt
dess förste sekreterare. *) Inskriften på denna,
sannolikt genom subskription åstadkomna vård
lyder:

eTö-ssä tcpää

isännvaan, -u/fi-opisterna
SuoméH- <faici&n cmvnväincn op^tta ja-

ja wutteta, KWrÅt,'vrXt,i\a>.

Sunt-w-i GutuMa ng r>. 4öäåwttMa v. 1793.
eftuoti JCe-foinawsä c) ■». éou&oftuu,Ma, v, -1838.

Den följande grafvården, en upprätt, ore-
gelbunden grafsten af grå granit är betecknad
med en lyra. Under grafkullen hvilar en 22-
-årig student, Gottfrid Lagerblad (f 1871), till
hvars minne vården restes

AF KAMRATEB.

*) Af Finska Litteratursällskapets 33 s. k. stiftare, af
hvilka fem ännu äro i lifvet, ligga följande 14begrafna på
denna kyrkogård, nämligen: G. fiein, K. N. Keckman, J. G.
Linsen, M. Akiander, A. A- Laurell, G. F. Aminoff, A. W.
Wegelius, E. A. Ingman, 8,, von Becker, F. J. Rabbe, F.
Tengström, J. J. Tengström, K. S. Forsman och J. J. Ner-
vänder.
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Längre mot norr äro de Lundahlska graf-
varne, bland hvilka den vid 30 års ålder år
1844 bortgångne astronomie-professorn Gustaf
Lundahls utmärkes genom ett jernpostament,
uppå hvilket en större glob likaledes af jern
hvilar. Den unge lärde, en af Argelanders
lärjungar och hans efterträdare, följdes med
allmänt deltagande till den för honom tidigt
öppnade griften.

I bred fyrkant framträder nu staketet kring
den Ursinska familjegrafven, i hvilken bland
andra hvilar den lefnadsfriske, gästfrie mannen,
den vänlige fattigläkaren, universitetsrektorn,
kollegiirådet Nils Abraham af Ursin (f
1827/iisl). Den sista vården i denna linie
betäcker stoftet af bankodirektören Axel Feder-
ley (f 18 14/g54). Dessa tvänne sistnämnda
grafplatser utsträcka sig öfver den sjunde
graflinien, till hvilken vi nu öfvergå, stannande
först vid hofrättsrådet Nils Adolf Grotenfclts
(f 1836) liggande grafhäll, hvari bland annat
är inristad minnesversen:

Vi vilje efterfölja dig
Till ljusets land på dygdens stig.
Och lära dina barn den tro,
Som dig och oss har gifvit ro.

Bland de Woldstedtska grafvarne, som nu
närmast följa, märka vi grafstenen öfver astro-
nomie-professoren Fredrik Woldstedt (f 1861).
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Utmed den återstående delen af denna graflinie
ligga mindre kända, delvis endast med initialer
betecknade grifter. Här hvilar bland andra
kommercerådinnan Lovisa Wendelius (f 1846),
hvars makes graf vi betraktat på gamla kyrko-
gården; kollegii-rådet P. N. Nordman, reviso-
rerne R. U. Spåre och Forsen samt andra.
Linien slutar vid södra vägen med den Forss-
manska familjegrafven, hvari hvila bland andra
den nitiske kommunalmannen, lagmannen Carl
Samuel Forssman (f 1852), som äfven räknas
till en af Finska Litteratursällskapets stiftare,
samt

o läkaren, d:r D. T. Forssman (f 1874).
Åttonde och nionde graflinierna ha att

uppvisa en af de intressantaste minnesvårdar
på kyrkogården. Det naturliga klippblock, som
befinner sig nära invid södra vägen och invid
hvilket en ännu späd lönn skjuter upp, betäc-
ker stoftet af den energiske Georg August
Wallin, den djerfve, outtröttlige vandraren i
Arabiens öknar. Han dog d. 23 Oktober 1852
kl. 11 på aftonen, endast 41 år gammal. Ej
fanns det ett hem i fosterlandet, der man kunde
uppskatta betydelsen af denna förlust, hvilket
ej sänktes i sorg, då budskapet om Wallins
tidiga bortgång nådde dit. Men i saknadens
tunga stund sände minnet redan stolt sin blick
mot den bortgångnes fotspår i öknens sand
och som ett dyrbart arf efter honom till Fin-
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lands ynglingar ljödo skaldens, sedan i tusen
unga hjertan inristade manliga ord:

„Gå, vandrare på lifvets väg,
Din bana fram med fasta steg.
Och mät ditt mål — ej dina fjät,
Ej dina faror mät!"

O. A. Wallim grafvård.

Wallin bcgrofs d. 29 Oktober vid den tidiga
solnedgångens timme; vestfinskc studenter buro
kistan allt från sorgehuset vid Högbergsgatan
ända till denna graf, hela studentkåren följde
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i ett långt, sörjande tåg. Wallins trofaste vän,
professoren Gabriel Geitlin talade vid grafven,
ofvan hvilken studentkåren sjöng fosterlandets
sorg och kärlek. Först flere år derefter —

det var d. 23 Okt. 1860 — upprestes med en
vacker, stämningsfull högtidlighet den af vest-
finska studentafdelningen ombesörjda vård, invid
hvilken vi nu stå och som på det i den ohuggna
klippan slipade stället bär inskriften:

Georg Aug. Wallin

samt derunder med arabiska skriftecken orden:

det namn, Abdu-lvåli, Wallin bar under sina
färder och sin vistelse bland Arabiens söner,
och hvilket betyder Herrens beskyddares tje-
nare.

Med dröjande steg aflägsna vi oss från
denna dyrbara graf. Wallin räknade endast
41 år, då' hans dag blef bytt i natt, Castrén
dog vid 38 års ålder, Nervänders lifsmått fyl-
des af 43 år, Kellgren bortkallades från oss,
då han var 34 år gammal, och så många andra
för den fosterländska känslan oförgätlige män,
för hvilka denna kyrkogård redt det sista,
lugna hvilolägret, ha bortgått i början af sin
mannaålder. Lifvets värde mätes ej af dess
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längd; dagen, under hvilken man kan verka,
eger lika rikedom för oss alla, om den är lång
eller kort.

Vid sidan af Wallin hvilar hans moder,
Johanna Maria Wallin, född Ahrenberg, samt
hans syster Natalia Wallin (f 1881). Den
förras graf är icke betecknad med någon vård.

Då vi nu vandra framåt mot norr och vi-
kit omkring det stora Mandersternska graf-
kumlet, hvilket rättast torde böra räknas till
följande graflinier, komma vi till de Brunérska
grafvarne med deras inom ett jcrnstaket lig-
gande fyra grafstenar, af hvilka en är egnad
minnet af ättens stamfader, lagmannen i Uleå-
borgs lagsaga Jonas af Brunér (f 1848). En
annan vård betäcker stoftet af dennes son, se-
natorn, geheimerådet Frans Olof af Brunér (f
1874). Hvardera hvilar vid sidan af sin maka
i denna fridfulla, af höga träd rikligt beskug-
gade familjegraf.

Längre fram passera vi den Agricola'ska
och Strömbergska, trcgrenade slägtgrafven, hvari
bland andra hvila kollegiiassessorn S. R. Agri-
cola och protokolls-sekreteraren B. B. Agri-
cola, hvardera aflidna år 1852, äfvensom en
af ledamöterne i Helsingfors nybyggnadskomité,
den gamle, nitiske justitieborgmästaren J. A.
Strömberg, (f 1846). Vi uppnå så de Ko-
thenska grafvarne, af hvilka den ena lätt igen-
kännes genom sitt med en vas af metall prydda
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postament af rödaktig granit. Här hvilar bland
andra en af landets på sin tid mest bildade
högre embetsmän, ledamoten i senaten, verklige
statsrådet, juris utriusque doktorn, friherre
Gustaf von Kothen, död d. 26 Jan. 1851 vid
fylda 73 år.

Då vi nu åter uppnått norra vägen, anträda
vi härifrån vår vandring mellan de graflinier,
den tionde och elfte, hvilka nu följa i ord-
ningen samt lägga först märke till den upp-
rätta vård af vacker, mörkådrig granit, som
betecknar en af stadens förmögne mäns, f. d.
svensk-norske vicekonsuln Lars Erik Walléns
(f 1865) grafställe. Strax invid är den Grot-
ska familjegrafven; der hvila bland andra aka-
demikern J. Gröts vördnadsvärda moder, kolle-
gii-rådinnan Caroline Gröt (f1852) samtRosa-
lie Gröt (f 1874). Gå vi några steg längre
fram åt söder, upptäcka vi en högre, liggande
grafsten invid en nästan förtorkad gran. Under
denna vård hvilar överstelöjtnanten Johan
Albin Stjerncreutz (f 183/462), känd som
nitisk bearbetare af den finska sjömanstermino-
login. I närheten är en af Helsingfors' förste
trädgårdsmästare, A. J. Lönnroth, begrafven
under en lägre upprätt vård. Följa så de
Arneilska grafvarne, gömmande bland annat
stoftet af den på sin tid mycket anlitade läka-
ren d:r H. Edv. Arnell. Sedan vi gått förbi
bagaråldermannen H. Silfverbergs (f 1852) graf,
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komma vi till den vackra, allvarliga Prytzska
grafven, inhägnad af ett jernstaket. Här hvila
kammarrådet L. O. Prytz (f 1868) och hans
maka Helena Rosalia Franzén (f 1851).

Vi stå nu invid ett af de största och egen-
domligaste monumenterna på kyrkogården, ett
af jernkedjor omhägnadt högt stenkummel, på
hvars topp ett större jernkors reser sig. Fyra
lindar beskugga denna vård, som betäcker stof-
tet af generallöjtnanten August v. Manderstjerna
(f 1846), en äldre krigare i rysk tjenst, som
hade deltagit i franska och andra kampagncr,
och hvars begrafning lär ha varit en af de
pompösaste i vårt land. Den på tyska affat-
tade, egentliga grafskriften är inristad i en
på Östra sidan af kumlet inpassad sten. På
foten af korset läsas den aflidnes födelseår
1780 samt orden vDem Bruder und Freun-
deu äfvensom hänvisning till Hiobs bok 19
kap. 25 versen.

Slutet af linien upptages af de vårdar, som
angifva rektor scholse Z. Uhlenii (f 1835) hvi-
lorum samt de Helsingius-Ringbomska slägt-
grafvarne.

I trettonde graflinien märka vi till först
den vidsträckta Salingre'ska familjegrafven med
dess vackra, af grönskande växter omgifna,
upprätta vård af mörk granit. Här hvilar
bland andre den erfarne och ansedde apoteka-
ren Gustaf Wilhelm Salingre (f21861). I när-
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heten är den rikt blomsterprydda Palménska
familjegrafven, som gömmer stoftet af friherre
J. P. Palmens år 1847 bortgångna maka Jo-
hanna Bonsdorff jemte några tidigt aflidna barn.
Straxt bakom den Prytzka grafven slumra un-
der en gemensam vård trenne ålderstigna sy-
strar Thunberg ~förenade i lifvet och i döden",
dit de alla inom loppet af fem månader år 1868
kallades. Någon graf derifrån ligga handlanden
G. Matthiesen (f 1853) jemte maka begrafna.

Utan att anträffa någon anmärkningsvärda-
re vård kunna vi nu gå framåt ända till norra
vägen. I den fjortonde och femtonde
graflinien leda oss våra steg förbi den Ferl-
manska vården af vacker hvit marmor, bakom
hvilken f. d. allmänna referendarie-sekreteraren
Adolf Fredrik Kellanders upprättstående graf-
sten är belägen. I närheten är handlanden
F. Böcker (f 1858) begrafven under en obe-
liskartad vård. Derefter se vi inga vårdar,
förrän vi, söder om det på Gustaf Stolpes (f
1861) graf stälda stenkorset, anträffa den me-
delhöga grafsten, som betäcker stoftet af uni-
versitets-bibliotekarien och professoren Alexan-
der Blomqvist (f 1848) och hans maka. Vid
sidan af honom ligger en på sin tid mycket
känd Helsingforsbo, den förste stentryckaren i
landet, bergmästaren Fredrik Tengström
(f 1871) begrafven under en ståtlig, med urna
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prydd vård af svart, slipad granit. Alldeles
framför denna dyrbara vård se vi en gammal
liggande grafsten, betäckande stoftet af den
sistnämndes moder, enkefru kamrerskan Anna
Margareta Tengström, född Bergbom (f 1838).
Dessa tvänne aflidna stodo, som bekant, i lifs-
tiden såsom mor och broder i närmaste slägt-
skap med J. L. Runebergs maka.

Nu genomgångna graflinier sluta med skräd-
darmästaren, gårdsegaren A. Palmqvists (f 1855)
väl ansade grafplats. Den sextonde linien
begynner med den inom ett rundt staket belägna,
Litoniusska, slipade kullerstenen, hvarpå en
knäböjande engel af brons är stäld. Grafven
inrymmer stoftet af tapetseraren J. Litonius
(f 1864). Vi gå derefter förbi de Grönvikska,
Cadenius'ska och Salingre'ska slägtgrafvarne,
der bland andra apotekaren Wilhelm Salingre
(f 1874) hvilar, och komma så till det obe-
liskartade monumentet öfver referendarie-sekre-
teraren Fredrik Gadelli (f 1841), hvars efter
den äldre tidens sed affattade grafskrift lyder:
»Redlig i sitt kall, glad i umgänget, öm
make och far, trofast vänu.

Härefter vidtager den stora friherrliga Mel-
linska familjegrafven, den största på denna
begrafningsplats. Ingången till den murade
grafven stänges i söder af en jerndörr, ofvanom
hvilken en marmorskifva är anbringad, bärande
inskriften:
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AXEL MELLIN 1775-1866.
WILHELMINA MELLIN 1792-1575.

Det är den åttatioårige friherren verklige
geheimerådct Axel Gustaf Mellins och hans i
ännu högre ålder bortgångna makas (född de
Carnall) griftrum, vi nu se framför oss. Ut-
vändigt är hvalfvet beklädt med kullerstenar,
mellan hvilka vackra ormbunkar äro planterade.
Öfverst på stenkumlet reser sig ett jernkors
utan inskrift. Norr om detta kors står ett
tungt postament af jern till minne af genera-
len, friherre Anders Edvard Ramsays fru i se-
nare gifte, född friherrinna Constancia Mellin
(f 1843). Slutligen inrymmer den vidsträckta,
af ett jernstaket inhägnade grafplatsen monu-
menter i form af liggande grafhällar öfver pro-
tokolls-sekreteraren friherre Gustaf Adolf Mel-
lin (f 1853) jemte tidigt bortgångna barn.
Omsorgsfullt prydt med blommande växter, tar
det hela sig vackert och ståtligt ut.

Öster om denna familjegraf passera vi öf-
verste Wallins graf, betecknad med en liten
upprätt vård, och komma derefter till den An-
tellska i blommor inbäddade, ganska stora fa-
miljegrafven, som omslutes af ett staket. En
korsprydd piedestal af svartslipad granit reser
sig här på den graf, som i sig sluter det jor-
diska af senatorn, geheimerådct Samuel Hen-
rik Antell (f 1831/1074), hvars inflytande på
vår utvecklings gång icke torde saknat bety-
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denhet. Inskriften på hans vård slutar med
orden: Säll den, som hem till fridens land
från lifvets stormar hunnit. Ett ungefär
liknande monument är stäldt på hans makas (i
senare giftet) Anna Wilhelmina de la Cha-
pelles sista hvilorum inom samma vackra famil-
jegraf.

Efter den Antellska grafven följa i norr de
af Heurlinska liggande grafhällarne, bland
hvilka en betäcker stoftet af ledamoten i sena-
ten, statsrådet C. E. af Heurlin (f 1844). I
närheten hvilar prokuratorn Carl Trapp (f
1856) med maka Charlotta Holming (f 1852)
under en medelhög grafsten inom ett staket af
jern. Framför denna graf hvilar häradsh. E
O. Trapp (f 1855) och bakom förstnämnda
grift finna vi de Lannérska grafkorsen (kam-
reraren C. J. Lannér, död 1845) samt några
barngrafvar.

Den sjuttonde graflinien är i sin nord-
ligare ända upptagen af tvänne rader smärre
grafplatser, hvilkas sammanlagda bredd seder-
mera fylles af en rad större grafvar. Vi upp-
täcka här ej långt från norra vägen en låg,
upprätt grafvård af ljusare granit. Den är
kär för fosterlandsvännen, ty den enkla stenen
betecknar den graf, hvari den finske skriftstäl-
laren och den älskade läkaren, den ädle Erik
Alexander Ingman en herrlig vårqväll år
1858 lades att slumra dödens sömn. Han hvi-
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lar här jemte sina tidigt bortgångna makor, i
första giftet W. L. A. Schildt, i senare giftet
åter den musikaliska Eva Perander. Den del
af den på finska affattade grafskriften, som
berör honom sjelf, lyder:

TASSA LEPÄÅ
PROFESSORI

E. A. INGMAN.
SYNT. 14|2 1810. KOUL. 14|5 1858.

I detta qvarter, hvarest hufvudsakligast det
äldre Helsingfors hvilar, äro grafskrifter på
finska språket mycket sällsynta.

Invid den Ingmanska grafven ligger den
80-årige gårdsegaren Martin Fahlström begraf-
ven, hvars födelseår, 1754, torde gå längre
tillbaka i tiden än någon annans af dem, som
på denna kyrkogård funnit sitt sista hvilorum.
Vi äro nu också midt inne bland de grifter,
som gömma stoftet af den generation, som
rörde sig i den finska hufvudstaden vid tiden
för denna begrafningsplats' uppkomst. Detta
förklarar äfven det stora antal glömda och af
ogräs öfvervuxna grafvar, som här möter oss i
den djupa skuggan af snart ett halfsekel gamla
träd.

Om vi från den Fahlströmska grafven vandra
några steg framåt, se vi en upprätt vård, som
betäcker stoftet af den oförgätlige finske konst-
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nären, Werner Holmbergs föräldrar, kammar-
rådet Olof Henrik Holmberg (f 1863) och den-
nes maka Jos. Gustafva Federley (f 1840). —

Vid sidan af dem hvilar assessorn A. F. Gadd
(f 1841) och hans hustru, Johanna Maria Ull-
ner (f 1845), under två lägre upprätta graf-
stenar.

Den graf, som derpå närmast i samma linie
fäster vår uppmärksamhet, är betecknad med
en halfliggande sten. Under densamma hvilar
den om döfstumskolans sak i Finland förtjente,
nitiske och varmhjertade kyrkoherden i Pe-
dersö, landtdagsrepresentanten prosten Henrik
Heikel, som vid början af 1867 års ständer-
möte afled i Helsingfors d. 14 Mars. På vår-
den läses utom namnskriften orden: allt i
ALLOM KRISTUS.

Följa så de af en gammal lönn beskuggade
Schaumanska grafvarne till antalet fem och be-
lägna straxt i vester om den Mellinska familje-
grafven. Vårdarne ligga tätt invid hvarandra
och betäcka stoftet af den som embetsman och
enskild personlighet lika högt och uppriktigt
aktade fadren till F. L. Schauman, kammarrå-
det Carl Schauman (f 183%52), hans maka
och barn, bland hvilka den vid tjuguett års
ålder från lifvet bortkallade dottern Antoinetta
Lovisa, hvars unga fägring ännu med glädje
hägrar för de gamlas minne.
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Sedan vi passerat f. d. bankokamreraren,
fil. d:r Jonas Perons (f 1866) och hans maka
Amalia Lizelii grifter, stå vi invid den vård af
mörk granit, som är upprest åt minnet af den
mångbereste, för vetenskapliga forskningar lif-
ligt intresserade fiskeriinspektören Henrik
Johan Holmberg, som afled julaftonen 1864.

Vid sidan af denna graf finna vi tvänne
intressanta vårdar öfver två tappre finske kri-
gare, den ene bortgången vid 41 års ålder,
den andre efter att ha uppnått inemot det
dubbla antalet år. Den yngre kämpens, rytt-
mästaren Carl Mauritz Ridderstorms
graf befinner sig i norr om den gamles, den
tappre Carl Johan von Konows sista hvilo-
rum. Vården på Ridderstorms graf utgöres af
en på tvänne trappsteg hvilande parallelipiped
af rödaktig granit, omkring 2 l/ 2 aln i höjd.
På vården ligga gjutna i brons den aflidnes
vapensköld, svärd samt hjelm, omvirad med
lager. För det yngre slägtet är Ridderstorms
namn så godt som okändt, men sägnen om
hans mannamod förtjenar dock ej att förgätas.
Den unge, då 31-årige finske krigarens heders-
dag var d. 20 Augusti 1828 vid Schumla, då
han med en liten flock S:t Petersburgske ula-
ner under en rekognoscering blef kringränd af
en här af 3,000 turkar samt djerft sökte bryta
sig väg genom dem. För tio man af hans
skara lyckades försöket, de öfrige nedhöggos
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eller togos öfvcrhöljda af sår tillfånga af fien-
den. Till fångarne hörde äfven vår unge lands-
man, blödande ur flera sår, som gjorde honom
för hans återstående dagar till en invalid.
Den „finske Frithiof'', som han benämndes,
fick dock redan tio år derefter lemna sitt af
plågor fördystrade lif, älskad, saknad af alla.
På den lugne, ädle kämpens graf reste med-
borgare den vård, som vi der nu se, och ri-
stade på densamma följande inskrift:

Här hvilar
Myttmästaren

CARL MAURITZ RIDDERSTORM,
född i Helsinge 1797,

svårt sårad vid Schumla i striden d, 20 Aug 1828
död i Helsingfors 1838.

Lysande mannamod utmärkte
sista ättlingen

af en fräjdad slägt.

Landsmän reste minnesstenen.

Invid Ridderstorm hvilar, såsom vi redan
nämnde, C. J. von Konow under en enkel, lig-
gande grafsten, hvilken ännu för något år sedan
låg så godt som glömd under mullen, som ho-
pat sig på den insjunkna vården. Under tiden
lefde den barske krigarens namn, såsom det i
alla tider skall lefva i landsmäns hjertan, då
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det haft lyckan att erhålla en hedersplats i
„Fänrik Ståls Sägner". Vid von Konows namn
huru klart framträder icke för oss bilden af
den finsko majoren, som „hängde ncdra läp-
pen och sköt och svor". Den vackra inskrif-
ten på vården lyder:

Öfversten och Midd.
C. J. von Konow.

Född 172f73, död 1823/,53,
I Finska Härens min-
ne göms Hans namn,

Liksom Hans stoft i Foster-
jordens famn.

Omedelbart i öster om von Konow hvilar
en gammal originel hedersman, bokföraren Fer-
dinand Schmitz, död år 1883 vid 70 års ålder.
Sjuttonde graflinien slutar med de emellan fyra
granar belägna Bergska grafvarne.

Den adertonde graflinien börjar i söder
med provincialläkaren J. Ascholins (f 1859)
och anhörigas till honom grafvar. Vid sidan
af dessa grifter, står en lägre vård öfver sko-
makaremästaren A. Åska, från hvilken plats
vi med lätthet upptäcka en högre, af svart sli-
pad trranit huggen vård, hvari en i brons gju-
ten porträtt-medaljong, modellerad af C. Sjö-
strand, är infäld. Denna vård betecknar den
unge arkitekten N. M. Weckströms år 1863
redda hvilorum. Något längre fram i samma
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linie äro de fyra Jägerhornska och Schulténska
slägtgrafvarne, betäckta af mot fotsidan afsmal-
nande grafhällar och omgifna af en grönskande
häck. I denna slägtgraf hvilar bland andra
verklige statsrådet Lars Rutger Jägerhorn (f
1859), siste manlige ättlingen af finska ätten
Jägerhorn till Storby, hvarför enligt gammal
sed vapnet krossades på hans graf. I ordningen
följa sedan packhusinspektorn Joel Falcks (f
1859) samt bagaremästaren C. Holms (f 1856)
grifter, hvarefter linien i norr afslutas med f.
d. divisionskapellmästaren J. F. Stenroos' (f
1868) upprätta, medelhöga grafvård.

I nittonde graflinien passera vi till först
fröknarne C. L. och M. S. Aminoffs grafvar,
hvarefter vi komma till den tunga, i form af
en stenkista huggna vård, som betäcker stoftet
af ledamoten i senaten, verklige statsrådet
Gustaf Ladau (f 1833), en af Anjalaför-
bundets män. Under namnskriften läsas de ur
Uppenbarelseboken sammanstälda orden: Sa-
lige åro de döde, som i Herranom dö: de
skola hyila sig ifrån sitt arbete, ty de-
ras gerningar följa dem efter.

Vi ha nu att vandra förbi referendarie-
sekreterskan Holms och hofrättsrådinnan C. E.
Holmbergs, född Candelin, grafvar, af hvilka
den senare är betecknad med en obeliskartad
vård, hvarefter vi komma till en medelhög
grafsten af rödaktig granit, betäckande stoftet
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af den skicklige och rättrådige vice presiden-
ten i Wasa hofrätt, ledamoten i senaten Hen -

rik Ervast (f 1838). Strax framför pro-
stinnan A. S. Zettermans och hennes anhörigas
med trenne kors prydda grafvar samt kollegii-
rådet C. G. Enckells (f 1849) griftrum hvilar
under en lägre, upprätt vård en på sin tid i
hufvudstaden ganska bekant, åldrig skollära-
rinna, enkefru Dorothea Häggberg (f 1870).
Härefter vidtaga, omhägnade af grönskande
häckar, de Stjernvallska grafvarne, hvilka gömma
stoftet af bland andra en verksam deltagare i
arbetet för Helsingfors stads första uppbyg-
gande, f. d. landshöfdingen i Nylands och Ta-
vastehus län Gust. Fredr. Stjernvall (f 1815).
Här äro ock öfversten Knut Stjernvall (f 1855),
referendarii-sekreteraren C. E. Stjernvall (f
1873) äfvensom bankodirektören Carl G. Stjern-
vall (f 1864) begrafne. Graflinien afslutas i
söder med den af ett jernstaket inhägnade, af
lindar beskuggade Brandtska familjegrafven,
ofvanom hvilken ett ståtligt kors af sten höjer
sig, bärande namnet Therese Brandt (f 1853).

Under större delen af vår vandring i detta
qvarter ha vi framskridit i skuggan af redan
äldre och lummiga löfträds täta kronor, hvilka
blott sparsamt tillåta solljuset- leka på grifterna.
I det återstående området stå träden något
glesare och intrycket af den tätt af grafvar upp-
tagna omgifningen blir ljusare och vänligare.
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Den tjugonde graflinien hör till de mest
bekanta och vackraste partier på denna begraf-
ningsplats. Ilvem har väl besökt densamma,

Le Engelska grafvarne.

utan att derifrån ha medfört det egendomligt
fridfulla och försoningsrika intryck, som an-
blicken af de Engelska grafvarne sänker i
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vårt hjerta. De jemnhöga, hvarandra fullkom-
ligt lika vårdarne, hvilkas ljusa färg förtar den
tyngd, som deras form vore egnad att låta oss
förmärka, höja sig så lugna öfver jorden. Det
är, som om de sade oss: ~Jordens oro viker".
De omgifvande granarne tyckas äfven vilja
utestänga lifvets äflan från den fridlysta plat-
sen, der de ädla. hvarandra så tillgifna familje-
medlemmarne slumra i döden. Perspektivet
mellan granarno afslutas vackert af det i norr
belägna, med en hvit urna prydda, Fridbergska
monumentet, som aftecknar sig mot en fond af
rik grönska.

Särskild anledning har helsingforsaren att
egna dessa grafvar en vänlig och tacksam blick,
ehuru det är en ursprungligen utländsk familj,
som här hvilar. Intendenten J. C. L. Engel,
hvars graf är belägen mest åt norr bland de
fem grifterna, var ju den man, hvars konst-
närliga ande, hvars rena smak påtryckt den
unga finska hufvudstaden, som han kan sägas
ha uppbygt, den i sin enhelhet ädla arkitekto-
niska prägel Helsingfors haft och delvis ännu
har. Intendenten Engel var född d. 3 Juli
1778 och dog dl 14 Maj 1840. Vid sidan af
honom hvilar hans maka samt en dotter och
tvänne söner, af hvilka den yngre, medicine
och kirurgie doktorn Johan Vilhelm Engel (f
1822/1249j var en rikt begåfvad natur och an-
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sågs sjelfskrifven till en lärostol vid det finska
universitetet.

Det ofvanför omnämnda, med en urna af
hvit marmor prydda grafmonumentet betäcker
stoftet af en äldre krigare, kommendanten i
Helsingfors, generalmajoren Johan Fridberg (f
1840). Han hade som pojke i ett sjöslag un-
der 1788 års krig i stridens hetta hamnat på
ett fiendtligt fartyg och ingick under fången-
skapen i rysk tjenst.

Norr om Fridbergs monument reser sig en
dyrbar vård öfver fruarne Alexandra och Jen-
ny Waselius, den förra född Listvcnnikoff, (f
1871) den senare Rehbinder if 1880). Här

se vi ock en liggande grafhäll af rödaktig gra-
nit öfver place-majoren, överstelöjtnanten A.
Scheele (f 1839), hvilken graf utgör en för-
post till de öfriga, i nästföljande linie belägna,
af granar beskuggade Scheeleska grifterna.

I närheten ligga de Sundmanska, i blommor
inbäddade grafvarne. Bland vårdarne å dessa
betäcker den obeliskformade stoftet af hand-
landen, franske konsularagcnten G. V. Sund-
man (f 1835). Följer så handlanden C. Sierc-
kens graf, betecknad med en upptill rundad
medelhög vård.

Om vi gå några steg längre mot norr,^kom-
ma vi till en af lönnar beskuggad, af staket
omhägnad graf, hvaröfver reser sig en pelare,
uppbärande en engel, som knäböjande omslu-



156 ÅLDRE BEGRAFNINGSPLATSEN.

ter ett gyllene kors. Under denna vård hvi-
lar den af sin samtid som en utmärkt qvinna
ansedda* biskopinnan Carolina Cygnseus (f 1847)
jemte sin tjugutreåriga dotter Helena, modren
och systern till Fredr. Cygnaeus.

Vår väg för oss slutligen förbi assessorn
K. J. Mennanders (f 1878) upprättstående
grafsten af mörk granit samt de tvänne kist-
formiga vårdar, som betäcka stoftet af härads-
höfdingen C. E. A. Estlanders (f 1865) samt
af referendarie-sekreteraren C. S. Estlander (f
1883). Mellan denna och den Jägerskjöldska
vid vägen belägna griften, båda inhägnade af
jernstaket upptäcker man en mycket liten vård,
utmärkt med initialerna: A. F. G. och W.
T. G. Under densamma hvilar intendenten
Engels skicklige medarbetare, den förtjenstfulle
arkitekten, förste konduktören vid intendent-
kontoret A. F. Granstedt (f 1849) och hans
maka. Dessa grafvar ansluta sig närmast till
de i tjuguförsta linien i norr belägna, med
qvadratiskt huggna grafhällar betäckta Cron-
holmska slägtgrifterna, der den gamle rådman
M. Cronholm (f 1836) hvilar jemte maka samt
en ung anförvandt, den sextonåriga Hilda
Antigone Thersner, en dotter till den konst-
närlige gravören, överstelöjtnanten Ulrik Thers-
ner.

Mellan dessa grafvar och det Steinheilska
monumentet, som upptar södra delen af denna
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griftrad möta oss ganska många liggande graf-
stenar, om hvilka vi här i ett sammanhang an-
teckna, att de betäcka de jordiska lemningarne
af rådman Joh. Lampa (f 1833) och hans maka;
handlanden S. A. Wathén död 1861*); hofrå-
det Anton Elfving (f 1839) och statsrådet H.
R. Elving (f 1857) samt M. C. Wathén (f
1866) och W. Wathén (f 1879). Sedan vi
passerat dessa grifter, hafva vi uppnått den
Steinheilska familjegrafven, som upptar ett
ansenligt utrymme och som framstår genom
hufvudmonumentets temligen kolossala dimensi-
oner.

Den Steinheilska grafven är inhägnad af ett
jernstaket. Fyra lärkträd, af hvilka de på
norra sidan planterade redan uppnått en gan-
ska betydlig höjd, omgifva de trenne vårdarne,
af hvilka de på södra sidan belägna utgöras af
två tunga, liggande grafstenar, under det att
den tredje reser sig upp i form af en obelisk,
hvars topp prydes af ett förgyldt klot. Till-
sammans bilda de ett ståtligt helt, som redan
på långt håll drar till sig vandrarens blickar.

På norra sidan af det tvärband, som delar
den höga, obeliskformade vården läsas orden:

*) Invid de Wathénska grafvarne står en gammal
vård, hvars inskrift är så godt som alldeles betäckt af
lafvar. För att bespara den intresserade vandraren mö-
dan att söka uttyda de svårlästa raderna, må här i förbi-
gående näranas, att inskriften endast säger: „ömheten
Reste denna enokla vård åt G. L. Tidigt bortgången till
friden från Maka och 6 Barn.''
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GRAF F. STEINHEIL.
På södra sidan åter:

GRAEFIN N. STEINHEIL

hvardera inskriften i upphöjda bokstäfver af
metall. Grefve Fabian Steinheil var Finlands
generalguvernör under år 1810 äfvensom åren
1813—1823 samt förrättade ännu under det
följande året sin höga befattning, ehuru han
redan hade utverkat sig nådigt afsked. Han
dog d. 7 Mars 1831 och begrofs d. 15 i samma
månad. Hans gemål, grefvinnan Natalia, född
von Engelhardt, afled redan d. 6 December
1829 och är bland dem, hvilkas vårdar ännu
finnas qvar på denna begrafningsplats, den tidi-
gast här jordade. Den andra är professorn
Fredrik Bergbom, som dog d. 10 Januari 1830,
och till hvars graf vi längre fram skola komma.

Ett minne från dessa tider vet berätta, att
grefvinnan Steinheil vid begrafningsplatsens in-
vigning d. 22 Oktober 1829 öfvervarit den hög-
tidliga och gripande akten, stående på samma
ställe, hvarest hennes stoft sedan förenats med
jorden. Inga träd skymde då ännu från denna
plats den vackra utsigten, och kanske med aning
om sin snara bortgång hade grefvinnan då ut-
talat sin önskan att en gång bli begrafven på
detta ställe. Sex veckor derefter var hon död,
och hennes önskan att här bli jordad uppfyl-
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des af de efterlefvande. När monumentet på
grafven blef uppfördt, är oss icke bekant, men
i långa tider skall det ha höjt sig som en en-
staka stod öfver det flacka, trädlösa sandfältet.
Nu står det omgifvet af riklig grönska och
höga, lummiga träd.

Familjegrafvens tvänne öfriga vårdar.betäcka
stoftet af grefve Steinheils adoptivson grefve A.
Stcvcn-Steinheil samt dennes maka.

I tjuguandra graflinien möter oss strax
vid södra vägen Casimir Stevens (f 1846) oregel-
bundna vård af grå granit. I närheten ligger
Friedrich Rechenbergs grafhäll samt Josef Berge-
lunds med den latinska inskriften: Fratresfratri
försedda vård. Endast tre inskriptioner på la-
tin förekomma på denna begrafningsplats. De
öfriga äro på J. J. Nervänders och d:rF. Svärd-
sjös grafvårdar.

Vi ha nu uppnått de Weissenbergska och
Grundtska slägtgrafvarne, af hvilka en gömmer
den på sin tid allmänt bekante, trägne vandra-
ren på Helsingfors gator, generalen Peter Gott-
lieb Grundt, född i Jassy, åt hvilken ett sista
hvilorum 1878 förlänades i den för honom så
kära finska hufvudstaden.

Härefter följa den inom en grönskande häck
belägna von Zansenska grafven, det sista hvi-
lorummet för kassören F. E. G. von Zansen
(f 1864) och hans maka, född von Kraemer.
Vidare anträffa vi här det obeliskartade posta-
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ment, som betäcker stoftet af f. d. ledamoten
i senaten Johan Walheim (f 1842) äfvensom
den med ett kors af jern utmärkta grift, hvari
vice landshöfdingen Jacob Snellman (f 1831)
slumrar i döden. På den sistnämndes vård läses:

RÄTTVIS SAKNAD
VÅRDAR DEN REDLIGES MINNE.

Invid denna vård finner man en annan i
form af en låg, ungefär en aln hög, upptill af-
smalnande kub, på hvars öfre, plana yta läses:

HÄR HVILAR
REFEREND. SECRETN OCH RIDDN

A. J. WASENIUS.
FÖDD ÅR 1787. DÖD ÅR 1832.
TROFASTE VÄNNER LADE STENEN.

Han säges ha varit en entusiastisk ifrare för
allt rätt, godt och skönt, en i norden mindre
vanlig, eldig natur.

Sedan vi passerat friherrinnan W. F. Tan-
defelts, född Lagerborg, år 1833 redda graf,
komma vi till den med sex vårdar utmärkta,
välansade Hisingska familjegrafven, hvari bland
andra hvilar i döden den insigtsfulle, verksamme
ledamoten i senaten, verklige statsrådet, hono-
rär-jurisdoktorn Carl Gerhard Hising (f
189/9 44). I den återstående södra delen af
denna graflinie ha vi ingen grift att särskildt fästa
oss vid. Linien lutar ej långt från det på öfver-
stinnan Anna Swentorzetzskys graf uppresta sten-
korset, bakom hvilket vi i den tjugu tredje
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linien upptäcka de små korsen på deLupanderska
barngrafvarne samt den kistformiga, inom staket
af jern belägna vård, under hvilken gömmes stof-
tet af den genom sina storartade donationer till
Sveriges och Finlands folk bekante såg- och
bruksegaren i Savolaks och Karelen Erik Johan
Längman, död d. 16 Okt. 1863. Grafkullen har
under senaste år varit öfvcrväxt af ogräs, och
den rike testatorns grift synes komma att höra
till dem, som tidigt få skatta åt förgänglig-
heten.

De närmast följande grafvarne erbjuda intet
minne af allmännare instresse, förrän vi ett
godt stycke söderut hinna fram till f. d. lands-
höfdingen i Tavastehus län, ledamoten i sena-
ten Carl Klicks med en afbruten, refflad pe-
lare af ljus granit utmärkta graf. Son till den
historiskt bekante konspiratören vid Anjala, föd-
des han tolf dagar före förbundets ingående den
12 Augusti 1778 samt dog den 15 Mars 1837,
siste manlige ättlingen af den Klickska slägten.

Tjugutredje graflinien slutar i söder med
senatskamreraren C. C. Avellans (f 1881), apo-
tekaren C. H. Aschans (f 1837) samt Johan
Leopolds (f 1872) grafvar samt stänges af den
mot söder vända vården på Karl Fr. Chr. Hjclts
grift.

Följande graflinie börjar med handlanden
A. C. Langs (f 1860) inom kedjestängsel be-
lägna familjegraf, vid sidan af hvilken en högre
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vård af jern utmärker den originelle gamle hel-
singforsaren, apotekaren Carl Emil Cargers och
hans makas sista hvilorum. Icke långt härifrån
blir graflinien något svår att följa. Den stän-
ges på tvären af vidsträckta grafplatser och
inrymmer stundom tvänne rader af grafvar.
Utan fara att missledas torde dock vandraren
fyra grafvar mot norr från den Cargerska vår-
den kunna leta sig fram till den Gripenbergska
griften, i hvilken gömmes stoftet äfven af ge-
neralmajoren Johan Sebastian Gripenberg (f
1865), icke att förvexlas — såsom grafskriftcn
„Sebastian Gripenberg" kunde, ge anledning till
— med senatorn, friherre Sebastian Gripen-
berg.

Vi möta nu en välvårdad, på tvären anlagd,
grenig familjegraf; hvilken slägt den tillhör,
äro vi dock ej i tillfälle att uppge, då inskrif-
ten upptager endast dopnamn och initialer.
Wester om denna grift ligga kollegii-assessoren
A. Lund (f 1839) och hans anhöriga jordade.

I norr möter oss en graf af intresse, be-
tecknad med en ganska hög, oregelbunden vård
af röd granit, framför hvilken en längre graf-
häll är lagd. Inskriften på vården lyder:

JOHAN ALBEMT EHBENSTMÖM

född den 28 Augustii 1762,
död den 15 April 1847.
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samt hans hustru
HEDVIG CATHAMINA LAGEMBOMG;

född den 10 November 1788,
död den 8 October 1834.

I sina tidigare manna-år en politisk person-
lighet, förblef verklige statsrådet Ehrenström i
alla skiften af sitt på vexlingar rika lif en gu-
stavian af den äkta sorten med blicken öppen
för det sköna samt för all nyttig verksamhet.
Han kan med rätta benämnas den unga finska
hufvudstadens grundare. Hans begrafning egde
rum utan all ståt, men till sitt sista hvilorum
följdes han dock oombedt af stadens borger-
skap, som sålunda ville å samhällets vägnar
4,acka honom för hvad han uträttat ibland oss.

Sedan vi passerat de litet längre fram mot
norr belägna grafvar, som gömma det jordiska
af C. G. och C. G. A. Krook o. a. äfvensom
kaptenskan Nanny Georgina Gahmbergs (född
Lybecker) med ett kors af hvit marmor prydda
grift, komma vi till de Wulffertska grafvarne,
af hvilka generalmajoren Johannes Wulfferts (f
1848) beskuggas af en alm; postdirektören,
verklige statsrådet Alexander Wulfferts (f 1855)
åter utmärkes af ett mellan en lind och ett
lärkträd upprest stenkors.

Härifrån ha vi ej långt att förbi länelandt-
mätaren Simon Grönlunds 1862 redda graf
samt J. F. Baecks af ett staket inhägnade fa-
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miljegrift hinna fram till det vackra och dyr-
bara monument, som är upprest till minne af
Magnus von Wright, hvars älskliga, vid
naturens barm utlyssnade bilder ur lifvet i Fin-
lands lundar och skogar äro oss alla så väl
bekanta.

Den höga vården af svart slipad granit pry-
des öfverst af en relief i hvit marmor, huggen
med kärleksfull hand af Walter Runeberg samt
framställande dufvan, som med. olivcqvisten åter-
vänder som ett fridfullt budskap om en ny tids
inbrytande. Reliefens bakgrund har form af en
palett med målareemblemer. Inskriften lyder i

UGNS v. WRIGHT.
* 13 Juni 1805, f 5 Juli 1868.

Finska konstens vänner.

Den Wrightska minnesvården är belägen
nära norra vägen, mot slutet af det öfre qvar-
teret, hvars tvänne vestligaste graflinier vi nu
skola genomvandra.

Vi lägga då först märke till den upprätta
vård af rödaktig granit, som betäcker stoftet
af provincialläkaren d:r Gustaf Asp (f 1855)
äfvensom till den, invid den sistnämnda samt
ingeniören C. G. Holms (f 1832) upprättstå-
ende, ohuggna vård belägna liggande grafhällen
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på öfverinspektoren And. Nordenstedts (f 1833)
grift.

I närheten finna vi fyra „lektorer" jordadc
nemligen lektorn i franska språket, hofrådet
Peter Fredrik Granbom (f 1848); i engelska
språket Johan Wellmcr (f 1850); läraren i ty-
ska språket, universitetsbokhandlaren, lektor F.
A. Meyer (f 1831), en jovialisk, bildad, hitin-
flyttad främling, samt slutligen öfverläraren i
gymnastik, lektor Gio Otta (f 1848), en volon-
tär från Turin i Napoleon I:s armé och som
fånge förd af svenskarne i Pommern till nor-
den. Den hjertlige, originelle mannen slumrar
här dödens sömn vid sidan af sin fryntliga,
lika originella maka, hans kära „hälft", som
derför äfven gerna lyssnade till det förtroliga
namnet „Ottas fyra".

Skuggad af björkar och omgifven af ett sta-
ket ligger den Lybeckerska familjegrafven (fri-
herrinnan Sofie Lybecker, född Franzén, död
1847 o. a.) ej långt från de Meyerska graf-
varne.

Följa så de von Beckerska grifterna, ut-
märkta medels trenne liggande grafhällar. En
af dessa betäcker stoftet af den värme vännen
till det finska språket, grammatikern och pu-
blicisten, en af Finska Litteratursällskapets stif-
tare, adjunkten i historien, professorcn Rcinh.
von Becker. Hans grafskrift lyder.
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Här hvilar
Professoren

REINHOLD von BECKEB.
Född d. 26 Dec-. 1788.

Död d. 10 Juni 1858.

Bland de von Beckerska grifterna äro två
barngrafvar från början af år 1830 och höra
sålunda till de äldsta på kyrkogården.

En gammal graf är ock den närbelägna,
som gömmer stoftet af ingeniören vid general-
landtmäterikontoret A. Silvan, hvilken afled d.
6 Juli 1830. En liggande sten af rödaktig
granit utmärker hvilorummet.

Längre mot söder finna vi assessoren Lars
Grönlunds och hans makas gemensamma vård,
vid hvilken vi, då den sista graflinien fylles af
mindre bekanta grifter, kunna sluta vår vand-
ring genom detta på minnen rika parti af be-
grafningsplatsen för att sedan öfvergå till det
sista återstående, i sydvestra delen af kyrko-
gården belägna, likaledes af dyrbara hågkom-
ster uppfylda qvarteret (XII) i våra dödas stora
stad.

Vid den från norr mot söder gående väg,
som skiljer det nyss beskrifna qvarteret från
det sydvestligaste på begrafningsplatsen, stanna
vi till först vid den femte grafven från norr,
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betecknad med en klippvård och slutande i sig
stoftet af den om vår koralsång högt förtjente Ru-
dolf Theodor Lagi (född 1827/2 23, död 1830/12
68). Vården är föranstaltad medels subskription
samt bär, utan namn och årtal, de tre första tak-
terna till den vackra psalmen „Nu tystne de
klagande ljuden'' inristade i notskrift. Vid si-
dan af honom hvilar under ett kors af hvit
marmor hans tidigt bortryckta dotter Lilly, en
svärdotter till J. V. Snellman, Om henne sä-
ger inskriften på vården vackert:

ENNEN

KUKKAIN KUIHTUMISTA

NUKKUIKUOLOON,
ENNEN

PÄIVÄN LASKEMISTA MUUTTI VALOON.

I närheten är den originelle, för så inånga
studentgenerationer bekante universitetsvaktmä-
staren, den år 1869 aflidne Noack Lundström
begrafven invid vägen. — Ett stycke derifrån
kunna vi leta rätt på en invid en björk belä-
gen, oansenlig vård, betecknande studenten Her-
man Rudbäcks hvilorum. Han dog 1856. In-
skriften är på finska, och torde han vara den
förste af våra studenter, hvars grafskriftri-
stats på detta språk.

Omedelbart söder om Rudbäcks graf finner
man de genom en större donation till Littera-
tursällskapet ihågkomna makarne bagaremästa-
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ren C. Blomberg, (f 1858) och hans hustrus
(f 1864) inom jernstaket belägna välvårdade
grafplats, betecknad med tvänne upprätta vårdar.

Framför dessa ser man kapten J. A. Barc-
kers (f 1883) medelhöga grafsten. Längre fram
ligger handlanden H. C. Basilier (f 1858) be-
grafven. Första linien afslutas i söder med
referendarie sekreteraren C. G. Teetgrens (f
1865) samt Louise Tallbergs (f 1880) graf-
vårdar.

Den andra och tredje graflinien börjar
i söder med en mindre vård af mörk granit,
som betäcker stoftet af botaniska trädgårdens
i Helsingfors anläggare, ekonomiedirektören
Gust. A. Lindstedt (f 1863). Efter att ha pas-
serat Wilhelm Smolanders (f 1880) graf, komma
vi till den Ramsayska, af lindar beskuggade fa-
miljegriften, hvari bland andra hvilar f. d. gu-
vernören i Kuopio Gustaf Adolf Ramsay (f
1859). Den är omgifven med jernstaket och
betecknad med en större, vacker, kistformig
vård af mörk slipad stenart. Straxt bredvid
är det i form af en pelare huggna monumen-
tet på landtmäteridirektören J. F. Barcks och
hans makas nästan samtidigt år 1854 redda
graf, invid hvilken den gamle generalmajoren,
grefve Magnus Wilhelm Armfelts (f 1878) fa-
miljegraf befinner sig, inhägnad af kedjestäng-
sel och betecknad med ett kors af jern. Län-
gre fram mot norr upptäcka vi en gammal nu-
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mera renoverad grafhäll från tiden för begraf-
ningsplatsens uppkomst. Den erinrar om min-
net af handelsbokhållaren Mårten Elias Berg-
holm (f 1818/8 30) och än „upprest af saknan-
de vänner." (En annan gammal, likaledes lig-
gande grafvård befinner sig vester om de La-
giska grafvarne och betäcker stoftet af borga-
ren Johan Nyfors, som afled d. 27 Mars 1830).

Utan svårighet finna vi något längre fram
i norr rätt på den Lagusska familjegrafven, om-
gifven som den är af späda granar utanför ett
rundt staket. Den lilla grafplatsen upptages
af en häck af hvita törnrosor, som sluta sig
kring det svarta stenkorset, hvilket betecknar
denna vackra grift. Här hvilar det jordiska af
den för sina talanger en gång i vår societet så
uppburna Kastalia Wickman, sedermera profes-
sorskan Lagus (f 1859). I det följande af
denna dubbellinie af grafvar torde vi ej ha an-
ledning att längre uppehålla oss.

Om vi nu från norra vägen öfvergå till
den följande, fjerde graflinien, behöfva vi ej
vandra långt, innan vi stå invid en af höga
lärkträd omgifven, kistformig vård af mörk
granit. På dess östra sida läses endast namnet:

J. W. Pipping.
När denne unge universitetslärare dog, var

han 39 år gammal. Han hade publicerat erjfs-

-dast några få smärre lärda afhandlingar, och
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dock omglänses hans namn ännu af minnets
klara dager. Det var hans ädla, manliga, klara
karaktär, hans pligttrogna arbete i vetenska-
pens och mensklighetens tjenst, som jemte hans
snille stälde honom i glansen af de skönaste,
käraste förhoppningar. Derför ljöd budskapet
om hans d. 15 Februari 1858 timade bortgång
så rikt på framtidssorg, så öfverfullt af smärta
för stunden. En oöfverskådlig folkmassa följde
hans stoft en stjernklar vinterqväll till denna
graf, öfver hvilken studentsången ljöd full af
kärlek och tacksamhet, saknad och smärta.
Det var en af de stämningsfullaste begrafnin-
gar, som Helsingfors bevittnat. J. W. Pipping
var son till den vördnadsvärde F. W. Pipping
samt föddes d. 29 November 1818.

Längre fram mot söder finna vi de Tötter-
strömska grafvarne, af hvilka en uppbär en
vård af hvit marmor, artistiskt huggen af H.
J. Stigell. Man ser öfverst på vården en dufva,
som upplyftar med näbben de band, som fästa
en krans af rosor, slutande sig kring porträt-
tet af ett 23-årigt fruntimmer, Olga Karolina
Tötterström, hvars stoft här år 1877 öfver-
lemnades åt jorden. Grafven är belägen bakom
den Lagusska familjegriften.

Vester om denna samt invid den Pipping-
ska grafven är den af granar beskuggade, stora
Grönroosska familjegrafven, omsorgsfullt vår-
dad och betecknad med en större, kistformig
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vård. — Denna vård har ersatt en vacker
grupp af fem grafkors, ett af hvit marmor, de
öfriga af jern, hvilka förut betecknade några
anförvandters (Konopatsky, Andstén) hvilorum.
Hvarje sommar inbäddade i blommor, utgjorde
dessa grafvar en af de för ögat behagligaste
hvilopunkterna på kyrkogården. På bröderne
Konopatskys marmorkors läste man de katol-
ska maningsorden Ora pro nobis (Bed för
oss!) Den nya stora slägtvården ersätter nu de
spridda grafkorsen och bär inskriften:

HÄR HVILAR

HELENE GKÖNEOOS
MED BARN, BARNABARN OCH SVÄKSÖNER.

Derunder läsas de från Johannes' evange-
lium tagna orden:

DET SÄGER HAN, SOM VITTNESBÖRDET BÄR HÄRTILL '.

JA, JAG KOMMER SNART. AMEN. JA, KOM, HERRE JESU.

VÅR HERRAS JESU CHRISTI NÅD VARE MED EDER ALLOM.

AMEN.

Öfver denna vackra, allvarliga familjegraf
hvilar ett gammaldags patriarkaliskt tycke, som
ej kan undgå att göra ett godt intryck äfven
på oss, barn af en flärdfullare tid.

Några grafvar mera mot söder står mellan
lönnar en medelhög grafvård af gråaktig gra-
nit, betäckande stoftet af statsrådet W. Blid-
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berg, som dog år» 1861, efter att i 49 års tid
ha tjenstgjort med bepröfvad redbarhet vid
Finlands bank, hvars ordförande han slutligen
var. Då kriget 1808 utbröt, räknade han
aderton år och deltog som ung officer i kam-
pagnen.

I närheten äro de Galetskiska och Meyer-
ska (Jean Meyer f 1866) grafvarne. Likaså
kommercerådinnan Doris Stockmanns (f 1879)
familjegraf, utmärkt med en dyrbarare vård,
ett stenkors, hvari är infäld en marmor-relief,
framställande en engel sörjande vid en blom-
sterkransad urna. Vi ha nu uppnått södra
vägen, invid hvilken de Thunebergska (överste-
löjtnant K. Thuneberg f 1873) grafvarne äro
belägna, beskuggade af en gran och en ameri-
kansk tall.

I följande graflinie, den femte i ordningen,
möta vi till först de Cataniska grafvarne, i
hvilka bland andra hvila den nittioårige, från
Italien bördige hedersmannen, Florio Th. Ca-
tani (f 1871) samt hans son Florio Anton Ca-
tani (f 1773), hvardera i sin tur såsom soc-
kerbagare och restauratörer här välbekante för
snart sagdt alla generationer af Helsingfors'
studenter. Ej långt från dessa grifter reser
sig ett af brunådrig stenart hugget klippblock
på den familjegraf, som förvarar stoftet af
„Liimannin lapsetli. För öfrigt möta vi i
denna linie kaptenerna A. G. Grenqvists (f
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1852) och Karl Andersins, kandlanden M. W.
Brenners (f 1856) enkefru E. S. Welénes (f
1869) samt apotekerskan C. B. Freudenthals
(f 1857) grafvar, af hvilka den Brennerska är
betecknad med en obeliskartad, med den eviga
hvilans symboler smyckad vård af hvit mar-
mor. Denna graf ligger strax i vester om den
Grönroosska, ofvanför omtalade griften.

Den s jet te linien öppnas i norr med vice
häradshöfdingen C. E. Björklunds (f 1853) och
hans anhörigas grafvar, en längre rad af grif-
ter, som gömmer äfven Bäckborgska och Wi-
bergska slägtmedlemmar. Sedan vår väg län-
gre fram ledt oss förbi den af ~syskonkärlek-
en" öfver d:r J. L. Häggroth (f 1851) resta
vården på den graf, der han hvilar bland an-
förvandter, se vi längre mot söder mellan en
rönn och en ask trenne, omkring 2 alnar höga
vårdar resa sig på en utan inhägnad varande
slägtgraf. På en af dem läses inskriften:

Physices
Professoren

D:r gustaf gabriel

HÅLLSTRÖM,
född d. 25 Nov. 1775,

död d. 2 Juni 1844.
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Den tid skall tildrig komma, då en bildad
finne icke med vördnad skall stanna vid denna
minnessten, som betecknar det sista hvilorum-
met för den europeiskt berömde, samvetsgranne
fysikern, den antikt lugne forskaren och klare
tänkaren G. G. Hällström, som under decen-
nier utgjorde det finska universitetets största
prydnad. Vid sidan af honom äro hans fint
bildade maka, född Gadolin (f 1864) samt en
syster till henne begrafna.

I det återstående af sjette graflinien upp-
täcka vi stabskaptenen F. W. L. Starcks (f
1859), fältkamrerskan Sofia Reuters (f 1872)
samt öfverstelöjtnanskan C. von Cedervalds
{f 1862) grafvar, bakom hvilka i sjunde li-
nien ligger den af kedjor omgifna, välvårdade
Törnegrenska familjegrafven, hvars förnämsta
våvd är huggen af grå granit i kistform samt
betäcker det jordiska af den år 1817 födde,
fint bildade, poetiskt anlagde föreläsaren och
bibliotekarien, professor Carl Wilhelm Tör-
negren (f 1819/260). I samma familjegraf
med det ungdomligt vemodiga tycket hvila
trenne barn till honom, af hvilka två bortkal-
lades vid 17 års ålder, det tredje 22 år gam-
malt.

I den sjunde graflinien skrida vi sedermera
förbi Anton Wilh. Arppes (f 1862), handl. H.
H. Hagmans (f 1879), C. F. Förstens jemte
flera andras grafvar, vi uppnå Isak Wilh. Wa-
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relius' (f 1877) inom jernstaket belägna fa-
miljegraf och anträffa slutligen invid norra vä-
gen den lilla vård, som betäcker stoftet af den
nitiske ekonomen vid Helsingfors nya teater
J. W. Gräntz (f 1865). Framför, det vill
säga, österom denna graf gömmes bland ogräs
och uppskjutande telningar en liten vård, som
här omnämnes för det poetiskt klangfulla slägt-
namnets skull. Inskriften lyder: „Sofia Co-
raeus. F. 1818/5 11. D. 184/a sl".

I den åttonde linien ha vi ej många
grafvar att särskildt observera. Vi gå sålunda
förbi de grifter, som förvara de jordiska qvar-
lefvorna af Amanda Lovisa Holst (f 1845),
Karl Widholm (f 1832), landträntmästaren C.
G. Serenius (f 1876), fru L. von Schantz,
född Tavaststjerna (f 1877), tyske pastorn
Carl von Behse (f 1853), fru Bilkenroth (f
1856), stadskamreraren N. Fröman (f 1862)
och målaren J. F. Schieldt (f 1832), hvars
grafskrift i tidens smak lyder:

„Se grafven öppnas, och en vän
Uti dess djup försvinner.
Han kommer ej till er igen,
Men snart ni honom hinner".

Då vi hunnit så långt mot södra ändan af
denna graflinie, upptäcka vi en lägre, oregel-
bunden, lafbeväxt grafsten, som utmärker sista
hvilorummet för den redbare, driftige smeds-
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åldermannen Anders Ramstedt, död 1831, sjut-
tiofem år gammal. Hans son Carl, likaledes
en skicklig smed, är begrafven något mer i
sydvest i följande graflinie.

Innan vi dock öfvergå till denna, ha vi i
åttonde linien att lägga märke till tvänne graf-
var, den Hartvallska och Rabbeska. Den förra,
omsorgsfull^ vårdade, med kedjor afstängda fa-
miljegrafven betecknas af ett lärkträd och en
liggande minnessten af mörk granit. Här hvi-
lar bland andra en aktad och verksam man,
bergmästaren Victor Hartvall (f 188/8 57),
som, sjelf elev af den store Berzelius, kan
jemte vår skicklige kemist P. A. von Bonsdorff
betraktas som grundläggare af Brunnsinrätt-
ningen i Helsingfors' Brunnspark.

Den Rabbeska grafven ligger vid södra vä-
gen inom jernstaket. Vården är kistformig
samt af vacker, mörk, slipad granit. Här hvi-
lar F. F. Rabbe, hvars betydliga donation
till Finska Litteratursällskapet förskaffat hans
grafvård följande inskrift:

FABIAN FREDRIK RABBE.
SYNTYI 1826|303. KUOLI 1829|9 62.

MUISTOJANSA MUISTOKSI

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDFN SEURA

Vid sidan af Rabbes graf reser sig ett obe-
liskformadt, korsprydt monument på C. H. G.
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Zies' år 1859 redda graf, kring hvilken lindar
äro planterade.

Då vi nu öfvergå till den nionde graf-
linien, närma vi oss den minnesvärdaste graf,
som den helsingforska jorden omsluter. Sedan
vi nämligen vandrat ett stycke fram utmed
spången emellan grifterna och gått förbi handl.
J. H. Bollströms (f 1849) tvågrenade graf,
stå vi invid den i blommor inbäddade, ännu
icke omhägnade familjegraf, som förvarar stof-
tet af Johan Vilhelm Snellman. Vidden
store, energiske patriotens graf förgäter man
honom sjelf och hans lefnads märkeliga öden;
i stället träder inför vår andliga blick minnet
af det finska folkets kraftiga, underbara ut-
veckling under det senaste halfseklet. Och ur
vårt fulla bröst strömmar en tyst välsignelse
ned öfver den fridfulla graf, hvari efter lifvets
stormar slumrar den man, som varit ett så
mäktigt redskap i den Högstes hand.

J. V. Snellmans graf bär ännu icke någon
vård. En sådan har det finska bondeståndet
förbehållit sig att der få uppresa. Vid sidan
af den bortgångne hvilar hans den 4 Juni 1857
aflidna maka Johanna Lovisa Wennberg, under
en liggande grafsten, på hvilken hennes make
låtit rista inskriften:

DÖD VID 29 ÅRS ÅLDER
FRÅN MAKE OCH FEM BARN.

RENHJERTAD OCH ÖM.
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Här äro ock deras begge döttrar Magda-
lena och Hanna begrafna.

Snellman dog d. 4 Juli 1881 på Danskar-
by hemman i Kyrkslätt, hvarifrån hans stoft
d. 7 i samma månad hemtades hit och jord-
fästades i gamla lutherska kyrkan. Vid båren
talade Z. Topelius ur hjertat gångna minnes-
ord. Först följande dag nedsänktes kistan i
den väntande grafven, öfver hvilken student-
sången sedan på Snellmans födelsedag, d. 12
Maj, ljudit fosterländsk och varm.

Då vi, efter att ha lemnat den Snellman-
ska griften, fortsätta vår vandring mot norr,
komma vi ett stycke längre fram till kollegii-
assessorn C. Lindebergs (f 1855),Robert Lind-
bergs (f 1871), musikern Carl Ganzauges jemte
anhörigas äfvensom den 86-åriga M. E. Strand-
bergs (f 1873) grafvar, hvarefter linien slutar
med H. J. Falkmans nyligen omplanerade fa-
miljegraf, som i all sin enkelhet lofvar bli en
prydnad för kyrkogården. Grafplatsen höjer
sig på ett underlag af huggen sten, och på
densamma äro fyra amerikanska tallar plante-
rade, mellan hvilka i bakgrunden den gemen-
samma grafstenen reser sig. Midten upptages
af en låg, gräsbeväxt kulle, invid hvilken en
hög alm skjutit upp. Bland dem, som hvila i
denna familjegraf, är också Hanna Sofia
Brummer, född Falkman (f 1819/282), hvars
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friska röst i tiden bidrog så mycket att göra
sångens vackra konst inhemsk i våra bygder.

Den tionde graflinien, hvilken vi nu upp-
nått, börjar i norr med en af ljusgrå granit
huggen vård öfver den redbare, flärdlöse em-
betsmännen, ledamoten i senaten, filosofie dok-
torn Lars Reinhold F orssell (f 1818/5 57).
Den fjerde grafven i denna linie är utmärkt
genom en vård af vackert ådrig, mörk gra-
nit. Den betäcker stoftet af en likaledes ak-
tad, skicklig embetsman, lagmannen Adolf
Eberhard Stråhlman (f lSI*/^) och hans
maka Clara Augusta Nordenstreng (f 1879).
En god våglängd längre mot söder ligger ma-
joren N. Lados (f 1862) graf; följer så pro-
fessorskan Agathe Fredrika Granfelts (f 1855)
mellan almar belägna, liggande grafsten, äfven-
som överstelöjtnanten S. Barcks (f 1882) och
hans makas upprätta vårdar, i hvilkas grann-
skap den af Brunérska familjegrafven, inhägnad
af ett jernstaket, befinner sig invid södra
vägen. Här hvilar jemte en späd dotter
den urbane, älskvärde latinaren, professorn
Edvard af Brunér (född yl830/ 10 16, död
18V.71).

Elfte graflinien börjar med majorskan J.
W. V. Frasers (f 1864) graf. I närheten upp-
täcker man vid sidan af de tvänne björkar,
som här höja sina vackra kronor, fyra enstaka
äldre, oansenliga vårdar, som synas så för-
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gätna. De tyckas beteckna i ungdomen bort-
gångnas grafvar och bära endast namn-inskrif-
ter. De, som här slumra i jorden, gingo kan-
ske bort ur lifvets vårdag, då „hjertat ännu
endast anande slog", såsom skalden sjunger.
De nötta grafskrifterna säga oss, att „Therese
Reithmeyer", „Marie Wallgren", „Otto afKlerc-
ker" och „Kuno Kniper" här slumra dödens
sömn. Studentlyran och lagerkransen äro teck-
nade på den sistnämndes vård, vid sidan af
hvilken assessor H. G. Kniper (f 1871) hvilar
i döden.

En inhägnad af buskar möter oss nu, om-
slutande den Tikkanenska familjegrafven. Här
hvilar den i sin helsas dagar för finska litte-
raturens utbredning och utveckling nitiske
ningsutgifvaren Paul Tikkanen med maka
Helena M. Tengström (f 1857) och barn. Han
dog d. 7 Nov. 1873. Vårdarne på de tidigt
bortgångna barnens grafvar bära finska in-
skrifter.

Flere barngrafvar upptaga nu graflinien,
tills vi bakom den förut omnämnda Strålman-
ska grafven se ett jernkors, upprest på den
tidigt bortryckte universitetsadjunkten Frans
Edv. Florins år 1854 öppnade graf. Sedan vi
gått förbi vården på den 80-årige främlingen
Jan Beils graf, ha vi uppnått den elfte graf-
liniens norra ända.
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Den tolfte linien vidtager med den inom
staket belägna Nymarckska grafven, hvarefter
följer den unge landtbrukaren friherre Oskar
Rehbinders (f 1877) samt anhörigas grifter.
Straxt invid dessa ha vi att lägga märke till
den Federleyska familjegrafven, hvars främsta
vård, en kistformig sten med infäld namnplåt
inom en rik eklöfskrans af marmor, betäcker
stoftet af bland andra den sjelfständige sena-
torn Berndt Federley (f lS13/^). Här
hvilar ock under ett vackert postament af svart,
slipad sten framlidne professorn J. A. Estlan-
ders fjortonårige son, kort efter fadrens död i
fjerran land år 1882 bortryckt från det hårdt
pröfvade hemmet.

Vi kunna nu, utan att ha anledning att
stanna, vandra framåt, tills vi, efter att ha pas-
serat det korsprydda obeliskartade monumentet
på Henrika W. Lindbloms (f 1882) graf, ej
långt från södra vägen, der trädens kronor
börja tätna och sända sin djupaste skugga,
anträffa tvänne större, omkring 3 alnar långa
grafhällar af mörkare granit. De betäcka
stoftet af den utmärkte biografen, den gamle,
vördnadsvärde „filosofen" J. J. Tengström
och hans maka i första giftet Sophia M. af
Tengström, som afled vid 29 års ålder d. 31
Dec. 1832. Inskriften på Tengströms graf lyder
fullständigt sålunda:
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Professoren
JOHAN JAKOB TENGSTBÖM,

död vid 70 års ålder
d. 11 April 1858.

Tengström hörde till de män, hvilkas minne
aldrig kan förgätas af ett tacksamt fosterland,
åt hvilket han egnade hela sin rika, andliga
verksamhet. Sällan har en ädel, kärleksfull, fri-
sinnad och äfven på ålderdomen ung ande inne-
bott i ett mera tyst och afmätt väsende än fal-
let var med Tengström, lika rättskaffens i lära
som i lefverne.

Johan Jakob Tengströms lif var i andligt
hänseende ett af de rikaste på jorden. Med
kungligt slöseri gaf lyckan i sin ädlaste gestalt
honom allt det bästa, hon kunde gifva: hem-
mets rikaste sällhet och de skönaste förhopp-
ningar, tusenfaldt adlade af den stolthet, hvar-
med ett helt fosterland betraktade allt detta
som sitt eget. Kom så lyckan åter en gång
att gästa samma hem, men hon kom denna
gång oigenkännelig, utan purpur och glans, i
dödens allvarliga, hvita skrud och förde med
lika kärleksfull hand som förr de rika skän-
kerna, de sköna förhoppningarna för alltid
bort, men för att ställa dem, oåtkomliga af tid
och skiften, i det finska folkets minne. Vår-
dar, ej långt från den gamles graf, säga oss
delvis hvad han egde och visste att manligt,
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tyst och tåligt förlora. Om vi vid någon graf
få blicka in i menniskolifvets djupaste, högsta
betydelse, är det väl vid denna.

Vid J. J. Tengströms kallnade stoft talade
J. V. Snellman det sista afskedets varma ord.
Samme man uttalade ock vid hans svärsons,

M. A. Castréns grafvård.

Matfhias Alexander Castréns närbe-
lägna graf, till hvilken vi nu vända oss, foster-
landets sista välsignelse och farväl, efter det
F. L. Schauman förrättat jordfästningsakten i
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stadens gamla lutherska kyrka, der Fredr. Cyg-
nseus vid den oförgätliges bår talade högstämda
ord, bjudande försoning och tröst åt de tusen
hjertan, som kring den store döde sörjde den
oersättligaste förlust, fäderneslandet haft att
bära.

Castréns lif hade varit den klara ljusstrå-
lens heliga kamp mot formlösa massor af mör-
ker, samlade på Öde tundror fjerran i Asiens
omätliga nord. Segrande hemförde den herr-
lige hjelten med kärleksfull hand sin genom
striden adlade fånge, det finska folkets forntid,
men de afundsjuka mörka makterna hade dock
redan hunnit sänka dödens frö i hans barm,
som d. 7 Maj 1852 kl. x/2 4 e. m. utandades
sin sista suck till odödlig sorg för ett helt
folk.

Castréns stoft följdes af djupa leder af
sörjande från det i n:o 9 vid Fredsgatan (hör-
net af Mariegatan) belägna sorgehuset till den
graf, invid hvilken vi nu stå. Studenterne hade
smyckat kistan med en lagerkrans, en utmär-
kelse, som då ännu behållit sin karakter af
national-belöning. Under det grafven fyldes,
ljöd studentsången vemodsfull och dock förso-
ningsrik öfver lifvet och döden på denna plats.

Den minnesvård af svart polerad porfyr,
som reser sig på Castréns graf, är åstadkom-
men genom subskription öfver hela ylandet.
Till postamentet hör en i marmor huggen, af
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danske skulptören J. A. Jerichau modellerad
byst af den aflidne, hvilken bröstbild prydde
monumentet den dag, vården invigdes, hvar-
efter den förvarats i Universitetet. Castréns
minnesvård aftäcktes vid en den 20 Maj 1858
här firad, upphöjd fest, dervid N. Järvinen
talade på svenska och Elias Lönnrot på finska.
Lönnrot aftäckte vården, under det en sång af
A. Ahlqvist afsjöngs och unga tärnor strödde
blommor öfver grafven och bekransade monu-
mentet, som på östra sidan bär namnet:

M. A. CASTRÉN.

och på den vestra inskriften:

Maansa Rakastajalle
Surevilta Suomalaisilta.

Den dyrbara grafven omgifves af lindar,
hvilkas kronor sluta sig till dem, som beskugga
Herrman Kellgrens närbelägna, af oss redan
tidigare beskrifna grafvård.

Castrén hvilar omgifven af sina käraste på
jorden, af sin maka Nathalia Tengström (f
1882) samt af sin enda son, den talangfulle
skriftställaren, den framtidsrike publicisten,
Robert Castrén, hvars tidiga bortgång ur
lifvet den 30 Augusti 1883 vid en ålder af
endast 32 år, väckte ett så varmt deltagande.
Castréns makas graf är belägen på södra, so-
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nens åter på norra sidan om den store hän-
sofnes monument. Deras grafvar hafva ännu
icke hunnit betecknas med vårdar.

Castréns graf befinner sig i södra ändan af
den trettonde graflinien, i hvilken den tredje
grafven utgör det sista hvilorummet för pro-
fessorn F. Bergbom. Hans vård, en liggande
grafhäll, är, såsom vi tidigare nämnde, näst
den äldsta på begrafningsplatsen, hvarför dess
inskrift här må anföras: den lyder:

Professoren
FBEDBIK BEBGBOM

död
vid 44 V» års ålder

d. 10 Jan. 1830
samt

Dess enda barn
ANNA CATHABINA BEBGBOM

född 1826, död 1831.

Fredrik Bergbom egde stor beläsenhet och
en skarp filosofisk blick i förening med en öp-
pen, redlig karakter. Det var han, som skänkte
uppfostran åt sin tidigt faderlöse systerson,
Johan Jakob Nervänder, som vid sidan af ho-
nom hvilar i sin tidiga graf.

Budskapet om Nervänders död var, kunde
man kanske säga, en af de första elektriska
gnistor, som genomilat vårt land. Man hade
mera med undran än kärlek sett opp till den
snillrike, fängslande, beherrskande mannen, ge-
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nom hvars för allt stort och skönt så öppna
själ framtidens vindar drogo fram med starka
vingslag. Då döden plötsligen krossade hans
framtidsdröm om ~frihet, ljus och fosterland",
då såg man med ädel bestörtning den förkla-
rade bilden af den verklige Nervänder, stolt
ej öfver det förgängliga på jorden, men med
snillets nåde stolt som en konung att få vara
ett medvetet redskap i ljusets strid. Den miss-
troende undran byttes nobelt af den fosterländ-
ska känslan i allmänt deltagande, i beundran,
som slöt sig kring hans tidigt redda bår. Be-
grafningen, som Nervänder på sin dödsbädd
förordnat skulle ega rum i ytterlig enkelhet,
antog en mera storartad karakter, i det stu-
dentkåren anhöll, att liktåget måtte från sorge-
huset (det magnetiska observatoriets prefektbo-
stad vid Berggatan, der Nervänder afled den
15 Mars 1848 kl. 11 på qvällen) taga kosan
förbi Universitetet, på hvars trappa kåren var
samlad för att sluta sig till sorgetåget. Vid
grafven förrättades jordfästningen af vännen
B. O. Lille, en koral, komponerad af F. Pa-
cius, afsjöngs, hvarefter Z. Topelii kända, stäm-
ningsfulla verser utdelades i tryck.

Den tunga vård af ljus granit, som på
tvenne trappsteg höjer sig på Nervänders af
lindar starkt beskuggade graf och som uppbär
en af jern gjuten urna, är upprest af lands-
män. På östra sidan läses:
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JOHANNES JACOBUS
NERVÄNDER,

NATUS DIE XXIII FEBR. MDCCCV.
DENATUS DIE XV MARTII MDCCCXLVIIL

J. J. Nervanders grafvård.

På vårdens vestra sida är anbringad föl-
jande af Cygnaeus, likaledes på latin affattade
längre inskription:
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CASSI NUNC LUMINE CINERES
VIRI, QUEM

CAMAENARUM IMPULIT FAVÖR,

LITTERARUM OBSTRINXIT CULTUS,
PATRIAE CONSUMSIT AMOR, PUBLICAE

REI IMFLAMMAVIT STUDIUM, AMICI-
TIAE TENUIT FIDES, INGENII ACIES

armavit ACERRIMA, lapis hic a ci-
vibus, amicis, commilitionibus, dis-

CIPULIS ERECTUS, LUGENTIBUS TA-
CITE CONDIT RIGIDUS.

Då denna grafskrift aldrig torde i tryck
varit öfversatt till svenskan, skola vi försöka
oss på följande tolkning af densamma:

Denna af medborgare, vänner, kamrater och
lärjungar uppresta, fasta vård döljer tyst för de
sörjande stoltet af den lifvets ljus nu beröfvade
man, hvilken sånggudinnornas ynnest inspirerade,
hvilken vetenskapernas odlande fängslade, hvilken
kärleken till fosterlandet hänförde, nvilken intres-
set för det allmänna eldade, hvilken förtroende-
full värskap beherrskade, och hvilken snillets
skarpaste blick beväpnade.

Norr om Nervänders monument hvilar landt-
mäteri sekreteraren U. G. Holm (f 1841). Der-
bredvid är Nervänders yngsta syster, Flora
Nervänder begrafven. Följa sedan de Öster-
bladska grafvarne; på den ena af dessa ses en
grafhäll
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Egnad af vänskapen
till stoftet

af statsrådet JACOB ÖSTERBLAD,
född den 11 Feb. 1785,

död den 28 Jan. 1862.
Statsrådet Österblad var i tiden en om-

tyckt lärare vid finska kadettkåren samt en af
jubelmagistrarne vid 1860 års promotion.

Det följande af denna graflinie upptages af
bland annat en högre vård af ljusare, rödak-
tig granit öfver Anna och Sophie Ström, gift
Ilgekoff, på hvilken grafsten läses äfven psalm-
versen :

Matta öga, trötta sinne,
Gläd dig, att du hvilan ser.
Aftonen är redan inne,
Och min sista sol går ner.
Dödens skuggor mig betäcka;
Evige, som skapat mig,
Du skall ej för evigt släcka
Detta lif, som flöt från Dig.

Längre fram bakom den Federleyska griften
hvilar under ett kors af jern den på gata i
Helsingfors den 12 April 1857 mördade kam-
marskrifvaren Henrik Otto Renfors. I närheten
betäcker en upprätt lägre vård den graf, hvari
en mild och älsklig qvinna, den 26-åriga Ma-
thilda Floman, född Gyldén (f 1865) sofver
dödens sömn. Nära intill vägen i norr om
detta qvarter se vi en vacker vård af hvit mar-
mor på den 25-årige Hjalmar Öholms graf; in-
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skriften säger, att han var „älskad i lifvet, sak-
nad i döden" och tillägger. Salige äro de
fridsamme, ty de skola kallas Guds barn.

I fjortonde linien, som nu följer, finna
vi till en början endast mindre bekanta grafvar.
Vi gå derför förbi de Carbergska grafvarne,
majoren O. E. Ugglas (f 1857) grift, borgaren
C. Ekmans slägtgrafvar äfvensom Maria Schultzs,
tills vi vester om Nervänders vård uppnå den
Chydeniusska grafven, inrymmande det sista hvi-
lolägret för den upplyste, för alla tidens frå-
gor ända till sin ålderdom intresserade öfver-
kommissarien vid revisionsrätten Anders Jo-
han Chydenius (f 1865) samt flera af hans
tidigare bortgångna barn. I närheten af denna
befinner sig en enkel, grenig graf, betecknad
endast med en kubformig, låg och anspråkslös
sten. Under den hvilar den 78-årige majoren
Jakob Fredrik Lagerval], minnesvärd så-
väl såsom en veteran från 1808 års krig som
ock som den förste banbrytaren för en drama-
tisk litteratur på finska. Hans första arbete,
femakts-sorgespelet „Ruunulinna" (en imitation
af Macbeth) utkom redan för närmare 50 år
sedan eller år 1834. Sina sista år tillbragte
han här blind oeh glömd samt dog d. 7 Nov.
1865. — Fjortonde graflinien slutar i söder
med A. Stålhanes (f 1844) slägtgraf.

I femtonde graflinien möter oss genast
vid södra vägen ett för minnet kärt namn, den
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trägne, samvetsgranne historieforskaren Mat-
thias Akiander. En vacker gran bildar en
allvarlig fond till den enkla, men dyrbara vård,
hvarunder denne redlige fosterlandsvän, en
Finska Litteratursällskapets stiftare, njuter dö-
dens eviga hvila efter ett långt, oförtröttadt
lifsarbete. Inskriften på vården lyder endast:

MATTHIAS AKIANDER.
1802—1871.

I de grafvar, som närmast följa, hvila med-
lemmar af några hit inflyttade utländska siäg-
ter (Clopatt, Menn, Bandly, Lamarque).

Norr om granitkorset på C. D. Mahlstedts
graf betäcker en enkel grafhäll stoftet af Agata
Nervänder, J. J. Nervänders maka (f 1860).

På de vårdar, som nu upptaga denna graf-
linie, läsa vi namnen: Maria Holmberg (f 1879),
Weurlander, von Hartman, handelskontoristen
E. H. Bergh (f 1870), Abraham Lindroos (f
1876) jemte flera andra vårdar, delvis förde-
lade utmed tvänne smalare längdrader. Linien
slutar i norr med två obetecknade större fa-
miljegrafvar, af hvilka den ena är handlanden
Nyströms.

I den sextonde linien betecknas den femte
grafven från norr af en upprätt vård, som ut-
märker kamreraren C. G. Wegelii (f 1845) och
hans anhörigas grafvar. Invid dessa ligger den
gamle direktor cantus Henrik Westrin (f 1867)
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begrafven. Den sträcka af grafvar, som nu
närmast förestår oss att genomvandra, ligger i
allmänhet öfvervuxen af ogräs, hvarur enkla
vårdar, de flesta glömda, höja sig. Då vi närma
oss södra ändan af linien, upptäcka vi måhända
tvänne 22-årige ynglingars, stud. Otto Alex.
Forsens (f 1865) och Otto Edv. Helanders (f
1858) i närheten af hvarandra belägna vårdar.
„Älskad, saknad", tillägger inskriften på den
förres grafsten; ~Frid vare med dig, älskade
vän", ljäder ett sista farväl på den senares
vård. Vester om dem äro Alexander och Ni-
colai von Ammondt begrafna. Graflinien slutar
i söder med ett stenkors på fru Sofie Kraft-
mans (f 1865) af granar beskuggade graf.

Den tredje grafven från söder i sjuttonde
linien gömmer stoftet af revisorn Johan Cyg-
naeus (f 1882). I den fjerde hvilar guldsme-
den G. Lindroos (f 1839). Den sjette, med
staket inhägnade griften är den Oldenburgska
familjegrafven. Följa så Joh. Wallenii (f 1832)
graf samt den Pihlstedtska med marmorkors
prydda sandstensvården, framför hvilken vi se
en kubformad grafsten, som bär det främmande
namnet: Raphael v. Czerminski-Choleva (f
1854). Den femte grafven härifrån mot norr
gömmer likaledes stoftet af en främling. Vår-
den bär följande inskrift:
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DIE DANKBAREN SCHULER
IHEEM LEHRER,

G. W. SCHULTZ.
GEB. D. 18 DEC. 1820.
GEST. D. 12 AUG. 1854.

RUHE SANFT.

Bakom denna oregelbundna vård äro de So-
litanderska, Hörlinska och andra vårdar belägna
hvarefter linien i dubbla rader af enskilda graf-
var utlöper vid norra vägen.

Då vi härifrån börja uppgå den adertonde
graflinien, möta vi likaledes mindre bekanta
grafvar. Den sjette från norr betecknas af en
upprätt vård af ljus granit, hvarunder en från
Braunschweig bördig, yngre läkare, doktor Ru-
dolf Böhlken (f 1858) hvilar i den finska jor-
den. Högre upp mot söder anträffa vi i tvänne
linier de Paldaniska syskongrafvarne. Vid si-
dan af dem utbreder sig, oinhägnad, den von
Trappska, ganska vidsträckta familjegrafven, be-
tecknad med ett vackert marmorkors på ett
postament af svart slipad granit. Här hvilar
efter ett verksamt lif J. V. Snellmans efterträ-
dare såsom Finlands finanschef, geheimerådet
Robert von Trapp (född 1804, död 1875),
stamfader för den med honom på svärdssidan
utgångna adliga ätten.

Söder om denna graf finna vi de Nikander-
ska fyra vårdarne samt den Barckska, inom
kedjestängsel belägna, med en liggande mar-
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morskifva betäckta grafven, från hvilken vi snart
uppnå den prydliga, af lönnar och en ek be-
skuggade samt med dubbla kedjor omgifna Silf-
vius—Lindroosska familjegrafven, utmärkt ge-
nom ett högre kors af svart, slipad granit.
Graflinien slutar med den välansade Wirzenius-
ska familjegrafven.

I nittonde och tjugonde graflinierna,
de sista, som återstå att genomvandra på denna
kyrkogård, finnas måhända ännu färre helst nå-
got bekanta grafvar, hvarför det endast skulle
trötta vandraren att stafva de okända namnen
på de många vårdarne. Vi skola derför åt-
nöja oss att här nämna,- det i sydvestra hör-
net af qvarteret reser sig en vård af jern på
konsuln C. G. K. Hernmarcks graf. I nordve-
stra hörnet åter är den Krogiusska familjegraf-
ven belägen, inhägnad af dubbla kedjor af jern
och betecknad med lågt postament, hvarpå
en i brons gjuten engel knäböjer, hållande fram-
för sig en namnsköld, egnad de i denna grift
jordades minne. Mellan dessa tvänne yttersta
grafvar i detta qvarter i de dödas tysta stad,
som vi nu genomgått, ligga graf vid graf, mån*
gen säkert lika dyrbar för efterlefvande kära
som de minnesvärdaste grifter, hvilka fosterlan-
det eller samhället med kärlek, vördnad och
intresse betraktar.
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Ehuru vi redan slutat vår vandring bland
vårdarne på äldre lutherska begrafningsplatsen
ha vi dock några ord att tillägga om densamma,
innan vi öfvergå till nya begrafningsplatsen och
dess i allmänhet föga anmärkningsvärda grafvar.

Vi ha sett, att nästan alla qvarter eller om-
råden på denna hufvudstadens förnämsta begraf-
ningsplats äro oregelbundna, stundom till och
med begränsade af i bugter gående vägar, som
synbarligen uppstått af ursprungligen tillfälligt-
vis upptrampade gångar på fordom mera öde
delar af kyrkogården. Äfvenså ha vi lagt
märke till, att grafplatserna icke befinna sig i
ordnade linier, utom å några enstaka, senast
upptagna mindre områden. Detta allt har till
följd, att den vackra begrafningsplatsen, som
år för år har att uppvisa allt flera med om-
sorg skötta grafvar, och som erbjuder foster-
landskänslan så många dyrt>ara minnen, på långt
när icke framstår i det ordnade, prydliga skick,
som vore platsen värdigt, och hvari mången
väl skulle önska finna den försatt, om detta
till alla delar ännu vore görligt och kunde ske
utan alltför dryga kostnader.

En sådan omplanering af platsen skulle
dock, enligt fackmäns utsago, utan svårighet
samt med jemförelsevis ringa kostnader för det
allmänna och för enskilde grafegare, kunna ge-
nomföras under loppet af vid pass fem år, så-
vida arbetet finge gå sakta framåt samt så att
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säga i sin naturliga ordning. En med grafvård
försedd grafplats anses nämligen erfordra, om
man vill bibehålla den i fullgodt och prydligt
stånd, en större eller mindre omplanering unge-
fär hvart tredje år. Om nu ett fullständigt
uppgjordt och gilladt, detaljeradt förslag till
hela begrafningsplatsens omplanering förelåge,
behöfde vid förefallande restaureringar af en-
skilda grafvar minnesvården flyttas endast nå-
gon eller några fot åt sidan, framåt eller län-
gre bakåt för att intaga sin nya plats i den
sålunda småningom uppstående, ordnade graf-
linien. Den omständigheten, att snart sagdt öf-
ver hela kyrkogården ganska många med mar-
ken jemnade, länge sedan fullkomligt glömda
grafplatser finnas kringströdda mellan vårdarne,
skulle i betydlig mån underlätta omplaneringen
och lemna tillräckligt utrymme mellan graflini-
erna. Genom den ofta nog obetydliga omflytt-
ningen af grafstenarne skulle dessa lika nog-
grannt, som de nu i de flesta fall göra det,
komma att beteckna den aflidnes hvilorum, ty
äfven nu äro de vanligen icke resta eller lagda
fullkomligt ofvanom den aflidnes stoft, utan vid
sidan af detsamma. I synnerhet gäller detta
de större och tyngre vårdarne, hvilka man und-
viker att placera ofvanom likkistans plats i inul-
len, då de kunde åstadkomma en småningom
skeende krossning af kistan, hvilket hade till
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följd, att underlaget af vården möjligen rubba-
des eller, som det heter, satte sig.

Hvad trädplanteringarne kring grafplatserna
beträffar, skulle väl de äldsta träden komma
att qvarstå orubbade på sina platser, yngre
träd deremot flyttas något steg allt efter graf-
liniens gräns. I några delar af kyrkogården
stå träden så tätt vid sidan af hvarandra, att
många senare planterade dels föra ett tynande
lif, dels alldeles utgått, hvarför ingen skada
skedde, om sådana träd utgallrades. Nödig om-
flyttning af buskväxter m. m. vore lätt verk-
stäld.

Naturligtvis skulle en sådan omplanering af
kyrkogården icke kunna försiggå utan utgifter
äfven för kyrkogårdskassan, som dock för graf-
platserna skördat och fortfarande från begraf-
ningsplatsen erhåller icke så alldeles små in-
komster. Ehuru omflyttningen af äldre, åt sitt
öde redan lemnade vårdar måste ske på allmän
bekostnad, torde utgifterna dock icke bli allt-
för betungande, då arbetet fördelades på flera år.

Utom den ordning och prydlighet, som ge-
nom en sådan omplanering skulle komma att
utmärka begrafningsplatsen, vunnes derigenom
äfven den fördel, att gångarne mellan graflini-
erna medgåfve en friare passage för likproces-
sioner än fallet nu är, då vid hvarje större
begrafning en mängd grafplatser nedtrampas,
af hvilka många måhända nyss med möda och
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kostnad iståndsatts. Det skall ha inträffat, att
försättandet af dylika nedtrampade grafvar ånyo
i fullgodt skick kostat månget sterbhus ända
till ett par hundra mark. Större mellanrum mel-
lan graflinierna och de enskilda grafvarne skulle
i väsentlig mån hämma påpekade ölägenheter.

Om stadens kyrkoråd, som på senare tider
börjat visa intresse äfven för våra begrafnings-
platsers nödvändigaste omvårdnad, skulle gripa
sig saken an och låta utarbeta ett detaljeradt
förslag till begrafningsplatsens omplanering,
skulle detsamma göra sig mycket förtjent om
hufvudstadens erkänsla.

Slutligen några ord om de trädslag, hvilka
visat sig lämpliga att utplanteras på denna
plats. Der grunden ej är bergig, gå lönnarne
mycket bra i denna jordmon, som äfven gyn-
nar lindar och almar. Almarne äro dock min-
dre att rekommendera, ty deras gulbruna ving-
frön falla sommartid som ett ganska fult täcke
öfver grifterna. Äfven aspar och popplar skräpa
något vid fröfällningstiden. Björken synes trif-
vas här ganska bra och gifver en ljus och vac-
ker fond åt de mörka vårdarue. Det ser ut,
som om den inhemska granen icke ville rätt
bra trifvas på alla ställen af denna begrafnings-
plats, ehuru väl den här stundom uppträder i
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rätt vackra planteringar. Lärkträdet är som
ungt mycket vackert, men blir, då det uppnått
ansenligare höjd, gängligt, magert och rikt på
förtorkade qvistar. Den amerikanska tallen,
hvaraf några längre hunna exemplar här an-
träffas, lofvar deremot att äfven som äldre bi-
behålla sin friskhet. Detta vackra trädslag för-
tjenade att allmännare användas på grafplatser.
En enda ek torde finnas på denna kyrkogård.
Den är ett ganska högt exemplar, hvars kro-
na dock är klen. De ympade hängpilarne och
rönnarne taga sig bra ut, der de med sin fina
slöja af grönska omsluta livar och en sin min-
nesvård.

Det är naturligt, att man gerna vill se en
kär grafplats omgifven af grönskande träd. Så-
dana planteringar ha också bidragit till att
gifva begrafningsplatsen dess fridfulla anblick.
Men mindre välbetänkt är det, då man plante-
rar unga träd på grafvar, som befinna sig i
den djupaste skugga från höga, tätt intill stå-
ende äldre träd. Af de unga telningarne blir
oftast ingenting, och nå de också en viss höjd,
är deras växt dervid knuten. Det skulle icke
skada, om man derför vid nyplanteringar eg-
nade en blick åt närmaste omgifning, som bäst
sjelf säger, om trädplanteringen här är behöflig
och har utsigt att lyckas.

Till bäckar kring grafplatserna äro hagtorns-
plantor de bästa. Grönskan är friskare och
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bladen vackrare än hos de sibiriska ärtbuskarne.
Syrenerna äro under blomningstiden så vackra
och gifva då åt kyrkogården en så skär färg-
ton, att man gerna förlåter dem, att de senare
se litet skräpiga ut. Till fond för lägre stå-
ende grafvårdar lämpar sig Thuja occidentalis
förträffligt.



111. Nya begrafningsplatsen.

Då det i början på 1860-talet blef af nö-
den att börja tänka på en ny begrafningsplats
för Helsingfors, beslöt man omsider att till
plats för en sådan utse det omedelbart invid
den äldrekyrkogården belägna nordligare strand-
partiet vid Lappviken, hvarigenom de båda be-
grafningsplatserna, sedan den åtskiljande sten-
muren nu mera blifvit aflägsnad, egentligen ut-
göra en enda stor stad för de döde.

Det nya området är ganska långsträckt och
mäter i längd omkring 2/3 verst. Dess bredd
är deremot jemförelsevis ringa. Längdriktnin-
gen går från sydost till nordvest, i hvilken
riktning äfven den genom platsen anlagda kör-
vägen löper fram med en i början märkbar
bugt. Marken, som delvis hvilar på berggrund,
delvis åter utgöres af lerjord och strandbotten
är Väl icke för ändamålet god, men har genom
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påfyllning af sand, hvilket arbete ännu länge
måste fortgå, redan gjorts begagnelig på vissa
områden af platsen, hvilken dock till största
delen ännu befinner sig i sitt ursprungliga
skick.

Såsom vi tidigare nämnt, blef nya begraf-
ningsplatsen högtidligen invigd för sin bestäm-
melse d. 4 September 1864. På den ödsliga
platsen, som på den tiden skildras såsom blott
till en del beväxt med små tallar, men för öf-
rigt kal, hade sagde dag kl. 5 e. m. försam-
lat sig en folkmassa, uppgående till flere tusen
personer och omgifvande predikanten, pastor
F. A. Snellman, som förrättade den högtidliga
invigningsceremonin. *) Ett ögonvittne skrifver
härom: „Det var en vördnadsbjudande syn
att se dessa tusentals personer stå der, tysta
och med blottade hufvuden, på den långsamt
sluttande marken, så att hela massan kunde
skönjas, och påminte denna anblick om Xer-
xes* ord; „efter femtio år finnes kanske ingen
af dem mera."

Under de tvänne år, som närmast efter-
följde invigningen af nya begrafningsplatsen,

*) Invigningen gaf anledning till berättigadt
missnöje hos den finska talande delen af församlingen,
alldenstund predikanten hade funnit för godt att förrätta
den högtidliga ceremonin endast på svenska språket
ehuru stadens hela svensk-finska församling var kallad
att öfvervara densamma. Man anhöll derför, att platsen
måtte ånyo invigas, hvilken begäran hänsköts till domka-
pitlets i Borgå prörhing, dock utan åsyftad verkan.
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var man sysselsatt med att planera och med
ett lager af sand påfylla den nordvestligaste
delen af densamma, äfvensom med anläggande
af körvägen. Först i början af Juli månad år
1866 blef det första liket jordadt på denna
kyrkogård.

De första tio åren derefter, eller allt intill
år 1876 vid pass, begrofvos här endast de på
fattighuset samt de flesta i stadens sjukhus af-
lidne, äfvensom i allmänhet mindre bemedlade
personer. Från sistnämnde år synes det, som
om fördomarne mot den nya, jemförelsevis öds-
liga, men herrligt belägna platsen börjat gifva
vika hos öfriga samhällsklasser, hvarför man
här från sagde tid finner allt flere vårdar af
sten, varaktigare och kostsammare än de enkla
träkors och lätt förgängliga igenkänningsmär-
ken, som dittills utmärkt de åt glömskan hem-
fallne grafvarne på denna begrafningsplats.

Då vi nu en sommardag år 1883, då detta
skrifves, vandra ut till den finska bufvudsta-
dens nya begrafningsplats, skola vi söka lemna
en trogen bild af den anblick, stället nu gör
på den besökande, detta ställe som för hvarje
år går nya förändringar till möte och som en
dag, må vi hoppas, skall ha att uppvisa lika
många och för fosterlandskänslan dyrbara min-
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nen som den kyrkogård, hvilken vi senast be-
sökt.

Ingången befinner sig i sydost af platsen,
der denna sammanstöter med den äldre staden
för de döde. En bred körväg leder fram ge-
nom en landtlig enkel nejd, der ingenting an-
tyder ställets bestämmelse. Ingen vård skym-
tar fram mellan de halfhöga tallar och björ-
kar, som omgifva vägen och som blifvit plan-
terade af doktor F. G. Sanmark. De bilda
redan en rätt vacker allé, hvilken med tiden
lofvar bli stämningsfull och skuggrik, om jord-
mån och hafsvindar tillåta furorna att nå sin
fulla höjd, samt om nödig omvårdnad snart
skänkes dem, hvilket icke borde försummas.

Till venster om vägen sluttar en bergsklack
långsamt ned åt strandsidan till, under det att
en hage med späda björkar utbreder sig på hö-
gra sidan om allén, som litet längre fram om-
ges af obetydliga löfträd, för det mesta björ-
kar och alar, växande på ett af träskartad
mark bestående område, genom hvilket djupa,
vattenfylda afloppsdiken draga fram. Man har
här nyss slagit hö, hvilket som bäst hoprafsas
i såtor, under det några tjudrade kor beta på
de afmejade ängslapparne.

Sedan vi gått ett stycke framåt, se vi trä-
den till venster om vägen stå glesare och lemna
utsigten öppen öfver den vackra viken och den
motsatta af dåranstaltens bygnadskomplex upp-
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tagna stranden. Samtidigt märka vi, att om-
rådet på högra sidan om vägen börjar utvisa
spår af rödjningsarbete. En af kilad sten upp-
förd, ansenlig grundval höjer sig här mellan
tallarne och omsluter samt uppbär ett för icke
längesedan anlagdt qvarter (VII), afsedtför familje-
grafplatser. *) Mycket sand har hitsläpats för
att göra den på klippgrund hvilande marken
begagnelig för ändamålet. En biväg från al-
lén leder upp till denna plats, som ännu pre-
senterar sig som ett ganska ödsligt sandfält,
ty endast åtta grafplatser ha hittills här blif-
vit upptagna, af hvilka fem redan hunnit be-
tecknas med vårdar. För vid pass två år se-
dan eller d. 29 Mars 1881 jordades i detta
qvarter den första döde i den jungfruliga jor-
dens sköte. Det var Adelaide Cb. Morgunoff,
hvars af dubbla jernkedjor inhägnade och af
nyss planterade björkar omgifna sista hvilorum
ligger i sydöstra delen af qvarteret. Ett ore-
gelbundet klippblock, hvarpå ett kors af hvit
marmor reser sig, utmärker grafven. I samma
linie, längre åt vester slumrar sedan år 1882
fru Jenny Olga Maria Olin, född Orrman, dö-
dens sömn under en upprätt vård af mörk
granit.

I en längre norrut belägen graflinie finner
man nu vårdar öfver följande aflidne, nämligen

*) Se kartan öfver Nya begrafningsplatsen.
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statsrådet Emil Hjelt (f 1821/u81), fru Hilda
Anthoni, född Löfström (f 1883) samt fröken
Olga Olivia Öländer. Jernkedjor i dubbla hvarf
bilda stängsel kring dessa grafvar, vid sidan
af hvilka dessutom trenne obetecknade graf-
platser äro upptagna.

Utsigten från denna plats, i synnerhet från
platsen kring den Hjeltska grafven, är mycket
anslående en lugn, solklar sommardag, då den
glittrande viken i sin friska skärgårdsfägring
utbreder sig för våra blickar, famnad af grön-
klädda stränder och holmar, mellan hvilka en
och annan seglare långsamt styr fram mothaf-
vet, som öppnar sin vida famn i fjerran.

Huru vacker skall denna, nu så ödsliga
plats en gång blifva, då lummiga träd hunnit
växa upp att beskugga de i ordnade linier lig-
gande grafvarne, för hvilka platser alla redan
äro utstakade och hvilka likasom vänta oss,
som ännu vandra på jorden, unge eller gamle,
fattige eller rike, okände eller vigde åt efter-
verldens hågkomst.

Såsom ett eget förhållande, hvartill en tvin-
gande orsak icke med lätthet kan framletas,
må omnämnas, att grafplatserna i detta qvar-
ter icke äro fullkomligt rätvinkliga, utan när-
ma sig den rhombiska formen, hvilken betager
dem den lugna prägel, som man här önskade
finna. Det vore önskvärdt, att detta missför-
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hållande måtte rättas, medan sådant ännu utan
större svårighet torde kunna ske.

Vi återtaga nu vår vandring genom tall-
allén utmed stora körvägen. Bergig mark ha
vi till höger, och äfven till venster om vägen
synes här och der klippgrund tränga fram i
dagern. Vegetationen utgöres af låga tallar,
någon enstaka björk eller rönn. Sålunda fort-
sättes vägen, tills vi omsider uppnå den del af
kyrkogården, som hittills kunnat upplåtas till
begrafningsplats, och som indelad i qvarter, be-
finner sig till venster om vägen, sträckande sig
på bredden ända ned till stranden af viken,
under det att qvarterens sammanlagda längd
uppnår yttersta gränsen i nordvest af kyrko-
gården. Det på högra sidan om stora allén
belägna, motsvarande partiet af begrafnings-
platsen är ännu alldeles orördt af yxa eller
spade. En ganska tät, ehuru icke ännu full-
vuxen barrskog höjer sig här på den sakta
mot öster uppstigande marken. Ljung och lin-
gonris frodas vid foten af träden, ocb det hela
bildar ett litet, temligen dystert skogsparti.
Som staffage ser man ofta mer eller mindre
misstänkliga personer smyga sig mellan träden
för att efter en stund sammanträffa med kam-
rater af lika ruskigt utseende. Det förefaller,
som om den lugna, aflägsna platsen syntes
lämplig äfven för träffande af aftal för mörk-
rets gerningar af hvarjehanda slag. Fredlige
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ryske soldater ses leta efter svamp eller vräka
sig i skogsbrynet, och här och der framskymta
bärplockande barn. Sålunda tedde sig öfver
hufvud den obrukade delen af den finska huf-
vudstadens nya begrafningsplats sommaren 1883.

Vi vända nu våra steg till de dödas bo-
ningar, inrymda i sex större områden, hvilka
genom kostsamma och betydliga påfyllningar
med ett flere fot djupt lager af sand höjts an-
senligt öfver markens ursprungliga nivå. Detta
oaktadt torde marken här på vanligt grafdjup
vara genomdränkt af vatten, åtminstone under
tider af långvarigare regn.

Det aflägsnaste, mest i norr belägna qvar-
teret, som benämnes det första, blef tidigast
upplåtet för de döde, hvarefter de öfriga om-
rådena efter hand beredts för sitt ändamål i
den ordning, de följa efter hvarandra från norr
mot söder, hvarför det sjette qvarteret (VI),
hvilket vi till först uppnå, är det yngsta. En-
dast fyra a fem af dess graflinier — de syd-
ligaste — äro hittills upptagne af grafvar. Allt
det öfriga af området ligger ännu tomt, ett öde
sandfält, väntande såsom den mest nakna verk-
lighet dem bland oss, hvilka nu närmast i ti-
den skola lemna det lif, som rör sig i vår om-
gifning.

Torftiga äro de igenkänningstecken, som
äro placerade på en och annan af dessa nyli-
gen igenfylda grafvar. En infattning af tuktad
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sten kring grafkullen och ett omåladt kors af
trä kan man här redan räkna till lyx. Ofta
tjenar en trästör ensam att beteckna den bort-
gångnes hviloplats. Icke sällan ha dock efter-
lefvande planterat några enkla blommor eller
stält en krukväxt på grafkullarne.

Ungefär der det femte qvarteret (V) vid-
tager, gör stranden en bugt och löper sedan
något så när i rät linie till nordvestra hörnet
af begrafningsplatsen. Denna strandlinie är
planterad med granar, som lofva bli vackra,
och som redan, från sjösidan sedda förläna
platsen en allvarlig prägel. Äfven utmed gån-
garne, som skilja qvarteren från hvarandra, äro
delvis dylika planteringar anlagda, liksom en
häck af sibiriska ärtträd samt granar skymma
det stengärde, som begränsar kyrkogården i
norr.

Det femte qvarteret, till hvilket vi, såsom
nyss sades, nu hunnit, inrymmer tolf graflinier;
i hvarje linie finnas från 20 till 28 grafplatser
eller inalles omkring 300 alla redan upptagna
grafvar ensamt i detta qvarter. På enahanda
sätt är också det fjerde qvarteret indeladt.
Det tredje qvarteret är på midten afdeladt me-
dels en väg, anlagd i riktning från norr mot
söder. Afsigten är dock att inom kort upp-
låta äfven det utrymme, denna väg upptager,
till grafplatser, hvarefter endast de utmed den-
samma planterade granarne skola i framtiden
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angifva den ursprungliga indelningen af detta
qvarter, som upptages af fjorton graflinier, af
hvilka dock de nordvestligaste äro temligen
oregelbundna. Till de tvänne nordligaste qvar-
teren skola vi längre fram återkomma, sedan
vi först kastat en blick på nyssnämnda trenne
grafområden, eller femte, ijerde och tredje
qvarteren.

Bland de inemot tusen grafvar, som vi nu
kunna öfverskåda, finnas knappast fem, på
hvilkas vårdar läsas namn, som vore kända
utanför den allra närmaste kretsen af anför-
vandter och vänner. Det är, som såge vi fram-
för oss det omätliga hafvet vid flodtiden, då
vattnet stiger allt mera och döljer hafsbottnens
stenar och klippor, lemnande här och der nå-
gon högre klippspets synlig öfver den vida
vattenöknen, tills slutligen måhända äfven d^
skola gömmas undan för våra blickar. Låtom
oss då, innan glömskan äfven här firar sin se-
ger, sända en återblick på de namn, som man
i dag ännu svagt ihågkommer, men hvilka mor-
gondagen kanske förgätit.

I femte qvarteret reser sig i sjunde linien
på den femte grafkullen räknadt från stora al-
lén en liten bautasten, rest af kamrater öfver
en ung, föga känd skådespelare vid svenska
teatern i Helsingfors. Hans namn var Karl
Ekeson. I första linien i fjerde qvarteret (IV)
är en liten minnessten stäld på den sjunde



212 NYA BEGRAFNINGSPLATSEN,

grafkullen från strandsidan. Under den hvilar
den nitiske universitetsekonomen Edvard Fin-
ström (f 1881). I nionde linien, i den andra
grafven derstädes, likaledes räknadt från stran-
den, hvilar stoftet af den varmhjertade, finske
historie- och språkforskaren Torsten Gustaf
Aminoff, som fann dödens ro d. 18 Aug.
1881, hunnen till en ålder af 42 år. — I sista
graflinien i samma qvarter betecknar ett sten-
block, hvarpå en bedjande engel är stäld, det
sista hvilorummet för den 87-åriga, anspråks-
lösa novellförfattarinnan Ulrika Charlotta
Falkman, hvars arbeten „Leona'' samt „Fri-
murarens fosterson" ännu bevara minnet af
detta vittra fruntimmer från en förgången tid.
Hon afied d. 24 Mai 1882.

Om vi nu öfvjsrgå till det tredje qvarteret
(III) samt följa den väg, som delar detta i
tvänne hälfter, faller vår blick, då vi hunnit
till femte linien, på en omsorgsfullt vårdad
graf, den tredje till venster. En oregelbunden,
öfverst med ett kors af hvit marmor prydd
vård säger oss, att under densamma gömmes
stoftet af en bland dem, som tidigast i vårt
land egnat sig åt scenens konst, den inemot
trettioårige skådespelaren vid svenska teatern
Viktor Alexander Salin (f 1877). I den
mest mot norr belägna graflinien i samma qvar-
ter höjer sig en medelhög vård af mörkslipad
granit, hvarpå läses under ett i stenen inhug-
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get större kors namnet: Thilda Runeberg, en
syster till vår store skald och intill sin död
den måhända varmaste beundrarinna af den
snillrike Almqvists skriften Här i närheten,
eller i femte grafven från öster i trettonde li-
nien hvilar den förste sekreteraren i det fo-
sterländskt vetenskapliga sällskapet „Kotikielen
Seura", studenten Pekka Wäyrynen (född
1823/1246, död 1820/1080). Slutligen kan näm-
nas, att den för något år sedan aflidne, för-
tjenstfulle violinisten G. Niemann, utländing
till börden, men här länge bosatt, funnit sin
graf på denna kyrkogård, ehuru ingen vård
ännu betecknar hans sista hvilorum.

Och de öfriga, många hundratals grafkul-
larne, huru många minnen från det snabba
jordelifvet slumra ej i dem! Från graf till
graf gå dessa osynliga, andliga band, som in-
bördes förenat den generation, som här gått till
hvila. Till huru mången af dessa, mången
gång som det tyckes förgätna grifter utström-
ma ej välsignelser och ljufva hågkomster från
dem, som ännu vandra ofvan jord. Hvart vi
kasta vår blick, se vi barngrafvar, stumma, fö-
rebrående vittnen om den oftast oriktiga vård,
stundom ock om den kärlekslöshet, de små,
som ött i sin späda ålder, fått erfara. Oftast
tala inskrifterna på de enkla vårdarne om in-
nerlig kärlek, om saknad och om återseendets
hopp. „Här hvilar vår lilla älskling 11 ha
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mången mor och far ristat på grafkorsen. På
en fyraårig gosses grafvård läsa vi:

~Du vår älskling, du gått hem igen!
Blott som lån vi egde dig på jorden.
Ljuf är trösten, att vår lilla vän
Är en engel i Guds himmel vorden."

Genom tårar af en moders kärlek och sorg
framträda dessa med ovan hand tecknade ord
på en enkel vård:

„Makaa sina minun rakkaan suloisena haudan
povesaa. Milloinkaan en unhoita mina sinua.
Täältä Sinun sielusi ölet antanut Jesukseen kä-
teen ja matkustanut pojes parempaan maahan."

Om det korta lefnadsmått, som utmätts åt
de tidigt bortgångna älsklingarne, erinra graf-
skrifterna på de mest olika sätt, från resigna-
tionens lugna tonfall, till de af poetiska lik-
nelser fylda och af bittert känd smärta fram-
pressade suckarne. Till en liten pilt, som ännu
ej fylt sitt första år, sändes afskedshelsningen:

Onnellinen matkamies,
Pian loppui sinun ties',
Löysit levon autuaan
lsän Helmas' Taivahaas'.

Tvänne små syskon, som kallats bort, väcka
hos föräldrarne dessa tankar:
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Ja, heillä oli lyhyt ikä,
Niinkuin keron kukkaisella,
Joka aamulla varhain kukoista,
lllalla kuivaa lakastuu.

Bland de svenska inskrifterna på barngraf-
var finner man ofta i olika varianter den
vackra sången: „Säll du, som menlös fann din
gräl" o. s. v. Såväl svenska som finska för-
äldrar ha funnit sin tröst vid bortgången af ett
älskadt barn i orden:

Jag vet, du är en bättre far
Än någon uppå jorden.
(Sun turVas' ompi parempi
Kuin isan, äitin täällä);

äfvensom i den kristliga undergifvenhetens
högstämda lofsång: ~Herran gaf och Herran
tog, Välsignadt vare Herrans namn!1,1

De svenska talande älska också att på sina
vårdar inrista någon vers ur Prudentii sköna
psalm n:o 401 i svenska psalmboken, väljande
då helst mellan den, som börjar med orden:
~Hvad säga de fredliga vårdar" och sjelfva
inledningsversen: „Nu tystne de klagande
ljuden."

I allmänhet visa de finske församlingsmed-
lemmarne sig böjde att sjelfva improvisera poe-
tiska grafskrifter, under det de svenske tyckas
föredraga att välja några för tillfället lämp-
liga rader i psalmboken.
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Psalmverser och i allmänhet längre inskrif-
ter förekomma på de enklare vårdarne, antin-
gen målade på sjelfva virket eller bleckskifvan
eller ock helt enkelt skrifna på ett papper,
som inom betäckning af en glasskifva fästats
vid grafvården. De numera till antalet icke
alldeles få grafvårdar af sten, som vi finna på
denna begrafningsplats, bära nästan alltid helt
korta inskrifter: den aflidnes namn, födelse-
och dödsdag samt stundom en hänvisning till
en psalmvers eller ett bibelspråk. Alla dessa
grafstenar äro enkla och närma sig icke mo-
numentens anspråk. Det större värde och var-
aktighet, de likväl ega framom de snart för-
gängliga trävårdarne, söka dessa ersätta genom
inskrifter, som tala till känslan eller eftertan-
ken. De medellösaste, för hvilka till och med
ett kors af trä är en lyx, visa en outtömlig
uppfinningsförmåga i att på helst något sätt
utmärka en kär bortgångens sista hvilorum.
Sålunda ser man på mången grafkulle ett kors
bildadt af i sanden instuckna gråstenar, qvartz-
stycken eller slaggbitar. Stundom har man i
sanden instuckit ljungqvistar, så att de bilda
ett kors. Grafinfattningarne utgöras någon gång
af kullersten, som öfverstrukits med blå färg,
eller af hvita kakellister eller af ostronskal.
En afbruten stör, en otympligt täljd träbit be-
tecknar mången graf. För att pryda dessa
torftiga minnesvårdar har man påklistrat nå-
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gon s. k. glansbild föreställande en blomma,
några dufvor o. s. v. För mången är redan
detta en lyx, och en ur Hufvudstadsbladet ut-
klippt illustration till någon annons från ett
likkistmagasin får då tjena till prydnad på den
enkla vården. Sällsamt tar det sig ut, då man
ser en barngraf betecknad med en på en pinne
hängande utbredd sidoplåt af en gammal bleck-
dosa, hvarpå läses Farine lactée Nestlé Ve-
vey Suisse. Det är ändå ett märke, som kan
Vägleda till den lilla grafven!

Ganska mycket blommor ser man på dessa
grafkullar, från georginer till den prunkande
solrosen och den bjerta ringblomman. Här är
en rönntelning planterad, der några syrener.
Då inga trädgårdsplantor funnits att tillgå, har
man ihågkommit de växter, som växa vildt på
våra marker, och likasom tacksamma för den
uppmärksamhet, man sålunda egnat dem, synas
dessa uppbjuda sitt bästa att med sin enkla
grönska och fägring hylla de grafvar, i hvilka
de arma på jorden slumra. Se, huru dessa
stellarier utbreda sig som ett enda luftigt flor
öfver denna grafkulle, som de helt och hållet
betäcka; huru frisk är den mjuka matta af
slingrande slideknä (polygonum), som i den
vackraste skiftning af ljusrödt och grönt om-
höljer denna grafplats. Här har en kärleks-
full hand varsamt uppbundit en skara frodiga
prestkragar, så att de bilda skilda grupper.
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Der har en annan ansat de på grafven uppvä-
xande millefolierna, klippt af blommorna och
uppryckt de öfverflödiga stånden, så att de
qvarstående bilda ett kors, sammansatt af de
vackra, fintdelade bladens grönska. Till och
med nässlorna har man egnat vård och efter-
syh, så att de växa bladrika och frodiga likt
ansade plantor och fägna ögat med sin grön-
ska.

Endast få trädplanteringar märkas ännu på
det sandiga fältet, öfver hvilket de kring den
väl vårdade Enholmska familjegrafven plante-
rade fyra lönnarne, hvilka redan uppnått en
höjd af vid pass nio alnar, redan på långt håll
tilldraga sig uppmärksamheten.

Symboliska framställningar saknas ej heller
helt och hållet. En liten dödens brud hvilar
under en enkel vård, hvarpå en afbruten myr-
tenqvist är målad. På en annan vård ser man
korset, kransen och ankaret jemte en hufvud-
skalle och i kors lagda benknotor. En tredje
vård prydes af en dithängd gipsmedaljong,
framställande Amor med facklan, som får gälla
som ett englabarn och som tyckes så oskulds-
fullt gladt fullgöra sin vackra pligt att erinra
om en bortgången liten älskling.

Dock finnes bland dessa många, många
enkla grafvar en liten syskongrift, som man ej
gerna utan en öm rörelse kan betrakta. Den
ligger i närheten af de lönnomskuggade En-
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holmska grafvarne, den fjerde i ordningen från
dessa. *) Intet gräs växer på den sandiga,
låga kullen, och vandraren går lätt förbi den,
utan att lägga märke till det minne, som här
förvaras. Men betraktar man stället närmare,
skall man finna, att de små och större runda,
olika färgade stenar, som sticka af mot san-
den, bilda tillsammans inskriften:

HANNA
&

KARL
1882

jemte det ofvanom årtalet ett hjerta, ett kors
och ett ankare ses på samma sätt betecknade.
Hvar och en af dessa i blått, ljusrödt och
hvitt skiftande strandstenar är helt visst utvald
bland hundra, ja tusen af vågsvallet rundade
och slätade dylika, så jemnstora och omsorgs-
fullt afpassade äro de, och kanhända ingen
dyrbar vård har gifvit uppresaren af densamma
så mycken möda, som detta af kärleksfulla
händer sammansatta minnesmärke, som tiden
så snart skall rubba och förstöra, men som
förtjenade att qvarstå, ehuru det synbarligen
aldrig tänkt på att tilldraga sig en främman-
des blickar.

*) Den trettonde fgrafven^ (från strandsidan) i tredje
linien af tredje qvarteret.
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Under det vi sålunda vandrat utmed graf-
linierna, läsande någon inskrift och betraktande
någon vård, har månget spår af kärleksfull
hågkomst mött oss. Härom tälja ock de många
enkla sittplatser, som vid grafvarne anträffas,
än i form af en träsoffa, än af en bänk, någon
gång blott en pall eller en bykstol. Om som-
maren på söndagseftermiddagarne ser man, då
vädret är vackert, dessa sittplatser upptagna
af personer, som vandrat hit ut för att efter
veckans mödor och bekymmer helsa på de kära,
som gått bort från alla de många sorger och
de få fröjder, som lifvet ofta och tidigt bere-
der icke minst åt de arma på jorden. Då se
vi ock mellan dessa ihågkomna grafvar långa
sträckor af redan åt glömskan lemnade, med
jorden jemnade hvilorum, öfver hvilka vinden
ensam sjunger sin minnessång i det böljande
gräset. På julaftonen, då en vacker sed nu
mera manar oss att pryda de aflidne käras
sista hvilorum med blommor och minneskran-
sar, ser man äfven här mången graf bära vittne
om de efterlefvandes kärleksfulla hågkomst.

I det tredje qvarteret äro de äldsta beteck-
nade grafvar från November 1876; de öfriga
för det mesta från de tre följande åren. I de
föregående, mera åt söder belägna qvarteren
äro de proportionsvis yngre, ju närmare man
nalkas äldre begrafningsplatsen. Den äldsta
person, vi funnit på denna kyrkogård begraf-
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ven, bar i lifstiden namnet Maria Wendelin.
Hon var vid sin död år 1881 hunnen till en
ålder af 90 år och således född 1791. Åt nå-
gon i en ännu längre aflägsen tid till lifvet
boren torde denna kyrkogård nu mera ej komma
att bereda ett sista hvilorum. Denna åldrigas
graf är den 21:sta i andra linien af fjerde
qvarteret och är betecknad med en vård af
granit.

Oss återstår ännu att, innan vi lemna denna
begrafningsplats, besöka de nordligast belägna
qvarteren.

Det andra qvarteret (II) är upplåtet för de
s. k. liniegrafvarne, det vill säga sådana
för fullkomligt medellösa afsedda grafrum, i
hvilka likkistorna sida vid sida nedsänkas i så
att säga långa grafdiken af vid pass fyra alns
djup. Området utgöres dels af ett öde sand-
fält, dels af gräsbeväxt mark, hvarur några låga
tallar och videträd höja sig. Här ligga de be-
grafna, som i armod aflidit på stadens sjuk-
hus eller å fattiggården. Äfven här ser man
några blommor smycka grafplatserne, något
märke beteckna de bortgångnes hvilorum. Men
det hela ter sig dock så tröstlöst, torftigt och
naket, att nog behöfves Guds milda sol och
klara himmel äfven öfver dessa grafvar, för att
erinra oss otn, huru lika hvarandra vi alla stå
inför vår Herre,
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Vi, som äro vana att bevittna, huru den
dystra akten af stoftets jordfästning mildras af
sångens tröstande toner och af sörjande vän-
ners varmaste afskedsord, huru den af minnes-
kransar höljda kistan af varsamma händer sakta
sänkes ned på en bädd af grönska och öfver-
strös med sköna, doftande blommor, och huru
den mörka grafkullen snart förvandlas till en
leende blomstergård, vi må för en gång gå att
se, huru de fattiges stoft öfverantvardas åt för-
gängelsen i jordens sköte.

Det är på eftermiddagen af en arbetsdag.
Vi se, huru en likvagn raskt åker fram utmed
stora körvägen utan något annat följe än kör-
svennen. Den hemtar till begrafningsplatsen
stoftet af en på fattiggården afliden och kör
upp i andra qvarteret så nära som möjligt till
den väntande grafven, som nyss öppnats af
tvänne dödgräfvare, Utan tillhjelp af linor el-
ler bårremmar lyfta de tre karlarne kistan från
vagnen och sätta den ned på marken, hvaref-
ter likvagnen kör bort. Dödgräfvarne ställa nu
ett bräde i grafven, så att dettas öfre ända
hvilar på den ena kortsidan af grafvallen, un-
der det den nedra ändan stöder sig mot graf-
vens botten på motsatta sidan. Denna botten
utgöres af en gyttjig pöl, i hvilken det gråa,
leriga vattnet står qvartershögt. Likkusken
har, förrän han for bort, sagt, att det fattig-
hushjon, som ligger här i den enkla svartstrukna
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kistan, i tiden varit rustmästare vid finska gar-
det. Allvarligt taga dödgräfvarne i med arbe-
tet att få kistan i grafven. Den ene af dem
har sjelf tjenat vid gardet, och i det de lyfta
kistan för att lägga den på det lutande brä-
det, säger han tankfullt liksom för sig sjelf:
~Wain niin, rusti-mestari!" Det är afskedshels-
ningen till den döde. Sakta glider kistan ned
för brädet, långsamt dragés detta sedan bort,
tills kistan slutligen med ett plaskande ljud
sjunker i det sqvalpande gyttjiga vattnet. Strax
dcrpå skoflas jorden öfver den döde. Arbetet
går raskt, och grafven är inom kort igenfyld,
hvarefter en liten tallruska stickes i sanden
ofvanom kistans plats för att för presten, som
infinner sig på söndagen, utmärka det stoft,
som väntar att fästas vid jorden medels de
öfliga trenne skoflarne mull och den sista väl-
signelsen.

På de under veckan uppkastade och igen-
fylda liniegrafvarne stå denna gång tio sådana
tallruskor. Lika många döde hvila här under
mullen, hvilkas jordafärd varit lika sorglig som
den nyss beskrifna, och hvilka afbida invigning
åt evigheten.

Det första, nordligaste området (I), som till
formen icke är fullkomligt regelbundet, utan
med ett annex i öster skjuter längre upp mot
kyrkogårdsmuren, har under sistl. sommar på-
fyllts med ett högt lager af sand, som med far-



224 NYA BEGRAFNINGSPLATSEN.

tyg hemtats hit från skärgården. Hela området
är alldeles upptaget af grafvar sedan några år
tillbaka, efter att nu i sjutton år ha för sitt
ändamål begagnats. Här någonstädes nära norra
muren begrofs om sommaren 1866 det första
liket på denna begrafningsplats, och på dess nu
redan förmultnade och bortkastade grafkors lä-
stes följande inskrift:

Här hvilar den första på denna begraf-
ningsplats, sytningsmannen Gustaf Yr jon-
son. Född i Syssmä d. 16 Juni 1812, död i
Helsingfors d. 5 Juli 1866. Vården restes
till ett minne af kyrkogårdsvakten E. Felin.

Försvunna äro också nästan alla de öfriga
vårdar af trä, som i tiden här funnits uppre-
sta, jemnade med jorden äro de flesta grafkul-
lar, men en och annan grafsten höjer sig här
ännu öfver det gräsbeväxta fältet, och ömma
händer vårda sig allt fortfarande om några
grafplatser, som stå prydda med blommande
växter. De få vårdar af trä, som qvarstå, bära
inskrifter liknande dem, vi senast betraktat och
bland dem afskrifva vi följande:

Tung blir den väg, och mörk den qväll
Jag nu skall ensam vandra.
Men snart i samma fridens tjäll
Vi hvila hos hvarandra.

Grafskrifterna utvisa, att man åtminstone
ända till och med år 1879 här jordade lik.
Nu är, såsom redan sades, hvarje plats i detta
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qvarter upptagen, och man fyller efterhand hela
området med tillbörligt lager af sand, för att

på denna kyrkogård anlägga en ny i ändamål
att hushålla med den i närheten af hufvudsta-
den kostsamma grunden. Sålunda uppstår här
ett slags fylda katakomber i våningar ofvan om
hvarandra. De få grafvårdar, som här finnas
af varaktigare material samt de träkors, som
ännu motstått förgängelsen, ställas på den höjda
grunden ofvan om den plats, der de fordom
stått. Så skall man äfven i framtiden se här
en liten kullersten med inhuggen inskriftsrun-
del, hvarpå läsas bokstäfverna K. K. B. Glade,
varmhjertade studenter reste denna grafsten öf-
ver stoftet af en stackars, svagsint gosse, känd
af hela staden under namnet Kilo Kalle, der
han nickande förnöjd åt alla mötande, luffade
fram på våra gator, uträttande de små upp-
drag man någon gång gaf honom, och gladt
emottagande den slant, ungdomen gerna räckte
den godlynte dåren. Nu är evighetens gåta
klar äfven för hans beslöjade sinne.

En sträcka af täta granar följer bakom
detta qvarter stengärdet åt ända till det bo-
ningshus, som befinner^sig vid slutet

4
af körvä-

gen och som bebos af vaktmästaren på nya be-
grafningsplatsen, hvilken vi nu genomvandrat^



IV. Kolera-begraMngsplatsen.

Strax norr om nya begrafningsplatsen vid-
tager en bergig, med barrträd glest bevuxen
trakt, der redan några nybygnader blifvit upp-
förda. Ytterst är det Sjöblomska orangeriet
beläget på en höjd, hvarifrån man har en vid-
sträckt utsigt öfver den kuperade nejden. Ne-
dan om denna höjd i dalgången mellan bergen
blef vid kolerafarsotens första, häftiga uppträ-
dande i Helsingfors år 1831 en särskild be-
grafningsplats anlagd för dödsoffren i denna
epidemi. I följd af sedermera här idkad sand-
tägt och genom hafvets närhet har den lilla,
ödsliga platsen numera blifvit fullkomligt om-
gifven af en vattengraf af ansenlig bredd och
ända till 2 a 3 fots djuplek på de grundaste
vadställena, hvarför denna de dödas utpost i
Helsingfors nu befinner sig på en svårt till-
gänglig, af ett svartmåladt staket omgifven
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holme. Ett högt svart kors af trä utan någon
inskrift reser sig på den oplanerade holmens
östra strand. Ett annat mindre kors likaledes
af trä befinner sig på vestra sidan af platsen.
Ungefär midt på denna sorgliga begrafnings-
plats, länge skydd äfven af dem, som bär nöd-
gats gömma sina käraste i farsoten bortryckta,
finner man en ensam stenvård, hvarå läses in-
skriften :

Ke-te-na £lndské<n, född fyVafol&cta.
2). d. ef Sept. 1831.
44 åt 3 w. 4 &

Det nyssnämnda lägre grafkorsets inskrift
är svårläst. Dopnamnet „Frederik" kan dock
ännu urskiljas. Förut ha, säger man, talrika,
nu förmultnade grafkors höjt sig äfven på denna
genom sitt isolerade läge, sina sorgliga minnen,
sitt öfvergifna tillstånd och den omgifvande
traktens pittoreska natur så egendomligt stäm-
ningsfulla begrafningsplats.



V. Finska militärens begrafningsplats.
Vi skola nu styra våra steg till vår tredje,

ännu begagnade lutherska begrafningsplats, som
är upplåten åt den finska militären härstädes.
Vägen dit leder förbi den grekisk-ryska begraf-
ningsplatsen, som i vester gränsar till den fin-
ska militärens eller, såsom den vanligen benäm-
nes, gardes-kyrkogården. I söder, bakom en
del af densamma anträffar man den mosaiska
församlingens äfvensom zigenarnes begrafnings-
platser, hvilka med en rät vinkel inskjuta inom
gardets begrafningsplats.

Det är en skuggrik, vacker lund, hyari vi
nu inträda. Ett fridfullt, landtligt tycke hvilar
öfver denna enkla, parklika anläggning, der
dock de mellan grönskan framträdande vår-
darne snart angifva platsens allvarliga bestäm-
melse. Höga björkar och lummiga lönnar om-
gifva de främre partierna af denna, i särskildta
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qvarter indelade kyrkogård, under det att det
östligaste, ganska vidsträckta området ligger
mera öppet för solljuset och har en i allmän-
het ovårdad anstrykning.

Att de flesta grafvar på denna kyrkogård
höra till de glömdas antal, är lätt förklarligt,
då för det mesta unga soldater här ligga jor-
dade. Kamraternes krets vexlar år från år,
och den bortgångne är der snart glömd, under
det hans minne kärast gömmes i någon enkel
hydda långt i fjerran. Vid sidan af de unge
krigarnes grifter se vi åtskilliga barngrafvar,
mellan hvilka en och annan vård talar om nå-
gon, som i mognare år bortkallats af döden.
Här och der upptäcker ögat en dyrbarare graf-
sten, någon omsorgsfullt vårdad familjegraf samt
af vänliga händer blomstersmyckade grifter.
Oftast är det dock endast ett hvitmåladt kors,
som utmärker soldatens hvilorum, öfver hvilket
stundom grafkullen prydes af en i glada fär-
ger vexlande, riklig blomsterskrud.

Då vi inträda på denna de ungas enkla
minnesgård, möter oss till först kyrkogårds-
väktaren^ stuga, förbi hvilken vägen i en bugt
leder till det första oregelbundna grafqvarteret,
till hvilket kan räknas den lilla teg af de dö-
das fält, som befinner sig straxt söder om, in-
vid norra sidan af den mosaiska begrafnings-
platsen. Följer så i vester ett af skuggrika
gångar i fyra qvarter indeladt område, bakom
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hvilket ett bredare dike skiljer den främre de-
len af kyrkogården från det ofvanför omtalade
vestligaste partiet af densamma.

Så låtom oss då se oss omkring äfven i denna
begrafningsplats, som torde vara föga känd för
de fleste af stadens innevånare. Hvad säga de
fredliga vårdarne?

I det första, mest i öster belägna qvar-
teret och i dess annex anträffa vi några för-
gängliga vårdar, som söka bevara minnet af
landsmän, hvilka deltagit i det finska gardets
med så varm medkänsla af hög och låg i lan-
det följda, ärofulla, senaste fälttåg mot tur-
karne. Inskrifterna äro för det mesta på fin-
ska, men äfven på svenska affattade anträffas.
Så läser man på en vård: „Här under hvi-
lar skarpskytten Josef Alfred Höq, född
182z/1256, dog 182l/282. Deltagit uti fält-
tåget emot turkarne år 1877-1878-'. På
en annan vård vid sidan af denna läses:
~£ä§fft fepftä 9iuorempi Sllktpfeeri totfeåta forns
pamagta _3of.au Shnbell. (gtynttjntyt 24 p. ,£eiuä=
luuto 1849, fuoHut 13 p. @i#Bfuuta 1880.
fötynljt Sitrftn fobaSfa \v. 1877—1878. $aa*
roottettu ©ornt) Sbubntafin tappeluåfa 24 p. &ofa=
luuto tt>. 1877". Invid den i bugt gående väg,
som vi först beträdde, gömmer en graf stoftet
af „fotilo§ granå SM Sftummetm, jota £urfin
fotaretfen faiffi maircat färfttttjään raubatfife§tt
nuffui fitoleman uneen Jpeinäfuun 1 p. 1878",
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Den 34-årige skarpskyttens grafvård är beteck-
nad med bilden af^rnot marken riktade, krigi-
ska vapen. Ej heller böra vi glömma minnet
af den gamle krigaren n:o 135 vid Hans Maje-
stäts kompani, den 65-årige Johan Gustaf Sten-
berg, som likaledes „urf)ollife£ti on fätjntjt 1877
-1878 to. Sutfin fotaretWlä". Han dog d. 17
Maj 1878, således endast åtta dagar efter det
han,, rik på minnen, från krigståget återvändt
till det efterlängtade hemlandet.

På främmande jord, långt från fosterlandet
ha desse finske krigare och deras vapenbröder
kämpat och blödt samt på soldatens vis ingri-
pit i., framtiden andra* nationer. "£ Att de
gjort det som tappre män, det veta vi, och vi
älska att tro, att för mången tinne, då han
störtade fram i striden, hans kulna, torftiga,
gömda, heliga fädernesland stod fram för hans
själ lika oemotståndligt om ock på annat sätt
än för våra odödliggjorde kämpar från en an-
nan tid. J, Måtte vi under vår långa vandring i
de dödas stad icke ha stannat vid någon graf,
mindre värd vår medkänsla än dessa snart för-
gätna grifter.*

En femte, lika enkel vård, som anträffas
invid planket till den judiska begrafningsplat-
sen, betecknar det sista hvilorummet för en
gammal veteran, n:o 31 i andra kompaniet
Matts Bohm, som dog 1875, efter att ha tje-
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nat kronan i 29 år och fem månader. Inskrif-
ten tillägger: „®ät,ntyt fotoa to. 1853—1856".

I de verser och enkla tillägg till den egent-
liga grafskriften, som ej sällan förekomma på
de vårdar, mellan hvilka vi nu vandra, finna
vi ofta allvarliga, kristliga tankar och bekän-
nelser, vittnesbörd om de fromma hem, från
hvilka de bortgångne krigarne vandrat ut i
verlden. Ofta har i dessa inskrifter insmugit
sig ett tonfall, som kommer ur och går till
hjertat. Så heter det om n:o 98, Gustaf Snell,
vid andra kompaniet: ~Sajtoattu raHalto ftjbelt!"
På en annan ung soldats grafvård har sakna-
den ristat orden: ~(£li toaon toäljän aifaa täättä,
ainoagtaan 26 to. 9 t 22 p." I allmänhet ut-
talar sig ett poetiskt sinnelag i de flesta af
dessa grafskrifter, i synnerhet i dem, som egnas
minnet af de tidigt bortryckta barnen. Det är
som om deras oskuld varit helig och utgjort
en källa till undran och glädje inom den hårda
ytan af soldatens bröst. De liknelser, man
väljer för att kläda sin saknad i ord, äro ej
sällan tilltalande. Så läsa vi på en vård:

„suiit letttää lintuitcn
pää§fi)nen

SBaaroja tnälttääffenjä
letDon lötjtäcitfenfä,

•fttin fyuoneefeft tuEa
ött fyalu fuurttt mutta"

En annan inskrift säger:
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Det frö, i grafvens mull planteras ut,
I himlens ljusa sal skall vecklas ut till slut.

Under vår vandring ha vi genomgått äfven
de fyra mindre qvarter, som befinna sig strax
vester om den mosaiska begrafningsplatsen.
Flertalet af de vårdar, vi i de tvänne första
af dessa qvarter anträffat, utmärker grafvar, i
hvilka skarpskyttar från det andra kompaniet
vid finska gardet lagts till den eviga hvilan.
För öfrigt kunna vi ej märka någon kompani-
vis gjord fördelning af grafplatserna. Om vi
nu följa det breda dike åt, som genomlöper
begrafniugsplatsen från norr till söder och som
skiljer den del af kyrkogården, vi hittills be-
sökt, från det större området i vester, stan-
nar vår blick måhända vid en rad af fem all-
deles lika, hvitmålade vårdar af trä, öfverst
prydda med ett svart kors. Lika många, en-
dast tjuguett-årige unge landsmän hvila här,
alla bortryckte från lifvet inom loppet af tio
dagar i Oktober år 1880 af den epidemiska
tyfussjukdom, som då härjade bland eleverne
vid finska undervisnings-skarpskyttekompaniet.
Må desse finske ynglingars redan förbleknade
namn ännu en gång få se upp mot lifvet, som
blef dem så mycket skyldigt. Desse stupade
förposter för Finlands värnepligtige hette: Hen-
rik Johan Pihlj Moses Kukkonen, Julius Laiti-
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nen, Emil Alfred Norring och Emil Gabr
Maunclin.

De stupade förposternas grafvar-

I närheten af dessa grafvar anträffas flere
vårdar än annorstädes öfver aflidne underoffi-
cerare, fanjunkare och andre af underbefälet,
bland hvilka vårdar observeras en större på
den 58-årige qvartersmästaren Wilhelm Pry-
sings graf. Han dog 1854. Hans födelseår,
1796, går längre tillbaka i tiden än någon
annans bland de här jordade. Den äldsta på
denna kyrkogård begrafna torde,, att döma ef-
ter inskrifterna på grafvarne, vara prostinnan
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Fredrika Fabritius, död 1870 vid 74 års ålder.
Någon tidigare vård än från år 1852 lär icke
kunna anträffas på denna begrafningsplats.

På det större området utmed vestra muren
af kyrkogården äro grafvarne glest sådda. Här
äro för det mesta matroser från förra finska
sjöekipaget jordlagde. De fleste af dem hade
hunnit full mannaålder, då de nåddes af döds-
budet. På de enkla vårdarne på desse sjö-
mäns grafvar har man stundom målat ett bru-
stet ankare såsom symbol.

Då vi nu gå att lemna denna tysta, ange-
näma begrafningsplats, leder vägen oss åter till
den i bugt gående stigen, tätt invid hvilken vi
i vester lägga märke till det prydliga kors af
svartslipad granit, som betecknar Viktor Tropps
och hans tvänne söners sista hvilorum.



VI. Spridda minnesmärken.

Långt i fjerran från den finska militärens
af fosterjordens björkar beskuggade begraf-
ningsplats i Helsingfors hvila i främmande jord
de kamrater, som under fälttåget 1877—1878
af döden rycktes bort ur det finska gardets
leder. Många af dem utandades efter manligt
burna mödor och försakelser, efter tappert del-
tagande i striderna sin sista suck i fältlasaret-
tens sorguppfylda, dystra rum, men många un-
nades dock lyckan att se döden ärofullt nal-
kas dem på stridens blodade fält, der de tappre
slumra så djupt och tryggt i den eviga hvilan.
Bland de förre voro äfven tvänne unge, raske
officerare, Oskar Welin och Alexander Will-
gren, hvilka föllo som offer för fältsjukan.
Huru många bland manskapet gingo denna obe-
römda död till mötes, kunna vi ej uppge.
Deras grafvar ligga spridda utefter finska gar-
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dets ärofulla väg till stranden af Bosforen.
Tjugufem skarpskyttar af det finska gardet stu-
pade eller erhöllo dödssår på sjelfva slagfälten.
Störst var dödens skörd i striden vid Gorny
Dubniak d. 24 Oktober. Der stupade 22
unge landsmän, häfdande det finska krigarnam-
nets ära. Följande dag gräfde kamraterne på
en af ekar vackert beskuggad liten kulle en
stor gemensam graf åt de tappre, som der
lades ned sida vid sida i den främmande jord,
för hvilken de offrat sitt lif. Välsignelsen,
talande hemlandets språk, fastade deras stoft
vid jorden och på den finska krigargriften
restes till en början ett kors af ek, hvarpå
ristades orden:

22 (Suomalatåttt,
fåoatuneita funntantantereetta

182Vi077.
Seroätfööt rauljaöfo.

Detta grafkors blef sedan några år deref-
ter utbytt mot ett ståtligt monument af sten,
upprest på finska statens bekostnad till minne
af Finlands deltagande i det stora befrielse-
kriget.

Men äfven i hemlandet ville man ega ett
värdigt minnesmärke öfver de tappre, som fal-
lit på ärans fält, Medel dertill samlades af
finska gardesbataljonens befäl, och då finska
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staten bidrog till ändamålet med 4,500 mk,
kunde beslutet snart nog sättas i verkställighet.
Ritning till monumentet uppgjordes af arki-
tekten F. A. Sjöström, stenhuggeriarbetetutfördes
af hr H. J. Stigell. På fjerde årsdagen af slaget
vid Gorny Dubniak eller d. 24 Oktober 1881 stod
det prydliga och värdiga monumentet, upprest
på finska gardeskasernens borggård, färdigt att
aftäckas, hvilket skedde medels en vacker mili-
tärisk-religiös högtidlighet.

Ehuru detta monument icke betecknar nå-
gon grafplats, sväfvar dock här de stupades
minne högtidligt omkring oss, manande de unge
krigare, hyilkas steg dagligen leda förbi min-
nesmärket, att, hvar och när ödet så bjuder,
lefva och dö som redlige, tappre finske män.
Må äfven vi taga i närmare ögonsigte denna
minnesvård, som ingen finne likgiltigt kan gå förbi.

Monumentet är af ljus granit samt utgöres
af en omkring 20 fot hög obelisk, stående på
ett underlag i tvänne afsatser. Postamentets
fyra hörn upptagas af kraftiga doriska kolon-
ner, mellan hvilka stenen är svartslipad och
huggen i form af taflor, på hvilka inskriptioner
äro inhuggna. På postamentets öfre rand äro
större och mindre bomber och kanonkulor pla-
cerade som ornamentering. På obeliskens fyra
hufvudsidor äro fastade i brons gjutna palm-
qvistar inom en krans af eterneller, öfver hvilka
symboler af den eviga friden och af minnet
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ses en stjerna, likaledes gjuten i brons. På
hvar och en af obeliskens fyra smalsidor eller
affasningar är ett nedåtvändt svärd af brons
anbringadt.

Hufvudinskriptionen befinner sig å den på
norra sidan af monumentet anbringade minnes-:
taflan och lyder:

TILL MINNE
ÅT STUPADE OCH DÖDE KAMRATER

1877—1878
AF L. G. 3:DJE FINSKA

SKARPSKYTTEBATALJON.

MUISTOKSI
KAATUNEILLE JA KUOLEILLE TOVEREILLE

1877-1878
H. V. 3:STA SUOMALAISESTA

TARKKAAMPUJA-PATALJONASTA.
På södra sidan läser man namnen på de

förnämsta slagfält och orter under krigståget,
vid hvilka bataljonens namn kan anses fästadt.
De äro:

GORNIfDUBNIAK. PRAVETZ.
BALKAN. DOLNIJE KAMARTZI.
WRASCHDEBNA. PHLLIPPOPEL.

CONSTANTINOPEL.
De öfriga minnestaflorna, på vestra och östra

sidan af postamentet upptaga namnen på de
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„stupade och döde kamrater," bataljonen för-
lorade i fälttåget. Först uppräknas de tvänne
aflidne unge officerarne, derefter kompanivis de
stupade skarpskyttarne. Förteckningen börjar
på vestra minnestaflan, som upptar följande
namn:
OSKAR WELIN. ALEXANDER WILLGREN.

GUSTAF LEPPANEN. JOHAN EKLUND.

ANTON PIHLFLYCKT. JOHAN JOHANSSON.

JOHAN LIND. KARL TÖRNE.

ISAK GRÖNDAHL. JAKOB SALLI.
KARL UDD. KARL SILLMAN.

På östra minnestaflan fortsattes namnlistan,
kompletterande krigets skörd inom tredje kom-
paniet samt uppräknande slutligen de stupade
från fjerde kompaniet. Nedanstående namn
äro sålunda inhuggna i graniten:

ISAK LINTULA. KLAS SMITS
HERMAN KUKKONEN. KARL BERGELIN.
HERMAN SALONEN. GUSTAF BERGGREN.
FREDRIK LAGER. KARL LEMKE*

FRANS SÉLROOS; DANIEL SORSA.
MATTS PIIK. JOSEF NYMAN.

ERIK TAtL.MICHEL fcARHU*
ANDERS TALVI.



241GÄRDES-MONUMENTET.

Bland desse stupade kämpar erinra
ternes anteckningar från kriget om den glade
sångaren och spelmannen, upptågsmakaren i
tredje kompaniet Jisu Gröndahl, om den man-
haftige, unge finske gossen, flygelmannen Klaus
Smits o. a. Om några äro deras sista ord,
innan de på slagfältet uppgåfvo andan, upp-
tecknade. Så hade Anton Pihlflyckt, från an-
dra kompaniet, träffad i hufvudet af en granit-
skärfva, hunnit yttra: „Sanokaan äidilleni pal-
jon terveisiä, jos joskus vielä Suomeen pää-
sette, ja sanokaa, etta kranaatti tappoi poi-
kansa." Så voro väl de flestas sista tankar
hos de kära i hemmet eller ock följde de un-
der plågorna med stridens gång. „Huru går
det", frågade en af de svårt sårade, „vinna
de våra eller förlora de?" Då han hörde af
kamraterne, att segern var på de våras sida,
sade den döende unge krigaren: „No, sitte
minäkin voin rauhallisesti silmäni kiini painaa",
samt föll i dvala. Många andra sägner vore
att förtälja, hvilka kunde säga oss, att de fin-
ske krigarne från 1877 och 1878 voro af
samma fasta virke som deras förfäder, att de
hörde till det folk, som lärt att bära öden, som
känner intet. offer svårt, hvars mod är tyst,
hvars Jugn är hårdt, hvars trohet trotsar döden:
På tappre män se tappre fäders andar ned.
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Vi anse oss böra här i sammanhang med
det föregående omnämna det för minnet dyr-
bara monument, som på Vargö, en af Svea-
borgs befästningar, skyddar stoftet af den snill-
rike fältmarskalken grefve Augustin Ehren-
svärd, född d. 25 September 1710, död på
Saaris gård d. 4 Oktober 1772, Klarare än
någon annan på hans tid fattade han vigten af
Finlands ställning såsom ett bålverk för Sve-
rige, men icke blott med hänsyn dertill, att
den från öster inbrytande fienden först finge
uttömma sin styrkav på ett så godt som värn-
löst lemnadt område, utan på ett land, som
verkligen blifvit satt i tillfälle att försvara sig
och sin bundsförvandt i striden. Han hyste
militäriskt förtroende till vårt folk, ej endast
till dess konst att lida och kämpa, utan ock
att på egen hand bestå ett fälttåg. Till den
finska arméns materiela stöd gaf han sin för
den tiden och långt derefter mästerliga, sjelf-
ständiga skapelse: fästningen Sveaborg samt
den efter en lika snillrik plan framdanade skär-
gårdsflottan. Med en energi, en oegennytta,
en patriotism, som redan väckte samtidens be-
undran, genomförde han dessa storartade kri-
giska skapelser, som ur en dimhöljd tidsålder
blixtra fram som den heliga elden i en /öster-
ländsk hymn. Då Augustin Ehrensvärd dog,
fördes hans lik på ett af skärgårdsflottans far-
tyg till Vargö starkt befästade del af Svea-
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borg och blef der jordadt på samma plats, på
hvilken den högsinte konung Gustaf 111 sexton
år derefter, år 1788, lät uppresa ett värdigt
monument, hvartill han sjelf gifvit utkastet och
som ännu betecknar Ehrensvärds af främmande
fanor omgifna graf.

Ehrensvärds stoft hvilade här såsom fäst-
ningens samvete. I en dyster stund lyssnade
klenmodigheten ej till dettas manande röst.
Sveaborg föll utan att ha fått visa styrkan och
patriotismen i sin skapares tanke, och det tyc-
kes som om Ehrensvärds ande harmsen då
svingat sig bort från de blygselfylda murarne
och bastionerna, som utgjort hans stolthet.
Men den flög dock ej läDgre än till hjertat af
den tappra finska armén, som efter sin skydds-
murs fall blott klarare och varmare fattade
Ehrensvärds eldande tillit till det finska folkets
kraft att försvara sitt land till sista blods-
droppen, kan man säga.

Vi gå nu ätt betrakta Augustin Ehrensvärds
för minnets blick af sorgflor höljda grafmonu-
ment, hvarest Försynen liksom tecknat en för
oss länge svårtydd bokstaf i skriften om Fin-
lunds öde. Då vi passerat den bro, som från
östra sidan af fästningen leder till den af höga,
dystra murar omgifna Vargön, inträda vi genom
ett flera famnar djupt, något lågt porthvalf till
den ljusa borggården, på hvars af en låg hag-
tornshäck omgärdade, gräsbevuxna midtelplan
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monumentet höjer sig på ett underlag af trenne
breda afsatser. Sjelfva vården utgöres af en
inemot 3 fot hög, liggande parallelipiped af
granit, med hufvudriktning från söder till norr.
På stenen, hvars hvardera kortända afslutas
med en i brons gjuten förstäf af en kanonbåt,
hvilar den Ehrensvärdska med greflig krona
prydda vapenskölden, nederst betäckt af sera-
fimerordens stjerna jemte framskymtande ordens-
kedja, hvarå tvänne serafhufvuden äro synliga.
På randen kring vapenskölden läses på södra
sidan:

ARMÉENS FLOTTA

på norra sidan åter namnet

SVEABORG.

På skölden hvilar ett svärd och öfverst höjer
sig en med tagelbuske försedd, sluten hjelm,
allt gjutet i brons och utmärkt genom artistisk
behandling.

De egentliga inskriptionerna äro anbringade
på vårdens finslipade långsidor. På den åt
vester läses:

Hår hvilar
Grefve AUGUSTIN EHRENSYÄRD

Fält Marskalk, Riddare och Commendeuraf Kigl M:ts Orden.
Omgifvvn af Sina Werk

Sveaborgs Fästning Armeens Flotta.
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På monumentets östra sida stå följande ra-
der inristade i den minnesgoda finska graniten:

Efter Gustaf III:s befallning och Egii utkast
Uprest MDCCLXXXYIII

At
I Fältherrens och Medborgarens spår

Lifva
Snillen at kunna — hjertan at vilja gagna Fäderneslandet.

En sannolikt enligt luthersk ritual invigd
grafplats härstädes från äldre tid är ~Frimum-
urarens graf", den för hvarje Helsingforsbo
välbekanta, enstaka enkla griften i Kajsaniemi
park, der den lika tappre, som menniskovän-
lige krigaren, majoren Fredrik Granaten-
hjelm blef begrafven, efter det han vid 76
års ålder somnade in i döden d. 13 December
1784. Det är ett ädelt minne, som omsväfvar
denna graf der borta på kullen invid den vackra
viken. Alla manliga dygder sägas ha varit för-
enade i denna fläckfria karakter, som väckte
samtidas beundran och med välsignelser ihåg-
koms efter hans död. Han tillhörde någon fri-
murare-orden och fullgjorde så samvetsömt de
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pligter, menniskokärleken bjöd honom, att han
hedrades med namnet de fattigas och värnlösas
fader. Efter hans död uppstod i kretsen af

„Frimurarens graf".

finske officerare planen att på Granatenhjelms
graf, redd på hans favoritplats i den då s. k.
Edbomska hagen, uppresa ett äreminne, inen
af obekant anledning blef deraf intet. Den
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oregelbundna, enkla sten, som nu betäcker Gra-
natenhjelms stoft, lades sedan af öfverste L.
Jägerhorn. Inskriften på denna vård har hvarje
helsingforsbo någon gång genomläst, barnen ha
under sina lekar stannat vid grafven och
undrande stafvat minnesorden, .dem de äldre
med vördnad lagt uppå hjcrtat. Denna graf-
skrift, den äldsta, af tidens tand ännu icke
förstörda, som befinner sig ofvan jord inom
det nuvarande Helsingfors, lyder:

xmyyv auA\aW kA \\iwim häk )v\(J\x)åW

umA JkÅjuvyiwäA WaA kom _cu&Aft

_oxk
U.i),Miv\öÄ(v\ ittäUÅaivuxA

„Frimurarens graf" kommer under det år,
som stundar, att bli etthundra år gammal.
Ingen hundraårsfest skall väl ega rum dervid
den 13 December 1884, men ett ädelt minne
är alltid värdt att taga vara uppå och hållas
lefvande för slägt efter slägt. Det förtjenar
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äfven Granatenhjelms. Han såg dagen på för-
sta Maj, denna vårens dag, som i närheten af
hans tysta graf hvarje år församlar talrika
unga skaror från den stad, der han verkade
sin välsignelserika, fridfulla lifsgerning. Väl
slå foglarne 'vårligt friskt sina driller öfver
Granatenhjelms graf på hans födelsedag, men
vackrare och betydelsefullare skulle dock den
helsingforska ungdomens sång någon gång på
den dagen ljuda öfver den ädle frimurarens
graf.
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grafven 70
Nymarckska grafven 181
Nyströmska grafven 192
Oelze, J. G 111
Öländer, H. J. (Gamla

kg.) 21
Öländer, O. O. (Nya

B.) 207
Oldenburgska graf-

ven ...... 193
Olin, J. O. M. (Nya

B.) .206
Ollonqvist, J. E. . . 63
Orreeus, A. W. (Gam-

la kg.) 25
Osberg, CA.. . .113
Otta, G .165
Pacius, M. M. . . . 46
Paldaniska grafvarne 194
Pallmén, J. P. . . . 125
Palmen, J. . .

.
. 142

Palmqvist, A. . . . 143
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Sid.
Pebrman, G. ...75
Peron, A. &J. .

. 148
Peterson, P 75
Pihl, H. J. (Gardes

kg.) 233
Pihlflyckt, F. ... 39
Pihlstedtska gr. . . 193
Pipping, F. W. . . 55
Pipping, J. W. . . 169
Pomellin perheen-

hauta 69
Poppius, J. W. . . 124
Porthan, C. S. . .

. 54
Procopé, A 44
Prysing, W. (Gardes

jjg] 234
Prytz, H. R.' &' L_ O. 141
Raa, F 64
Rabbe A. &F. J. . 80
Rabbe, F. F. . . .176
Raddatz, A 48
Ramsay, A. E. . . 68
Ramsay, C 144
Ramsay, G. A. . . 168
Ramsay, O. S. . . . 37
Ramstedt, A. & C. . 175
Ramstedt, B. A. . .116
Rancken, Ch. ... 59
Rautellska grafvarne 99
Rechenberg, F. . . 159
Rehausen, W, von . 84
Rehbinder, A. ...56
Rehbinder, O. .

. . 181
Rehbinder, O. A.. .119
Rein, G 130
Reinholm, H. A. .

. 84
Reithmeyer, T. . . 180

Sid.
Remander, C. A. & G.

U. (Gamla kg.). . 17
Renlors, H. 0.. , .190
Renman, P. (Gamla

kg.) 21
Reuter, S. . . . ,174
Reuterskiöld, H. C.

(Gamla kg ) . . . 21
Ridderstorm, C M. . 148
Riecksska familj e-

grafven . . . .117
Ringbomska grafvar-
ne 141

Rosenborg, J. W. . 106
Rosenkampff, A. von 127

i Rosenkampff, C von 46
[ Rosenström, B. O. &

L. U. (Gamla kg.) 16
Rosenström, J. F. . 124
Rotkirch, E. . . .128
Rudbäck, H. . . . 167
Runeberg;, T. (Nya

B.) . . . . . . 217
Röö, E. ..... 126
Sackleen, L. ... 43
Sacklen, G. (Gamla

kg.) 13
Hacklén, K. W. . . 90
Saelan, A. O. . . . 91
Saelan, D. A. ...93
Sahlstedt, A. A.(Gam-

la kg.) .....21
Salin, V. A. (Nya B.) 212
Salingre G W. . . 141
Salingre, W. . . . 143
Saltzmanska familje-

grafven ....70



REGISTER. 259

Sid.
Sandberg, G.. . .

• 80
Sandberg, K. J. . . 90
Sanden, Hans von,

(Gammelstaden) . 2
Sanmark, CA. .

. 95
Saurénska familje-

grafven . . . .132
Schantz, E. von . . 34
Schantz, E. von . .110
Schantz, L. von . .175
Schauman, A. . . . 147
>>chanman, C . . 147
Schauman, K. F. J.. 33
Scheele, A 155
Scheele, C O. ...83
Schieldt, J. F. . .

. 175
Schiefner, I. .

.
. 33

Schmitz, F 150
Schoultz, C von . . 78
Schramm, A. ...41
Schulténska grafvar-

ne ,
. 151

Schultz, L. W. . . 194
Schultz, M. . . . . 191
Schön, I 54
Sedmigradskii, F. F. 109
Selin, A. . . . • . 91
Serenius, CG .175
Sierck, A. F. (Gamla

kg.) ....:. 27
Siercken, C 155
Silfverberg. H. . . . 140
Silvan, A. . . . 166
Silfvius & Lindroos. 195
Simelius, J. (Gamla

kg) 18
Sirelius, H. A.. . .' 96

Sid.
Sirelius, K. S. . . .106
Siren, K 56
Sjöberg, K. E.. . . 107
Sjögren, G. S. . . . 65
Sjöman, A. J. (Gam-
" la kg.) 20
Sjöman, C. . . . • 96
Sjöstedt, C.G.. .

. 132
Smolander. W . . 168
Snell, G. Gardes kg) 232
Snellman, A. H. .

. 96
Snellman, FA., . 49
Snellman, H &M. .160
Snellman. J. L. . . 177
Snellman, J. N. . . 177
Spennertska familje-

grafven 80
Späre, R. U 136
Spåre, W 34
Solitanderska gr. . .

194
Stanstlaa, P. ...121
Starck. F. W. L. . .174
Steinheil, F. &N. .158
Stenberg, GA. . . 41
Stenberg, J. D. . . 38
Stenberg, J. G. (Gar-

des kg 231
Stenroos, J F. . . 151
Steven, C 159
Stigell, G. R. . . . 55
Stigell, H 117
Stjerncreutz, J, A. • 140
Stjernvall, C. E; C-

G; G. F. & K . . 152
Stjernvall, F. ...86
Stockmann, D.. . . 172
Stolpe, G. ....142
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Sid.
Strandberg, M. E .178
Straube, H. J .

. . 39
Streng, C G. ...79
Stråhlman, A. E. &

CA 179
Ström, A 190
Strömberg, E. . . .113
Strömberg, J. A. . . 139 ]
Strömborg, C. E . .114
Ståhlhane, A. . . .191
Stålhane, N. J. . . 61
Sucksdorff, I. J. . . 88
Sundberg C. G. (Gam-

la kg.) 21
Sundman, G. V. . . 155
Sundström, D. . . .115
Sutthoff, N. E. . .nq
Svanberg, G. (Gamla

kg.) 21
Sventorzetzsky, A. . 160
Svärdjö, F 91
Synnerberg, E. J .50
Söderbergska graf-

ven 55
Talen, C V 86
Tallberg, L 168
Tallgren, N 56
Tamelander, B. A. . 65
Tandefelt, W. T. . . 160
Tavaststjerna, A. S.. 95
Tavaststjerna, G. R.

W 102
Teetgren, CG.. 168
Telén, J. G 83
Tengström, A. M. &

F 142
Tengström, J. . .51

Sid.
Tengström, J. J. &

S. M 181
Thersner, H. A. . . 156
Thomander, J. A. . 126
Thorman, A. ... 76
Thunberg, sy strame 142
Thunberg, B. A. . . 36
Thuneberg, G. ...51
Thuneberg, K. . . . 172
Tigerstedt, G. & S.

C 52
Tikkanen, P. & H. M. 180
Tiljander, G. ... 44
Tilgmann, W. ... 90
Tobiesen, O. von . . 39
Tollander, J. M. . . 104
Topelius, Rafael &

Rosa 66
Toppelius, S. ...94
Toppelius, W. J. F. . 83
Trapp, C: Ch. & E.

O. 145
Trapp, H. ....63
Trapp, R 194
Tropp, V.(Gardes kg.) 235
Tschepurnoff, J. . . 129
Tschetschulin, F. . . 36
Tuderus, CA.. . .116
Tullindbergska graf-

varne ....
44

Törmälä, J. . . . .110
Törne, J. U. von . . 46
Törnegren, CW. . 174
Törnqvist, P. &P.A. 127
Törnros' & Welins

familjegrift ... 99
Törnroth, L. H. . ■ . 132



REGISTER. 261

Sid.
Tötterström, O. K. . 170
Uhlenius, G. A. . . 56
Uhlenius, Z. . . . 141
Uhrveder, C J. F. . 114
Uggla, O. E. ... 191
Ursin, N. A. ...135
W, M. E fru (Gamla

kg.) 14
Wsenerberg, CE. . 120
Wahlheim, J. . . . 160
Wahllund, C C. . . 111
Wahlman, K. ... 88
Walleen, C. E.; C J.

& W. A 48
Wallén, L. E. . . . 140
Wallenius, J. V. . . 121
Wallenius, J. . . . 193
Wallenstjerna, 0.. . 54
Wallgren, M. ...180
Wallin, G. A. . . . 136
Wallin, J. M. & N. . 139
Warelius, J. W. . . 174
Wasastjerna, E. G. . 86
Wasastjerna, M. . . 69
Waselius, A. &J. . 155
Wasenius, A. J. . .160
Wasenius, G. O. . . 108
Wathén, A. J. .

. . 111
Wathén, M. C. &S. A. 157
Wecksell, J 85
Weckstrom, F. (Gam-

la kg.) 12
Weckstrom, M. . . 36
Weckstrom, N. M. . 150
Wegelius, CG. . . 192
Weissenbergskagraf-

varne 159

Sid-
Weléneska familje-

grafven . . . . 108
Weléne, E. S. . . .173
Welins & Törnros' fa-

milj egrif t ....99
Wellmer, J 165
Wendelin, M. (Nya

B.) . . . .V. 221
Wendelius, J. med

4 barn. (Gamlakg.) 15
Wendelius, L. . . . 136
Westerlund, J. M. . 105
Westling, W. ... 74
Westlund, A. . . . 110
Westrin, H 192
Weurländer, A. J

(Gamla kg.) . . . 12
Wetzer, M 113
Wibergska grafvarne 173
Widenius, H. . . . 127
Widholm, K. . . . 175
Wiik, E. J 69
Wikberg, U. W. . . 50
Wild, P 57
Willebrand, V. von . 54
Winsten, J. A.. . . 87
Winter, C 83
Winter, J. G. . . . 129
Wirzén, J. E. A. . . 96
Wirzeniuska gr. . . 195
Wohllebe, C. F. . . 60
Woldstedt, F. . . .135
Wright, M. von . . 164
Wulff, G. .• . . . . 114
Wulffert, A. & J.. . 163
Wulv, J. (Gamla kg.) 23
Wärnhjelm, F. W. . 76
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Sid.
Wäyrynen, P. (Nya

B.) 213
Yrjönson G. (Nya B.) 224
Zansen. F. E. G. von 159
Zetterman, A. S. . . 152
Zies, E. H. G. . . . 177
Aberg-Göhleska graf-

ven 65
Åska, A 150
Öholm, H 190

I Sid.
Öhrnberg, CA.. . 105
Öller, P. E 95
Örn, C F. ...50
Österberg, U. Gamla
..kg.) 21
Osterblad, J. ...190
Monumentet på gar-

des kasernens borg-
gård .

. . . . . 236
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