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1. Inledning 

 

I augusti 1945 köpte marskalk Gustaf Mannerheim Gerknäs gård i Lojo landskommun i 

västra Nyland. Herrgården hade besuttits av tre tidigare marskalkar och härstammade från 

1400-talet.1 När Mannerheim köpte gården av ingenjör Uno Donner var godset inte i all-

deles gott skick.2 Ett mångårigt arbete med att rusta upp och modernisera Gerknäs gård 

inleddes. Man rationaliserade och moderniserade jordbruket, renoverade karaktärshuset3 

och minskade på arbetarnas antal. Mannerheim överförde dock redan år 1945 gården till 

Stiftelsen General Gustaf Mannerheims Nationalfond, vilket hade mycket stor betydelse 

för Gerknäs gård. På grund av jordanskaffningslagen, som försåg de evakuerade karelarna 

och porkalaborna samt frontmännen med tomter, måste Gerknäs gård sälja nästan halva 

sin areal. Av de 1300 hektar Mannerheim hade köpt i augusti 1945 återstod bara 700 

hektar vid hans död i januari 1951.4 

 

1.1 Frågeställning och syfte 

 

I denna avhandling pro gradu närmar jag mig Gerknäs gård under Mannerheims tid ur två 

synvinklar. För det första granskar jag vilka de förändringar var som genomfördes på 

godset under den tid Mannerheim innehade gården åren 1945–1951, utgående från de 

bevarade skriftliga källorna. För det andra granskar jag hur aktivt Mannerheim själv var 

involverad i arbetet med gården. Med begreppet ”förändring” syftas här på större, lång-

variga processer som målmedvetet genomfördes för att förbättra gårdens drift eller eko-

nomiska ställning, eller på annat sätt åstadkom en bestående skillnad från tiden innan. Jag 

har för detta avseende identifierat tre olika områden. De är som följer: 1) jordanskaff-

ningslagen och dess följder för Gerknäs gård; 2) modernisering av jordbruket och ekono-

mibyggnaderna och reduktion av arbetarantalet; samt 3) renovering och förändring av 

karaktärshuset och den privata sfären. Av dessa var moderniseringen och rationa-

liseringen frivilliga förändringar som man medvetet strävade efter, medan jordanskaff-

ningslagen var en påtvingad process.  

                                                           
1 Jutikkala & Nikander 1939, 250–251. 
2 Kallio 1996, 43. 
3 ”Karaktärshus” (mangårdsbyggnad) är en av Svenska Akademien godkänd finlandism. Eftersom be-

greppet används genomgående i källorna, används det även i denna avhandling. http://www.svenskaaka-

demien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista. 
4 T.ex. Kallio 1996, 9, 57; NB, Coll. 414, M.a.1 Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, ”Gerknäs gård som 

investering för Mannerheim-stiftelsen”. 
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Avhandlingens första forskningsfråga är alltså vilka de olika konkreta förändringarna var 

och hur de genomfördes. Dessa moderniseringsarbeten omnämns förvisso i litteraturen, 

men ingenstans finns det sammanfattat vad som verkligen gjordes på gården under den 

utsatta tiden.  Den andra synvinkeln utgår från Mannerheim själv och han fungerar också 

som den genomgående röda tråden i arbetet. Förutom att identifiera de olika förändrings-

arbetena granskar jag även i mån av möjlighet Mannerheims personliga involvering i de-

samma. I de böcker, till exempel Mannerheim-biografier, som tar upp Gerknäs beskrivs 

han i regel som den drivande kraften bakom moderniseringsåtgärderna, som en primus 

motor som håller allt och alla i sin styrande hand. Enligt exempelvis Veijo Meri i biogra-

fin C. G. Mannerheim. Marskalken av Finland tog sig Mannerheim an arbetet ”med att 

med obeskrivlig effektivitet sätta byggnaderna och omgivningarna på Gerknäs i skick”.5 

I regel bodde han dock endast ett par sommarmånader om året på gården och tillbringade 

en stor del av året i Schweiz för att sköta sin sviktande hälsa. Hur stort var således den 

80-årige marskalkens faktiska intresse och sakkunskap? Deltog han verkligen aktivt i pro-

cesserna och arbetet med Gerknäs? Kom han med egna förslag och önskemål eller var 

han kanske istället endast en gummistämpel som nöjde sig med att låta andra sköta god-

set?  

Om man ifrågasätter Mannerheims aktivitet angående Gerknäs gård väcks även en själv-

klar följdfråga. Om Mannerheim inte var aktiv gällande Gerknäs, vem var då i stället? 

Någon måste ju ha skött gården medan han vilade sin hälsa utomlands. Faktum är att det 

fanns en rad herrar som av olika orsaker och i varierande grad involverade sig i gårdens 

affärer: Gerknäs egna agronomer, den svenske ingenjören Lindblom, bergsrådet Fors-

ström, Mannerheims adjutant och advokat samt några till mer sällan förekommande. De 

kommer att presenteras kort i underkapitlet ”2.3 Aktörerna på Gerknäs”. Samtliga kan 

tänkas ha påverkat vad som slutligen gjordes på gården. 

När det gäller avgränsning i tid har jag valt åren 1945–1951 eftersom det var då Manner-

heim var innehavare till gården. Jag kommer att närmast granska tiden mellan augusti 

1945, då han köpte gården och januari 1951, då han dog, men även hålla ett öga på resten 

av kalenderåren 1945 och 1951. Avgränsningen i rum är naturlig – Gerknäs gård. Här bör 

dock påpekas att huvudfokus ligger på själva mangården med dess ekonomibyggnader, 

snarare än gårdens samtliga ägor med de tillhörande områdena Jönsböle och Orsnäs. Jag 

kommer inte att fokusera på det dagliga jordbruket eller gårdens ekonomiska förvaltning 

                                                           
5 Meri 1989, 473. 
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i större utsträckning, men dessa aspekter kommer inte heller att helt lämnas utanför av-

handlingen. 

Denna avhandling pro gradu är med andra ord dels en slags fallstudie i hur ett enskilt 

storgods utvecklades efter kriget och dels en kritisk granskning av Mannerheims egen 

involvering, som motvikt mot och komplettering av den bild som hittills presenterats i 

litteraturen. Avhandlingen faller också inom ramarna för herrgårdshistoria, eftersom jag 

fokuserar på en herrgård samt även personhistoria, emedan den biografiska aspekten av 

avhandlingen koncentrerar sig på Mannerheims agerande. Sammanfattningsvis har av-

handlingen två syften: att redogöra för de förändringsåtgärder som genomfördes på 

Gerknäs gård 1945–1951 utgående från den bild som ges i de skriftliga källorna, samt att 

utgående från dessa källor granska Mannerheims egen involvering och i samband med 

det även identifiera de övriga aktörernas relevans för gården. 

 

1.2 Källor och metoder 

 

Mina huvudsakliga primärkällor består av bland annat korrespondens, kostnadskalkyler, 

ritningar och lönelistor. De finns utspridda i flera arkiv: Gerknäs gårds eget arkiv, Gustaf 

Mannerheims arkiv, Mannerheim-museets arkiv och Petter Forsströms arkiv. Gerknäs 

gårds arkiv förvaltas av Nationalbiblioteket och i det finns bland annat dokument rörande 

byggarbeten, löneuppgifter och information om arbetarna samt korrespondens till och 

från agronomerna på Gerknäs. Detta arkiv innehåller den allra största delen av mitt käll-

material. Mannerheims privata arkiv är deponerat i Riksarkivet och mest relevant för av-

handlingen är dokument i anknytning till köpet av Gerknäs samt brev från (och i viss mån 

till) olika personer. I arkivet finns det en stor samling brev från adjutant Lindeman, som 

ibland verkar ha agerat representant för Mannerheim på Gerknäs. På Mannerheim-museet 

förvaras en liten del av Gerknäs gårds arkiv, i praktiken två arkivmappar med diverse 

kartor, ritningar, brev och andra dokument. 

Dessvärre saknas korrespondens mellan Mannerheim och flera av de herrar som var in-

blandade i skötseln av Gerknäs gård, vilket försvårar arbetet med att klargöra både hans 

och deras roll på Gerknäs. Det allra största problemet med källmaterialet är dock avsak-

naden av Mannerheims egna brev. Detta påverkar naturligtvis även resultatet av min 

forskning. Däremot finns exempelvis den inflytelserike Petter Forsströms arkiv i Svenska 

litteratursällskapets historiska och litteraturhistoriska arkiv. I bergsrådet Forsströms arkiv 

är det mest centrala hans korrespondens med Mannerheim. Forsströms arkiv bidrar ändå 
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närmast med att åskådliggöra hans egen roll på Gerknäs, som inte var obetydlig. Ett yt-

terligare arkiv är Tavastehus landskapsarkiv som förvaltar arkivet av Jordinlösnings-

nämnden n: o 14, till vilken Lojo landskommun hörde. Detta arkiv ger i främsta hand 

information om endast ett fåtal av tomtköpen och är inte uttömmande. 

Genom att samla ihop uppgifter som går att finna i de bevarade skriftliga källorna – kor-

respondens, promemorior, ritningar med mera – avser jag skapa en kronologisk uppfatt-

ning om hur olika aspekter av bland annat rationaliseringen genomfördes. Korrespondens 

olika personer emellan utgör den kvantitativt viktigaste delen av mitt källmaterial och 

hjälper även med att tidfästa när diverse arbeten har genomförts på Gerknäs gård. Ef-

tersom de mest aktiva och relevanta brevskribenterna – till exempel Knape, Sumelius och 

Lindeman – i alla fall behandlar ämnena subjektivt är den bevarade korrespondensen inte 

det enda material som beaktas. Relevanta är därför även diverse rapporter och promemo-

rior över läget på Gerknäs, eftersom de i regel är mer kompletta översikter än de olika 

aktörernas personliga brev från samma tidpunkt. Genom att granska ritningar kan jag där-

till bilda en uppfattning om hur man planerade bygga om de olika byggnaderna samt vem 

som var ansvarig för arbetet. För att skapa en så balanserad tolkning som möjligt har jag 

närmat mig källorna kritiskt och komparativt. 

För att undersöka hur jordanskaffningslagen påverkade Gerknäs gård har jag granskat 

material ur arkivet för Jordinlösningsnämnden n: o 14 samt det tillgängliga relaterade 

material som finns i huvudsakligen Gerknäs gårds arkiv, närmast korrespondens. När det 

gäller själva jordinlösningen är källmaterialet ganska begränsat och uppenbarligen har 

man inte konsekvent bokfört hur tomtförsäljningen skedde. Det mest digra källmaterialet 

berör de egentliga rationaliseringsåtgärderna, som tas upp i kapitel fyra. Det material som 

finns i gårdens eget arkiv är mest centralt för den här delen av forskningen, men även 

Mannerheims och Forsströms privata arkiv är relevanta. Angående karaktärshuset finns 

det en del material som berör det – till exempel ritningar – men den största utmaningen 

är att uppskatta vilka arbeten som verkligen genomförts.  

När det gäller Mannerheims engagemang är den teoretiska utgångspunkten i arbetet att 

hans intresse för Gerknäs gård eventuellt överdrivits i den tidigare forskningen. För att 

granska detta har jag i avhandlingen fäst särskild vikt vid analys av korrespondens till 

honom eller brev han hänvisas till i. Innehållet i dem kommer att analyseras genomgående 

i arbetet, sida vid sida med den övriga forskningen. Trots att korrespondens han själv 

skrivit huvudsakligen saknas är det ändå möjligt att forma en uppfattning om hans invol-

vering, utgående från brev som sänts till honom.  
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1.3 Tidigare forskning 

 

Gustaf Mannerheim fortsätter att väcka intresse 63 år efter sin död och med jämna mel-

lanrum publiceras nya verk om marskalken eller ämnesområden som anknyter till honom. 

Som exempel på att förlag verkar anse att en bok säljer bättre om man hänvisar till Man-

nerheim i titeln kan nämnas de båda biografierna om överste Aladár Paasonen som utkom 

nästan samtidigt år 2012: Mannerheimin ristiriitainen upseeri. Eversti Aladár Paasosen 

elämä ja toiminta av Martti Turtola6 och Marskin tiedustelija. Eversti Aladár Paasosen 

tarina av Petri Nevalainen7. Många är de Mannerheim-biografier som utkommit under 

årens lopp och i varierande grad upprepar varandra: Kai Donners8, Erik Heinrichs9, Matti 

Klinges10, J.E.O. Screens11 verk utgör endast en bråkdel av vad som skrivits – Stig Jä-

gerskiölds12 magnum opus icke att förglömma. Det har också skrivits om specialområden 

gällande Mannerheims liv, men i många fall inskränker sig författarna till att behandla 

trygga ämnen som Mannerheims tid i Chevaliergardet, resan genom Asien eller överbe-

fälet under de finska krigen på 1900-talet. 

Det är egentligen först på 2000-talet man börjat intressera sig för hans privatliv. Som 

exempel på forskning som anknyter till den privata sfären kan nämnas Risto och Ritva 

Lehmusoksas Mannerheimin pöydässä, som bland annat berättar om de middagar Man-

nerheim höll i sitt hem innan krigen och hur menyerna såg ut.13 Helsingin Sanomat pub-

licerade år 2013 i sitt julinummer av månadsbilagan Kuukausiliite en förstasidesartikel på 

tolv sidor med rubriken ”Rakkaudella, Gustaf”.14 I reportaget skriver reportern Tuija Pall-

aste om Mannerheims förhållande med den tjugo år yngre Kitty Linder. Hon skriver också 

om Mannerheims döttrars (påstådda) homosexualitet, något som säkerligen inom i alla 

fall vissa kretsar ansetts opassande att tala om offentligt. På Mannerheim-museet i Brunn-

sparken i Helsingfors ordnades en specialutställning från sommaren 2013 till sommaren 

2014 som presenterade marskalkens böcker – den läsande Mannerheim.15 Utställningen 

ersatte den tidigare utställningen över Mannerheims civilkostymer och civilintressen. 

                                                           
6 Turtola 2012. 
7 Nevalainen 2012. 
8 Donner 1934. 
9 Heinrichs 1959. 
10 Klinge 1993. 
11 Screen 2001. 
12 Jägerskiöld 1964, 1965, 1967, 1969, 1972, 1981, 1983. 
13 Lehmusoksa & Lehmusoksa 2003. 
14 HS Kuukausiliite 7/2013, 26–37. 
15 Se Ranki 2013. 



8 
 

Det finns alltså ett klart intresse för Gustaf Mannerheims liv ännu idag, också den privata 

sfären, och där passar denna avhandling in. Som tidigare nämnt kommer jag även att 

granska Mannerheims aktioner kritiskt – även det något som är tidstypiskt och aktuellt 

för dagens Mannerheimforskning. Till de senaste kritiska granskningarna hör Juhani Su-

omis Mannerheim. Viimeinen kortti?16 i vilken Mannerheims agerande under fortsätt-

ningskriget placeras under lupp. Ett annat exempel är verket Presidentti johtaa. Suoma-

laisen valtiojohtamisen pitkä linja. Kapitlet om Mannerheim, ”Sodasta rauhaan: Suomen 

marsalkka Mannerheim tasavallan presidenttinä” är skrivet av Pekka Visuri, och i enlig-

het med de övriga skribenterna granskar Visuri Mannerheims förfarande med kritisk 

blick.17 Även den tio år gamla Eripuraa ja arvovaltaa – Mannerheimin ja kenraalien 

henkilösuhteet ja johtaminen av Lasse Laaksonen förtjänar ett omnämnande som en av 

de mest kritiska Mannerheimgranskningarna under 2000-talet.18 

När det gäller Gerknäs gård och herrgårdshistoria i allmänhet finns det diverse översikts-

verk som presenterar olika finska herrgårdar och bland dem även Gerknäs gård. Bland 

dessa kan nämnas exempelvis Ragna Ahlbäcks Gods och herresäten i Finland 19 och Eino 

Jutikkalas och Gabriel Nikanders Suomen kartanot ja suurtilat.20 Gerknäs finns presen-

terat mer ingående i Veikko Kallios Kirkniemi. Marsalkkojen kartano.21 Kallio skriver 

trots allt populärvetenskapligt och fokuserar på Mannerheims perspektiv. Det framkom-

mer till exempel vem som gästade honom, men inte vem som jobbade på gården.  Det 

finns inte heller någonstans utförligt beskrivet precis vilka förnyelser som genomfördes 

och ännu sämre nedtecknat vem som fanns i kulisserna. Mycket finns skrivet om Man-

nerheims militära karriär, men faktum är att Mannerheims relation till just Gerknäs gård 

är bristfälligt utredd, och trots att Gerknäs gårds historia under Mannerheims tid finns 

någorlunda väl nedtecknad är den inte uttömmande. Därför anser jag mig ha hittat en 

nisch att fylla, vilket jag ämnar göra med denna pro gradu.  

Till den mest relevanta bakgrundslitteraturen för denna avhandling hör bland annat di-

verse biografier över Mannerheim, samt den redan nämnda Kirkniemi. Marsalkkojen kar-

tano av Veikko Kallio. Verket är i sin okritiskhet gentemot Mannerheim synnerligen in-

tressant, särskilt som Kallio även har använt sig av dels samma primärkällor som jag. Ur 

Petter Forsström-biografin Kalkille rakennettu elämä. Vuorineuvos Petter Forsström 

                                                           
16 Suomi 2013. 
17 Visuri 2013. 
18 Laaksonen 2004. 
19 Ahlbäck 1946. 
20 Jutikkala & Nikander 1939. 
21 Kallio 1996. 
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1877–1967 skriven av Esa Koskinen framgår ganska tydligt hur stor roll Forsström hade, 

men de övriga aktörerna är som sagt svårare att nå.22 Förhållandet mellan Gerknäs gård 

och nationalfonden finns bäst beskrivet i Mannerheim-stiftelsens historia 1945–1951–

2001, skriven av Vera von Fersen23, och i C. A. Öhmans kapitel ”Säätiö ’Kenraali Gustaf 

Mannerheimin Kansallisrahasto’”24 i verket Suomen Marsalkka Mannerheim. Sotilas – 

valtiomies – ihminen, utgiven av Suomen aatelisliitto.  

Jordanskaffningslagen och kolonisationen i gemen är ganska väl dokumenterade, till ex-

empel i den av Erkki Laitinen redigerade Rintamalta raivioille. Sodanjälkeinen asutus-

toiminta 50 vuotta från 1995,25 eller Veikko Vennamos och Erkki Kuitunens Maanhan-

kintalainsäädäntö selityksillä ja oikeustapauksilla sekä sen toimeenpanosäännökset 

(1947).26 Själva lagen är publicerad i Finlands författningssamling 1945 I.27 Suomen 

maatalouden historia har visat sig vara en oumbärlig hjälp till att förstå 1940-talets jord-

bruksmetoder och moderniseringsåtgärder, band två redigerat av Matti Peltonen28 och 

band tre redigerat av Pirjo Markkola.29 I samtliga band berättas om hur jordbruket utveck-

lats i Finland och vilka moderniseringsåtgärder som skett samt när. För att räkna om sum-

morna har jag använt mig av Nordeas penningvärdekalkylator.30 

 

1.4 Disposition 

 

Avhandlingen består av sex huvudkapitel. I detta första kapitel har jag gett en introduktion 

till ämnet samt redogjort för källor och metoder. I det följande kapitlet kommer jag att gå 

in på hur det kom sig att Mannerheim köpte Gerknäs, granska i vilket skick gården var 

när han köpte den samt presentera de övriga aktörerna. Min egen forskning är indelad i 

tre huvudämnen och är strukturerad enligt olika moderniserings- och rationaliseringsåt-

gärder. Dispositionen är gjord enligt principen viktigast först, en indelning som är gjord 

på basis av vad jag anser vara mest betydelsefullt för gården ur ett bredare, historiskt 

perspektiv.  

                                                           
22 Koskinen 2009. 
23 von Fersen 2007. 
24 Öhman 1953. 
25 Laitinen 1995. 
26 Vennamo & Kuitunen 1947. 
27 Statsrådet 1946, N: o 396 Jordanskaffningslag. 
28 Peltonen 2004. 
29 Markkola 2004. 
30 Nordeas penningvärdekalkylator.  
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I det första processkapitlet, ”3. Jordanskaffningslagen och kolonisationen”, behandlas jor-

danskaffningslagen och dess följder för Gerknäs gård. Huvudfokus ligger på processerna 

kring jordförsäljningen, snarare än hur de förflyttade personerna anpassade sig. I kapitlet 

tar jag upp bland annat den undantagslag riksdagen övervägde att godkänna för att 

Gerknäs skulle undgå kolonisation, samt granskar tomtförsäljningen när den väl kommit 

igång. Detta kapitel kommer först eftersom jag anser jordanskaffningslagen vara mest 

betydelsefull av de förändringar som skedde, i synnerhet när man ser på Gerknäs gård ur 

ett historiskt perspektiv. Jag anser kolonisationen vara viktigast, eftersom den avsevärt 

minskade på Gerknäs areal och på så vis förändrade Gerknäs betydelse.  

I kapitlet ”4. Rationaliseringsåtgärderna”, granskar jag de bygg- och moderniseringsar-

beten som genomfördes på gården. Till dessa arbeten hörde mekanisering av jordbruket, 

ombyggnad och modernisering av ekonomibyggnaderna samt rationalisering av arbetar-

styrkan. Kapitlet kommer efter jordanskaffningskapitlet på grund av att jag anser det vara 

av stor relevans att titta på hur gården moderniserats under den nämnda tiden, men ur ett 

historiskt perspektiv är det i alla fall en typ av förändring som inte är alldeles unik – under 

sin 500-åriga historia var det ingalunda första gången man byggde om.  

I det sista processkapitlet, ”5. Den privata sfären”, behandlas renoveringen av huvud-

byggnaden, samt satsningen på trädgården och växthus. Denna sista aspekt var mindre 

omvälvande än de två föregående, men hade ändå på en mikrohistorisk nivå naturligtvis 

relevans för gården och dess folk under den nämnda tidsperioden. I själva avhandlingens 

sista kapitel, ”6. Avslutning”, sammanfattas resultaten av forskningen. 
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras sådan bakgrund till ämnet som kan anses mest relevant – hur 

Mannerheim skaffade Gerknäs gård samt en kort historia om herrgården och i vilket skick 

gården var när han köpte den. Jag presenterar till slut även de olika personerna som var 

inblandade i Gerknäs affärer och som jag kommer att hänvisa till i avhandlingen. 

 

2.1 Köpet av Gerknäs gård 

 

Det faktum att Gustaf Mannerheim kom att äga Gerknäs gård var det sista ledet i ett hän-

delseförlopp som fått sin början kring hans 75-årsdag i juni 1942. Mannerheims privat-

hem hade alltsedan 1924 varit den så kallade vita villan i Brunnsparken i Helsingfors, en 

bostad han hyrde av kommerserådet Karl Fazer. Finlands riksdag hade haft för avsikt att 

köpa villan av familjen Fazer och ge den åt marskalken som 75-årsgåva och man lät också 

Mannerheim förstå att så hade skett. Man underlät emellertid att berätta att man inte kom-

mit överens om en köpesumma och att Mannerheim därmed inte var den faktiska ägaren 

till villan. I början av år 1945 meddelade riksdagens talman Väinö Hakkila hur det förhöll 

sig och att man istället för hemmet ville ge Mannerheim den summa pengar som riksda-

gen år 1942 samlat in av folket, det vill säga 12 miljoner mark.31  

Enligt E.A. Rahikainen, Tauno Majuri och Reino Juhonen i Marski läheltä ja kaukaa ville 

Mannerheim placera pengarna i realegendom och eftersom han inte hittade något lämpligt 

i Helsingfors bestämde han sig för att köpa en bondgård.32 I Kirkniemi. Marsalkkojen 

kartano skriver Veikko Kallio hur Mannerheim drömde om ett lugnt hem på landet.33 Esa 

Koskinen förklarar köpbeslutet mer rationellt och menar i Kalkille rakennettu elämä att 

Mannerheim först och främst snabbt ville placera sina pengar i jord, eftersom värdet på 

den finska marken sjönk snabbt på grund av den efterkrigstida inflationen. Ett gods var 

inte nödvändigt, utan även skog hade räckt.  

I det här skedet träder den förste utomstående aktören fram som kom att ha stor betydelse 

för Gerknäs gård – Petter Forsström. Han presenteras mer ingående i underkapitlet ”2.3 

Aktörerna på Gerknäs”, men var ägare till Lojo Kalkverk Ab och kände sålunda väl till 

                                                           
31 Bäckman et al. 2011, 118; enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras 12 mmk år 1942 av 2 480 

435,54 € år 2013, för motsvarande summa för år 1945 hade värdet sjunkit till 1 481 399,26 €. 
32 Rahikainen et al. 1964, 173. 
33 Kallio 1996, 5-9. 
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västra Nyland. Forsström hjälpte Mannerheim att hitta en lämplig gård under sommaren 

1945. Att det slutligen blev Gerknäs var ingalunda givet från början, utan Mannerheim 

åkte runt i Nyland och övervägde ett flertal olika gårdar. Till exempel gårdarna Frugård i 

Mäntsälä, Kurk gård i Köklax och Arimaa i Pusula var några av de gods Mannerheim 

funderade på. I synnerhet gällande Arimaa framgår det att Mannerheim inte nödvändigt-

vis var intresserad av jordbruk i sig: ägaren Yrjö Härmälä skriver till marskalken den 5 

juli 1945 att Forsström meddelat honom att Mannerheim var intresserad av ett gods utan 

jordbruk.34 Detta är skäl att hålla i minnet som motvikt till Kallios tanke om att ”den 

gamle marskalken ville tjäna sitt fosterland genom att ännu bli jordbrukare”.35 Stundvis 

verkar Forsström nästan ha gått bakom ryggen på Mannerheim, han föreslår köpa skogs-

mark av Mustila gård utan att Mannerheim själv vet om det.36 Enligt Juha Bäckman, Jarno 

Koivumäki och Nikolai Marschan i Mannerheimin adjutanttina. O.R. Bäckman muistelee 

erbjöds Mannerheim även barndomshemmet Villnäs i Askais nära Åbo, men det ansåg 

han ligga för långt från huvudstaden.37 

Mannerheim verkade ha bestämt sig för Linna gård i Vanda, men eftersom ägaren Sten 

Stockmann skulle behålla en del mark och gården ändå behövde renoveras drog köpet ut 

på tiden.38 Kring månadsskiftet juli-augusti 1945 uppenbarade sig i alla fall via Petter 

Forsström ett nytt alternativ – Gerknäs gård i Lojo landskommun. Gerknäs ägdes av Uno 

Donner sedan år 1928, men Donner hade huvudsakligen befunnit sig i Sverige sedan fort-

sättningskriget. Donner var villig att sälja Gerknäs, eftersom han på grund av jordanskaff-

ningslagen ansågs vara en ”icke-jordbrukare”.39 Enligt jordanskaffningslagen av år 1945, 

paragraf 2, kunde staten till förmån för de jordberättigade tvångsrekvirera jord av bland 

andra ”fastighetsägare vars huvudsakliga yrke är annat än jordbruksekonomi”. Vennamo 

och Kuitunen kommenterar dessutom i Maanhankintalainsäädäntö selityksillä ja oi-

keustapauksilla varustettuna sekä sen toimeenpanosäännökset att man också kunde 

tvångsrekvirera jord av personer som inte bodde på sina ägor.40  

Uno Donner som var diplomingenjör passade in på bägge alternativ och han var således 

enligt Kallio rädd för att Gerknäs i sin helhet skulle delas upp mellan de jordberättigade 

evakuerade. Kallio menar rentav att det var Petter Forsström som räddade Gerknäs gård 

                                                           
34 RA, 7, 7 Muuta aineistoa 1924–1951, ”Tilanostoa 1945 koskevaa kirjeenvaihtoa”, Härmälä till Manner-

heim 5.7.1945. 
35 Kallio 1996, 11. ”Iäkäs marsalkka halusi palvella isänmaataan ryhtymällä vielä maanviljelijäksi.” 
36 SLSA, 1102, 109 Handlingar rörande Mannerheim, ”Handlingar rörande Gustaf Mannerheims jord-

anskaffning”, Forsström till Tigerstedt 18.6.1945. 
37 Bäckman et al. 2011, 118. 
38 Koskinen 2009, 422. 
39 Kallio 1996, 41, 45; Koskinen 2009, 422. 
40 Vennamo & Kuitunen 1947, 13 ”[...] kiinteistönomistajat jotka pääasiallisena ammattina on muuta kuin 

maatilatalous”, 16. 
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från detta öde när han nu föreslog gården för Mannerheim. Forsström kontaktade agrono-

men på Gerknäs, Bo Knape, och ordnade med en träff mellan Donners jurist och Man-

nerheim. Det var även Forsström som lade fram anbuden om köpesumman till Donner.41 

Enligt Koskinen gav han flera anbud, men i Petter Forsströms eget arkiv, deponerat i 

Svenska litteratursällskapets arkiv, går det bara att återfinna ett. I ett brev till Mannerheim 

daterat den 3 augusti 1945 ansluter Forsström anbudet till Donner på 22 300 000 mark.42 

Mannerheim köpte även grannområdena Orsnäs för 3 500 000 mk och Jönsböle för 

2 500 000 mk.43 Den slutliga köpesumman för hela Gerknäs gård med intilliggande om-

råden var således 28 300 000 mark, och köpeavtalet undertecknades den 9 augusti 1945.44 

Uno Donner fick enligt kontraktet bo kvar på Gerknäs till den 1 juni 1946.45 

Ungefär en månad efter köpet överförde Mannerheim Gerknäs gård i Stiftelsen General 

Gustaf Mannerheims Nationalfonds ägo. Enligt Vera von Fersen i historiken över stiftel-

sen (sedan 1961 Mannerheim-stiftelsen) var orsaken till denna gåva att Mannerheim 

sålunda ville trygga fondens ekonomiska stabilitet. von Fersen menar också att national-

fondens verksamhet till en början närmast var en formalitet som Mannerheim själv skötte. 

Mannerheim var stiftelsens ordförande och i övrigt bestod styrelsen av tre medlemmar.46 

De kommer att presenteras kort i underkapitlet ”2.3 Aktörerna på Gerknäs”. Detta beslut 

att ge bort gården till nationalfonden fick en avgörande betydelse för koloniseringen av 

Gerknäs genom jordanskaffningslagen. Jag kommer att ta upp ämnet på nytt i följande 

kapitel. 

 

2.2 Utgångsläget: i vilket skick är gården? 

 

En exakt tidpunkt för grundandet av Gerknäs gård verkar källorna inte kunna ge, men 

Jutikkala och Nikander tillskriver ”fru Birgitta” titeln som den första ägaren till säteri-

rusthållet under åren 1455–1466.47 Släkten Tott tog därefter över och från och med 1500-

talet räknades gården som ett storgods. På 1600-talet ägdes gården av två på varandra 

följande fältmarskalkar, Åke (1634–1640) och Klas Tott (1641–1666). I slutet av 1600-

                                                           
41 Kallio 1996, 45. 
42 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 3.8.1945; enligt Nordeas penningvärdekalkylator är 

summan år 2013 2 752 933,62 €. 
43 SLSA, 1102, 57 K, Forsström till Knape, 24.11.1945. 
44 Koskinen 2009, 422; enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 28 300 000 mk år 

1945 av 3 493 633,25 € år 2013. 
45 Jägerskiöld 1984, 338. 
46 von Fersen 2007, 13, 51, 56. 
47 Jutikkala & Nikander 1939, 250. 
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talet övergick gården i ätten Fleming af Liebelitz ägo, varav den förste också var ägare 

till Villnäs, Mannerheims barndomshem. Under 1600-talet råkade godset också ut för re-

duktionen och miste för första gången en del av sin areal.48 1700-talet medförde en jämn 

ström av ägarbyten varav några var väsentliga för gårdens skick. Otto Magnus Forbes lät 

bygga ett nytt karaktärshus åren 1796–1814, och det står kvar än idag.49 Den äldsta kvar-

varande byggnaden är agronomens bostad, det så kallade mejeriet, från 1752.50 Gustaf 

Wilhelm Conradi ägde Gerknäs 1813–1845 och han byggde också om huvudbyggnaden 

år 1838. Kallio skriver att tvåvåningshuset i trä fodrades med bräder för att efterlikna sten, 

samt målades ljusgult med vita fönsterbräder.51 

I den nedre våningen fanns det åtta rum, kök och tambur, och i den övre tio rum. Gerknäs 

hade också en stor trädgård med ungefär 300 fruktträd, också anlagd av Conradi. Efter 

Conradi följde släkten von Christiersson, varav den första ägaren, Karl Johan von Christi-

ersson, var Conradis svärson. Från och med år 1916 ägdes Gerknäs av Gustav Theodor 

och Ellen Louise Hammarén som renoverade huvudbyggnaden och gav den en ny tidsen-

lig jugendinredning. Troligen ändrade de också på rumsindelningen, eftersom bland annat 

Meri talar om 15 rum, istället för de tidigare sammanlagda 18. De byggde också en ny 

ladugård för 140 kor. Hammaréns sålde Gerknäs gård till Uno Donner år 1928.52 

Uno Donner var diplomingenjör till sin utbildning och direktör för Yhtyneet Villatehtaat 

i Tammerfors. I slutet av 1930-talet uppförde han en terrass med swimming pool bakom 

karaktärshuset. Veikko Kallio antyder dock att när det gällde jordbruk var inte Donner 

uppgiften alldeles mogen.53 Päivi Tahvanainen beskriver Gerknäs jordmån som i huvud-

sak bestående av lerjord och delvis silt54, i Länsi-Uudenmaan kulttuurimaisemainven-

tointi.55 Kallio menar att Donner försökte sig på experimentellt jordbruk och lät bli att 

gödsla åkrarna, vilket ledde till att jordbruket sålunda var misskött.56 

På grund av snabbkolonisationslagen efter vinterkriget år 1940 måste Donner överlåta 

jord till den förflyttade befolkningen. Principen för överlåtelseskyldiga var samma som i 

den för denna avhandling mer relevanta jordanskaffningslagen av år 1945 – skyldiga att 

donera jord var bland annat personer som inte utövade jordbruk som sitt huvudsakliga 

                                                           
48 Jutikkala & Nikander 1939, 250–251; Ahlbäck 1946, 102. 
49 Ahlbäck 1946, 103; Tahvanainen 1990, 55. 
50 Kallio 1996, 85-87. 
51 Kallio 1996, 31–33. 
52 Kallio 1996, 33, 37, 41. 
53 Kallio 1996, 41, 43. 
54 Enligt Nationalencyklopedins ordbok är silt en ”typ av jordart med tämligen små korn”. 
55 Tahvanainen 1990, 53. 
56 Kallio 1996, 43. 
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yrke. I ett protokoll fört på ett möte den 5 maj 1945 mellan Jordanskaffningsnämnden i 

Lojo, Gerknäs gård och de jordansökande konstaterar Bo Knape, agronom på Gerknäs, 

att Donner bör räknas som en sekundär jorddonator och att hans enda yrke och uppehälle 

är jordbruk. Knape påpekar därtill att Donner redan år 1940 måste ge bort ”stora områ-

den”. Donner själv var inte närvarande på mötet, utan befann sig i Sverige sedan år 1942, 

och ansvaret för jordbruket hade överförts till agronom Knape.57 Det märks även i övrigt 

att Donner var rädd att förlora mer jord år 1945, bland annat skriver han den 16 juli 1945 

till advokatbyrå Procopé & Hornborg att ”betydande arealer” uttagits år 1940 – därtill 

försöker han understryka sin relevans för gården genom att hänvisa till att han personligen 

är ansvarig för att Gerknäs har boskap av Ayrshireras. 58   

Det må vara att Donner inte riktigt förstod sig på jordbruk, men vissa försök att moderni-

sera driften hade han i alla fall gjort. I Gerknäs gårds arkiv finns en karta över en täck-

dikningsplan från samma år Donner köpte gården, 1928. Planen är gjord av Suomen sa-

laojitusyhdistys och täcker sammanlagt 15,45 hektar av de ungefär 280 hektar odlingsjord 

Donner vid den tiden ägde.59 Det förblir dock oklart om planen någonsin genomfördes. 

När Mannerheim väl köpte Gerknäs i augusti 1945 bestod byggnadsbeståndet förutom av 

huvudbyggnaden också av ett mejeri från 1752, vilket fungerade som agronombostad, 

tjänstefolkets bostad och en ladugård från början av 1900-talet, stall, smedja från 1920-

talet och arbetarbostäder.60 Huvudbyggnaden med sina 15 rum verkar ha förfallit en aning 

under Donners tid. Enligt Kallio var rummen slitna när Mannerheim tog över. Han menar 

rentav att det rådde primitiva förhållanden i karaktärshuset och att det saknades ordentliga 

badrum.61  Enligt Veijo Meri fanns det endast ett badrum. Uppvärmningen av huset 

skedde med kakelugnar och centralvärme saknades. Dessutom skriver Meri att bastun och 

stranden var i ”miserabelt skick”.62 Mannerheim kunde i alla händelser inte flytta in på 

Gerknäs förrän juni 1946, då Donner enligt köpeavtalet skulle flytta ut. Mannerheim själv 

verkar inte heller vara nöjd med karaktärshusets skick, utan beklagar sig inför systern Eva 

i ett brev daterat den 8 mars 1946 över sina ”15 fula kakelugnar”. I samma brev påpekar 

                                                           
57 TLA, Maanmittauslaitos, Ulmkri, 1940...1955 Ia 33, 53; Kallio 1996, 43. 
58 NB, Coll. 414, H.i.1. Uno Donnerin kansio, Donner till advokatbyrå Procopé & Hornborg 16.7.1945. 
59 NB, Coll. 414, I.a.1 Karttoja, ”Salaojitussuunnitelma osalle Lohjan pitäjässä sijaitsevan Kirkniemen 

kartanon viljelysmaita”; Jutikkala & Nikander 1939, 250. 
60 Kallio 1996, 85–87. 
61 Kallio 1996, 67, 74. 
62 Meri 1989, 473. 
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han också att huset inte är beboeligt innan reparationer gjorts.63 För brorsdottern Elsie 

beskriver han huset som ”rätt illa medfaret” i september 1946.64 

Det är inte så underligt att Mannerheim ondgjorde sig över den föråldrade standarden på 

Gerknäs – han var ändå van vid en viss nivå av komfort hemma i Brunnsparken. När han 

flyttade in i vita villan på 1920-talet hade huset först genomgått en grundlig renovering – 

under Mannerheims vakande öga. Han hade själv gjort upp planer över hur han ville att 

hemmet skulle se ut och följde noga med arbetet. Man installerade även centralvärme, 

varmvattenledningar och elektricitet.65 

Donner verkar i alla fall ha gjort ett försök att åtminstone nödtorftigt rusta upp karaktärs-

huset. I ett brev till Bo Knape den 26 november 1944 skriver han att ”golven måste målas, 

kanske delvis avhyvlas, tapeterna i stora salongen uppe förnyas”. Han uppmanar också 

Knape att tömma vattenledningarna om huset står tomt och att ansöka om licens för fer-

nissa. Han har också planer att bygga nya arbetarbostäder, men det ter sig som att dessa 

planer inte förverkligats.66 

 

2.3 Aktörerna på Gerknäs 

 

I det här underkapitlet presenteras de olika personer som var involverade i modernise-

ringen av Gerknäs. Först kommer ägarna till gården och sedan gårdens eget folk, de två 

agronomerna. Därefter fortsätter uppräkningen med de enligt mig mest betydelsefulla in-

dividerna. Fokus ligger här på individer, inte de företag som slutligen genomförde en hel 

del av moderniseringsarbetena, som till exempel A.W. Liljeberg Oy. Jag kommer inte att 

ge en fullständig personbeskrivning, utan fokuserar på personernas relation till Gerknäs 

och varandra, baserat på vad källorna berättar. Avsikten är inte heller att ännu i detta 

skede påvisa de olika personernas enskilda maktutövanden, förutom något enstaka exem-

pel.  

Först har vi naturligtvis gårdens köpare, Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951).  När 

Mannerheim köpte Gerknäs var han president (från 4 september 1944 till 4 mars 1946), 

78 år gammal. Under sitt långa liv hade han bland annat tjänstgjort i det kejserliga kaval-

                                                           
63 Jägerskiöld 1984, 339. 
64 RA, 7, 157 Elsie Mannerheim 1905–1955, ”Elsie Mannerheimille saapuneita kirjeitä Gustaf Manner-

heimilta 1917–1950”, 21.9.1946. 
65 Knapas 2001, 22–26. 
66 NB, Coll. 414, H.i.1. Uno Donnerin kansio, Donner till Knape, odaterat. 
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leriet i nästan trettio år, lett den vita armén till seger i inbördeskriget 1918, varit riksföre-

ståndare och undertecknat Finlands första grundlag 1919, erhållit titeln fältmarskalk 1937 

och marskalk av Finland 1942, samt varit överbefälhavare för den finska armén under 

vinter- och fortsättningskrigen samt början av Lapplandskriget. Därtill var Mannerheim 

hedersmedlem i den finska scoutkåren, ordförande för Finlands Röda kors sedan år 1922, 

han hade grundat välgörenhetsorganisationen General Mannerheims Barnskyddsförbund 

1920, lobbat för att västmakterna skulle erkänna Finland efter självständighetsförkla-

ringen samt varit kaféinnehavare i Hangö på 1920- och 1930-talen.67 Man torde alltså 

lugnt kunna konstatera att Mannerheim om någon haft många järn i elden, både offentligt 

och privat.  

Mannerheim var dessutom en person som gärna själv höll i trådarna, helst samtliga trådar. 

I Finland 1944 kritiserar Henrik Meinander hans ”stumma ledarstil” under slutet av fort-

sättningskriget. Enligt Meinander höll Mannerheim fullkomligt tyst om sina avsikter 

gentemot Tyskland och krigsslutet inför regeringen, till dess stora förtret.68 Pekka Visuri 

menar i alla fall i Presidentti johtaa att Mannerheim lyckades bibehålla sin auktoritet, 

även i krissituationer.69 Det ter sig som att Mannerheim var van vid att utgöra auktoritet 

och själv bestämma, och även förväntade sig bestämmanderätt. Ett exempel på hans mot-

villighet att ge ifrån sig makten är när han var ordförande för försvarsrådet på 1930-talet. 

Rådet hade i uppgift att planera försvaret av Finland, men hade ingen bestämmanderätt, 

något som Mannerheim grämde sig över. Han hotade till och med att avgå som ordförande 

i juni 1939 om han inte fick sin vilja igenom. Innan han hann genomföra sitt hot bröt 

dessvärre vinterkriget ut.70  

Det ovan nämnda utgör dessutom naturligtvis endast en del av hans karriär och är inte en 

komplett översikt. Det är alltså inte kategoriskt omöjligt att den gamle marskalken också 

kunde intressera sig för jordbruk. Faktum är att Mannerheim dessutom hade tidigare er-

farenhet av godsliv. Han växte upp på herrgården Villnäs i Askais och ägde i vuxen ålder 

tillsammans med sin hustru Anastasia (f. Arapova) herrgården Apriki i Kurland i dagens 

Lettland. Därtill hade han även tillgång till familjen Arapovs gård i Uspenskij nära Mos-

kva. Kopior på huvudsakligen lettiska dokument rörande Apriki har tillkommit Riksarki-

vet från Lettlands historiska arkiv på sommaren 2014 och i introduktionen över samlingen 

beskrivs Mannerheims relation till gården. Paret Mannerheim köpte Apriki den 28 juni 

                                                           
67 T.ex. Bäckman et al. 2011, 156–157. 
68 Meinander 2009, 250, 259. 
69 Visuri 2013, 146. 
70 Laaksonen 2012, 281–282; Hentilä 2000, 204. 
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1901 av greve Lavrentij Georg von Putkamer och statsrådgivaren Stepan Jasentjevitj 

Veretsjak för 420 000 rubel. Enligt introduktionstexten, skriven av Kirsti Eskelinen på 

Finlands ambassad i Riga, köptes gården som en reservplan ifall Mannerheims militära 

karriär skulle misslyckas. Mannerheim satsade på gårdens skötsel; bland annat försökte 

han odlade karp, vilket dessvärre misslyckades. Han effektiverade dock djurhushåll-

ningen, grundade ett mejeri och byggde en bastu. Apriki såldes till baron Artur Karlovitj 

von der Ostensachen den 29 februari 1912. Idag är huvudbyggnaden en grundskola och 

hembygdsmuseum, i vilket det finns ett minnesrum över Mannerheim.71  

Det är inte särskilt svårt att se likheter mellan Apriki och Gerknäs, i alla fall i Manner-

heims synbarliga intresse av dem. Enligt Kallio var Mannerheim väldigt energisk och 

intresserad av Gerknäs, detta trots att han samtidigt led av besvär med hälsan.72 I ett vy-

kort till Petter Forsström från Praia da Rocha, där Mannerheim vilade upp sig hösten 

1945, säger han sig vara stressad över att han inte fått någon post till Portugal och påpekar 

att han är intresserad av ”allt som berör gården”.73 Redan i början av september 1945, när 

han välkomnats till Lohjan maataloustuottajain yhdistys, skriver han till lantbruksför-

eningen: 

Det vore angenämt att för min ålderdoms dagar få grunda ett hem 

i Lojos bördiga, uråldriga kulturregion.74 

Förvisso är meningen ovan troligen formulerad för att behaga lantbruksföreningen, men 

samtidigt var det knappast för deras skull som Mannerheims engagerade sig för Gerknäs.  

Det är även skäl att granska när Mannerheim överhuvudtaget befann sig på Gerknäs gård. 

Enligt Stig Jägerskiöld var Mannerheim på godset under den första sommaren, 1946. 

Även sommaren 1947 tillbringade han till stor del på Gerknäs och flyttade tillbaka till 

Helsingfors i oktober.75 Somrarna 1948 och 1949 befann han sig huvudsakligen utom-

lands, i Schweiz för att arbeta med sina memoarer.76 Även den sista sommaren, 1950, 

tillbringade Mannerheim i Schweiz och infann sig enligt Jägerskiöld på Gerknäs först i 

början av september. Marskalken insjuknade den 17 oktober och lämnade Gerknäs för 

sista gången samma månad.77 

                                                           
71 RA, 7, 1 Kiinteistöt 1924–1950, ”Aprikin kartanoa kosk. asiakirjat (kop.)”, Muistio 31.5.2004, 1–2. 
72 Kallio 1996, 71. 
73 SLSA, 1102, 23 M, Mannerheim till Forsström 7.12.1945. 
74 MMA, Gerknäs Kirkniemi, ”Gerknäs”, Mannerheim till Lohjan Maataloustuottajain Yhdistys 3.9.1945, 

”Miellyttävää olisi saada perustaa kodin Lohjan viljavalle ikivanhalle kulttuuriseudulle”. 
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Den andra aktören är Stiftelsen General Gustaf Mannerheims Nationalfond. Nationalfon-

den hade grundats år 1920 i samband med en nationalgåva Mannerheim hade fått på 7,6 

miljoner mk.78 Den 16 augusti 1945, en vecka efter att han köpt Gerknäs gård, omvand-

lade Mannerheim nationalfonden till en stiftelse med det ovanstående namnet och i sam-

band med detta överförde han gården i stiftelsens ägo.79 Detta framgår av hans testamente, 

daterat samma dag. Stiftelsens styrelse bestod av tre medlemmar, utsedda av Mannerheim 

själv: jur.kand. Carl Arne Öhman, som var Mannerheims juridiska rådgivare och direktör 

för Nordiska föreningsbankens notarieavdelning; bergsrådet Petter Forsström; vd för 

Finska Ångfartygsaktiebolaget Henrik Ramsay, som fick fängelsestraff 1946–1949 under 

krigsansvarighetsprocessen; Ramsay ersattes av överste Victor Faune; Mannerheims 

krigstida adjutant överste Ragnar Grönvall var suppleant.80 Varken Vera von Fersen eller 

C. A. Öhman omnämner vem som ersatte Forsström när även han satt i fängelse 1946–

1949, men eventuellt kan Grönvall ha skött uppgiften i egenskap av suppleant. Enligt sina 

stadgar var nationalfondens huvudsakliga ändamål att bevilja officerare stipendier för ut-

landsstudier.81 Vad gäller styrelsens kombinerade möjlighet till maktutövande verkar det 

ha stannat på en låg nivå. Erik Heinrichs menar i Mannerheimgestalten II att: 

På [Mannerheims] möjligheter att styra och ställa som han öns-

kade inverkade det formella beroendet av stiftelsens styrelse 

icke.82 

Till näst följer Gerknäs egna agronomer, Knape och Sumelius. Bo Knape hade varit går-

dens förvaltare och agronom sedan den 1 november 1943. Han höll aktiv brevkontakt 

med både Uno Donner och Mannerheim när de inte var på Gerknäs och rapporterade om 

läget på gården. Knape hade ansvaret för jordbruket under Donners tid och även Manner-

heim verkar ha tillförlitat sig på honom. Kallio menar att det var Knape som fick i uppdrag 

av Mannerheim att skaffa konsulthjälp från Sverige för att modernisera jordbruket.83 

Denna önskan återfinns inte i Gerknäs gårds arkiv, men däremot bad Mannerheim Knape 

på vintern 1947 att ”sätta sig i förbindelse” med agronom Schybergson och häradshöv-

ding Snellman.84 Även de övriga herrarna verkar ha låtit Knape få det konkreta ansvaret. 

I en promemoria från ett besök på Gerknäs i februari 1948 skriver ingenjör Lindblom 

                                                           
78 Bäckman et al. 2011, 48–49. 
79 Screen 2001, 395. 
80 Öhman 1953, 158; von Fersen 2007, 13. 
81 SLSA, 1102, 109 Handlingar rörande Mannerheim, “Handlingar rörande Stiftelsen General Gustaf 

Mannerheims Nationalfond 1951–1958”, Stadgar för nationalfond 27.8.1945. 
82 Heinrichs 1959, 442. 
83 Kallio 1996, 58. 
84 NB, Coll. 414, E.a.1. Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, Knape till Mannerheim, 2.3.1947. 
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bland annat att Knape ska få samtliga timlistor och räkningar så att han ”med exakt kon-

troll” kan följa med hur arbetet fortlöper. Knape omnämns dessutom sju gånger i texten 

på 1,5 sidor.85 

Henrik Sumelius fungerade som Gerknäs gårds agronom från och med Knapes avgång 

den 1 november 1948. Enligt en minnesskrift på Helsingin Sanomats webbplats kallades 

han till tjänsten, vilken han höll i tjugo år.86 Vissa författare, till exempel Screen, talar 

utan att gå in på person eller tidpunkt om att Mannerheim anställde en förvaltare till 

Gerknäs och troligen syftar de på Sumelius.87 Sumelius verkar inte ha avlagt rapporter till 

Mannerheim i samma utsträckning som Knape, i alla fall återfinns de inte i skriftlig form 

i arkiven. 

Till följande presenterar jag Petter Forsström. Forsström var officiellt en ”utomstående”, 

men samtidigt kanske den person som hade förhållandevis mest att säga till om i de flesta 

ärenden. Han hade som nämnt hjälpt Mannerheim hitta Gerknäs gård år 1945 och fortsatte 

även efter det att bistå marskalken. Forsström var direktör för Lojo Kalkverk Ab, vars 

område på den här tiden låg granne till Gerknäs gårds ägor. (I dag ligger fabriken ungefär 

två kilometer från huvudbyggnaden.) I biografin Kalkille rakennettu elämä ges en bild av 

Virkby, där fabriken ligger och majoriteten av fabriksarbetarna bodde, som ett samhälle 

som styrdes med järnhand av ”Kalkki-Petteri”, som han kallades i folkmun: 

Virkby var en trygg miljö, om man bara följde Petters spelregler, 

varav den viktigaste var att en man bestämde. [...] Helst var Pet-

ter en ’grå eminens’, som bakom draperiet höll i trådarna.88 

När jag gått igenom mina källor är det just denna uppfattning jag får av Petter Forsström 

– en grå eminens som håller i trådarna. Forsström verkar vara den som ivrigast håller 

kontakt med de övriga aktörerna och lägger gärna fram förslag på förbättringar åt Man-

nerheim. Forsström hade varit personligen bekant med Mannerheim sedan år 1919 och 

Mannerheim hade även flera gånger deltagit i Forsströms jaktlag i Virkby på 1920- och 

1930-talen. År 1946 dömdes Forsström till tre års tukthus på grund av bistånd till lands-

förräderi för Tysklands del. Forsström var mycket högersinnad och hade bland annat 

gömt tyska spioner under Lapplandskriget. Detta samt en misslyckad tomtaffär mellan 

                                                           
85 NB, Coll. 414, M.a.1. Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, “Gerknäs gård som investering för Man-
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honom och Mannerheim, vilken tas upp i följande kapitel, ledde till att herrarnas vänskap 

tog slut på hösten 1949.89 

Ingenjör Nils Lindblom var representant för det svenska bolaget Ekonomibyggnader Ab. 

Bolaget anlitades för att planera nya ekonomibyggnader och modernisera jordbruket på 

Gerknäs. Lindblom besökte personligen Gerknäs flera gånger och det finns en del brev 

av honom till Mannerheim i Gerknäs gårds arkiv samt några i Mannerheim-museets arkiv. 

Lindblom är troligen den som av förekommen anledning bidrog med de flesta anvisning-

arna och förslagen på hur Gerknäs skulle moderniseras och rationaliseras. 

I det följande tar jag upp två av Mannerheims ”egna män”, hans advokat, häradshöv-

dingen Hans G. Snellman och hans adjutant, major Carl Olof Lindeman. Gällande ären-

den som rörde Gerknäs hade Snellman mest att göra med tomtförsäljningen åt de jordbe-

rättigade och hade kontakt snarast med agronomerna och Mannerheim. Snellman deltog 

också ofta i kontrollbesöken som gjordes på Gerknäs. Lindeman hade blivit Mannerheims 

privata adjutant i maj 1946 efter att Mannerheim avgått som president tidigare samma 

vår.90 Han skickade ivrigt rapporter till Mannerheim om läget på Gerknäs och livet i all-

mänhet i Finland när denne var utomlands, men i Mannerheims arkiv finns det brev först 

från år 1948. Många gånger nämner Lindeman i breven att han bifogar någon annans, 

oftast agronomernas, brev – något som tyder på att han hade en slags roll som felande 

länk mellan Mannerheim och Gerknäs när marskalken var annorstädes. Detta kan anses 

bekräftas av Knape som i ett brev till Mannerheim i maj 1948 ursäktar att det tagit länge 

för hans brev att nå fram, men påpekar att det beror på att han först sänder dem till Lin-

deman ”för vidarebefordran till Marskalken”.91 

De två sista personerna som presenteras är Lars Schybergson och René de la Chapelle. 

Bägge herrar var utomstående som på grund av personliga kontakter ombetts befatta sig 

med Gerknäs gård. Lars Schybergson var agronom på Strömfors bruk, men i övrigt förblir 

hans bakgrund en aning obekant.92 Schybergson verkar ha rådfrågats på grund av sin sak-

kunskap och han är också med på många kontrollbesök på gården. Han omnämns i ett 

tidigt skede, redan i oktober 1945 berättar Knape för Mannerheim att han gått igenom 

Lindbloms ritningar med Schybergson.93 Mannerheim själv verkar inte vara personligen 
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91 NB, Coll. 414, D.a.1. Kirjeenvaihto (1944–1983), 1948, Knape till Mannerheim 10.5.1948. 
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bekant med honom från förut – i ett brev till Lindeman i oktober 1948 skriver Manner-

heim om ”Skybergson”.94 Det gör för övrigt även Lindblom i en promemoria 1949.95  

René de la Chapelle, å sin sida, var ägare till Lindö gård i Tenala. Han hade känt Petter 

Forsström sedan åtminstone 1935 och det är möjligt att det var genom Forsström som han 

träffade Mannerheim.96 de la Chapelle verkar ha varit den person som föreslog Ekonomi-

byggnader Ab för Mannerheim.97 I likhet med Schybergson verkar de la Chapelle ha ut-

gjort någon slags rådgivare och sakkunnig. Ett exempel på de la Chapelles roll framgår 

av Petter Forsströms brev till honom den 1 oktober 1945. Brevet fungerar även i övrigt 

som ett exempel på att belysa hur många händer besluten på Gerknäs gick igenom: 

Enligt överenskommelse med Marskalken tillsänder jag Dig här-

med kopior av ritningar och kostnadsberäkningar m.m vilka Mar-

skalken mottagit av Ekonomi-Byggnader A/B. Han vore tacksamt 

[sic] om Du någon gång vid tillfälle ville giva honom Ditt utlå-

tande.98 

 

 

                                                           
94 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, L, Mannerheim till Lindeman 23.10.1948. 
95 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1949, ”PM från besök på Gerknäs gård den 18–20 

juni 1949”. 
96 SLSA, 1102, 6 C–D. 
97 RA, 7, 7 Muuta aineistoa 1924–1951, ”Tilanostoa 1945 koskevaa kirjeenvaihtoa”, Mannerheim till de 

la Chapelle 17.8.1945. 
98 SLSA, 1102, 45 C–D, Forsström till de la Chapelle 1.10.1945. 
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3. Jordanskaffningslagen och kolonisationen 

 

I det här första processkapitlet granskar jag hur jordanskaffningslagen påverkade Gerknäs 

gård. Jag kommer först att ge en kort introduktion till lagen och dess innebörd samt ta 

upp en undantagslag som planerades till Gerknäs förmån. Själva tomtförsäljningen tar 

upp merparten av detta kapitel. 

 

3.1 Allmänt om de jordberättigade 

 

I slutet av och efter fortsättningskriget evakuerades en avsevärd del av landet befolkning 

på grund av den nya gränsdragningen. Folk tvingades lämna sina hem i Karelen, Porkala-

området, utöarna i Finska viken, Petsamo, Salla och Kuusamo.99 Enligt Heikki Roiko-

Jokela i ”Asutustoiminnalla sodasta arkeen” (Suomen maatalouden historia III, redigerad 

av Pirjo Markkola) handlade det om 568 600 personer som förflyttades åren 1944–

1945.100 De evakuerade måste naturligtvis bosätta sig någonstans och därför stiftade man 

en lag i vilken det definierades hur de skulle få jord och vilka jordägare som var överlå-

telseskyldiga. Jordanskaffningslagen stödde sig på den tidigare snabbkolonisationslagen 

av år 1940, när man efter vinterkriget befann sig i en liknande situation. 

Jordanskaffningslagens § 1 statuerar att jordberättigade är personer som tillhör den för-

flyttade befolkningen, krigsinvalider, krigsänkor och deras familjer, krigsvärnlösa och 

frontsoldater. Enligt § 2 överlåts jord för det första av staten och frivilliga, medan tvångs-

inlösning sker av vanhävdade lägenheter, bostadsspekulanter, företag, de evangelisk-lut-

herska och grekisk-katolska samfunden, prästerskapets och kantor-organisternas tjänste-

bostäder, församlingar, kommuner, stiftelser, andra samfund samt fastighetsägare vars 

huvudsakliga tjänst är annat än jordbruksekonomi.101 I jordanskaffningslagens § 92 kon-

staterades det i alla fall att man inte skulle placera de förflyttade i svenskspråkiga områden 

till den grad att svenskans ställning rubbades. Det påpekades dock att denna begränsning 

inte fick åstadkomma att de svenskspråkiga drabbades ekonomiskt lindrigare än de finsk-

språkiga.102 Denna paragraf föreslogs av Paasikivi, och understöddes av Mannerheim. 

President Mannerheim undertecknade jordanskaffningslagen den 5 maj 1945.103 
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För att övervaka att lagen verkställdes hade Jordbruksministeriet redan inför snabbkolo-

nisationen 1940 tillsatt en kolonisationsavdelning (fi. Maatalousministeriön asutusasi-

ainosasto, ASO) med Veikko Vennamo i spetsen.104 På kommunnivå grundades jordin-

lösningsnämnder (fi. maanlunastuslautakunta), som beslöt varifrån jord skulle tas och 

åbonämnder (fi. asukkaanottolautakunta), som beslöt vem som placerades var.105 De 

jordberättigade kunde ansöka om en rad olika lägenheter som varierade i storlek och 

bruksavsikt. Odlingslägenheterna var störst, 6-15 ha; bostadsodlingslägenheterna var lite 

mindre, 2-6 ha; bostadslägenheterna hade bara odlingsyta för eget bruk; bostadstomterna 

var i praktiken egnahemshustomter; fiskelägenheterna låg kring kusterna och sjöarna.106 

Enligt Erkki Laitinen gick de flesta bostadstomterna till frontmännen, medan den förflyt-

tade befolkningen var mer intresserad av odlingslägenheterna. De förflyttade arbetade i 

större utsträckning än de övriga jordberättigade med jordbruk och i medeltal fick de 7,5 

ha åker per ansökan. De övriga fick i medeltal 5,3 ha.107  

Eftersom jag i min avhandling behandlar Gerknäs gård i Lojo landskommun kommer jag 

i det följande att fokusera på de förflyttade i Nyland. Man hade delat in landet i fyra zoner 

och Nyland var zon ett. Pirkko Sallinen-Gimpl skiver i ”Asutustoiminta ja siirtoväen pe-

rinne” i Rintamalta raivioille att Nyland avvek från de övriga områdena, eftersom land-

sändan redan var tätast bebodd. Hon påpekar också att Nyland därtill var mål för annan 

inflyttning efter krigen.108 Nyland delades vidare in i mindre enheter som ansvarade för 

evakuerade från vissa anvisade kommuner. Lojo (uppenbarligen både Lojo köping och 

Lojo landskommun), Vichtis, Hyvinge och Nurmijärvi tog emot folk från Viborg lands-

kommun. I Nyland placerade man också personer från Ingå, Degerby, Esbo, Kyrkslätt 

och Sjundeå.109 Enligt Finlands officiella statistik räknade man år 1960 att 65 984 förflyt-

tade personer bodde i Nyland, vilket utgjorde 24,4 % av hela landets förflyttade befolk-

ning. Av dessa var 58 703 (22,8% av hela den förflyttade befolkningen) karelare. Till 

Lojo landskommun kom enligt samma statistik 859 personer. Hela befolkningen i Lojo 

landskommun var år 1960 10 580 personer.110 I frågan om hur koloniseringen påverkade 

herrgårdar menar Leo Granberg i ”Katoavat kartanot” (Suomen maatalouden historia III) 

att det innebar ett hårt slag mot dem. 1930 fanns det i hela landet 832 gods som hade över 

100 hektar, år 1950 fanns det bara 223 kvar.111 Även Sallinen-Gimpl påpekar att Nyland 
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präglades av bland annat storgods och herrgårdar.112 Till dessa herrgårdar hörde natur-

ligtvis även Gerknäs gård. 

 

3.2 Lagförslaget emot kolonisation av Gerknäs 

 

Mannerheim överförde alltså Gerknäs gård i sin stiftelses ägo för att bistå stiftelsen eko-

nomiskt. I klarspråk betydde detta att från och med medlet av augusti 1945 var den offi-

ciella ägaren till Gerknäs gård Stiftelsen General Gustaf Mannerheims Nationalfond. För 

Mannerheims egen del hade detta antagligen inte haft någon större betydelse, eftersom 

han ändå själv höll i trådarna vad gällde fondens affärer, men för den finska staten hade 

det desto större betydelse. Det statuerades nämligen i jordanskaffningslagens andra para-

graf att till de jordöverlåtelseskyldiga hörde bland annat stiftelser – en lag Mannerheim 

själv hade ratificerat endast tre månader tidigare. Enligt lagen var nationalfonden därmed 

skyldig att låta Gerknäs gård koloniseras. 

Under hösten 1945 började Mannerheim faktiskt frivilligt sälja ett femtontal tomter, detta 

på tillrådan av Petter Forsström för att kunna göra låneavkortning på köpet av Gerknäs 

gård.113 I början av sommaren 1946 föddes ett hopp om att dessa skulle bli de enda tomter 

man behövde sälja: i riksdagen framfördes den 4 juni 1946 ett förslag på en undantagslag, 

enligt vilken Gerknäs skulle undgå kolonisation.114 Vera von Fersen citerar lagförslaget, 

i vilket det påpekades att Gerknäs varit en gåva till Mannerheim och skulle vara till större 

nytta för både marskalken som stiftelsen om den fick bibehållas i sin helhet. Riksdagen 

var i alla fall inte enhälligt för lagförslaget och Mannerheim fick besök av riksdagsleda-

mot Hertta Kuusinen, som meddelade att hennes parti, Demokratiska förbundet för Fin-

lands folk (DFFF), inte stödde undantagslagen. von Fersen skriver att Mannerheim i det 

här skedet avråddes av sin advokat, Hans G. Snellman, från att ta emot förmånen om 

lagen inte stöddes av hela riksdagen – ett råd som Mannerheim bestämde sig för att 

följa.115 Enligt Veikko Kallio hade Mannerheim redan förbundit sig att donera ungefär 70 

hektar jord, men det verkade som om detta inte skulle räcka.116 

I sina postumt utkomna minnen om tiden som Mannerheims adjutant berättar O.R. Bäck-

man att Mannerheim bjöd in Veikko Vennamo till Ekudden, där Mannerheim residerade 
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under presidenttiden. Enligt Bäckman hade Mannerheim innan han köpte Gerknäs för-

säkrat sig om att han inte skulle vara överlåtelseskyldig, men under besöket konstaterade 

Vennamo, som var ansvarig för kolonisationen, att så inte var fallet, utan Gerknäs måste 

styckas upp. Bäckman menar att Mannerheim irriterade sig ordentligt på detta.117  

Faktum är dock att situationen inte längre var densamma som när Mannerheim som pri-

vatperson skulle köpa Gerknäs. Teoretiskt kunde han kanske i alla händelser ha tvingats 

kolonisera Gerknäs – i Maanhankintalainsäädäntö selityksillä ja oikeustapauksilla va-

rustettuna sekä sen toimeenpanosäännökset konstaterar Veikko Vennamo att även perso-

ner som inte var fast bosatta på sina ägor var överlåtelseskyldiga. Eventuellt hade detta 

kanske kunnat kringgås till Mannerheims förmån, men när nu gården inte längre var i 

hans privata ägo var det inte lika enkelt. Vissa författare som skriver om incidenten, till 

exempel Veijo Meri eller Bäckman et al., antyder att Mannerheim behandlades orättvist, 

trots att han om någon borde ha vetat vad som stod i jordanskaffningslagen – han hade ju 

själv ratificerat lagen den 5 maj 1945. Det här anser även Kallio, som rationellt konstate-

rar att Mannerheim själv hade åstadkommit koloniseringen när han som president under-

tecknat jordanskaffningslagen.118 

 

3.3 Försäljningen av tomter 

 

Under sommaren 1946 blev det klart att Gerknäs gård skulle koloniseras. Mannerheim 

själv låter besviken i ett brev till Elsie Mannerheim den 31 juli, i vilket han skriver att 

”allt tyder på att jag i lyckligaste fall får behålla endast en liten del [av gården].”119 Av de 

1 373,58 hektar som stiftelsen enligt egen uträkning ägde år 1945 skulle en avsevärd del 

säljas till de jordberättigade.120  

Först måste man bestämma ett pris på jorden. Enligt Veikko Vennamo och Eemil Luukka 

i Maanhankintalaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö sekä sen toimeenpano-ohjeita skulle 

priset på odlingsjorden bestämmas utgående från jordens kvalitet; avståndet till vägar och 

affärscentra; om jorden var jämn eller sluttande; hurdana kostnader avloppsinstallering 

och underhåll skulle medföra; vägkostnader; huruvida frost förekom på området; hur ste-

nig jorden var; hur odlingsbar jorden var; dränering och skick samt kommunskatt eller 
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övriga bördor.121 Det fanns alltså en hel del olika faktorer att ta i betraktande när priset 

skulle bestämmas.  

Ett av de få konkreta omnämnandena av priset finns i ett brev från Petter Forsström till 

C. A. Öhman så tidigt som den 22 oktober 1945. Forsström skriver att Luukka, Vennamo, 

samt ordförande för Jordinlösningsnämnden n: o 14, Harald Harras, ansett Mannerheims 

prisförslag berättigade. Byggnadsstyrelsens arkitekt Erkki Hyhkö hade i området Jöns-

böle ritat upp fyra bostadstomter på 1200 m² och där föreslog man nu att de fyra tomterna 

skulle kosta upp till 6 mk/m². Tomterna hade sammanlagt två hektar odlingsjord och be-

fann sig intill en landsväg. I området Orsnäs skulle man sälja fyra bostadsodlingslägen-

heter med sammanlagt sex hektar odlingsjord vid byväg till ett pris på 3 mk/m².122 De 

avsedda köparna bestred dock summan som för hög i förhållande till 1944 års prisnivå, 

men det förkastades i Jordinlösningsnämnden.123 Det verkar som att dessa priser blev gäl-

lande även under den egentliga tomtförsäljningen. Forsström föreslog också för Manner-

heim att man skulle ge köparna sex månaders kredit på halva köpeskillingen mot sex 

procents ränta.124  

Petter Forsström hade rått Mannerheim att vidta vissa åtgärder för att avkorta lånet på 

köpet av herrgården. Redan i början av september 1945 föreslog Forsström att Manner-

heim skulle sälja tomter, aktier och skog, och de facto började Mannerheim sälja tomter 

invid Gerknäs station.125 Som den faktiska försäljaren rekommenderade Forsström polis-

konstapel Karl Malmström, som även skötte försäljningen till en början.126 I januari 1947 

fick dock Lars Schybergson fullmakt att sköta åtminstone en del av försäljningen127 och 

i sina brev från hösten 1948 skriver adjutant Lindeman till Mannerheim om att advokat 

Snellman sålt tomter.128 Konkret gick försäljningen till genom att man först sålde jorden 

åt staten, som sedan sålde den vidare till de jordberättigade. Detta framgår till exempel 

av ett mötesprotokoll från 21 april 1947 (själva mötet hölls den 23.1.1947), i vilket det 

nämns att nämnden å statens räkning köpt 0,26 ha.129 

I arkivet för Jordinlösningsnämnden n: o 14 finns en lista på 14 personer som köpte jord 

på Gerknäs gårds område. Det är även dokumenterat hurdan tomt de fick, samt till vilket 

                                                           
121 Maatalousministeriön ASO 1945, 73. 
122 SLSA, 1102, 71 X–Ö, Forsström till Öhman 22.10.1945. 
123 TLA, Maanmittauslaitos, Ulmkri, 1940...1955 Ia 33, 4–6. 
124 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 27.10.1945 (1). 
125 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 5.9.1945, 27.10.1945 (2). 
126 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 15.9.1945, 20.12.1945. 
127 TLA, Maanmittauslaitos, Ulmkri, 1940...1953 Ia 33, 113. 
128 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 27.10.1948, 8.11.1948. 
129 TLA, Maanmittauslaitos, Ulmkri, 1940...1953 Ia 33, 61–62. 
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pris. Trots att det står att jordinlösningsprocessen har inletts år 1945 är dokumentet daterat 

år 1950. Troligen handlar det om det femtontal tomter Mannerheim frivilligt sålde under 

hösten 1945. Detta är även den mest detaljerade information som finns att få om enskilda 

tomtförsäljningar och är därför värd att upprepas i den här avhandlingen. 

              Tabell 1. Tomtförsäljning 

Areal, hektar Pris, mk Köpare 

1,82 72 800 Matti Pekkanen 

2,33 86 210 Matti Seppä 

2,46 91 020 Aksel Vikman 

1,53  Osåld 

0,16 19 500 Knut Kullberg 

0,16 19 500 Väinö Karttunen 

0,16 19 500 Paul Aspelin 

0,16 19 500 Helga Ström 

0,16 19 500 Ernst Honko 

0,16  Osåld 

0,19 22 700 Bertil Malmsten 

0,17 20 300 Hakon Vikholm 

0,19 22 800 Kaarlo Lehtinen 

0,14 17 100 Hakon Vikholm 

0,14 17 100 Johannes Komi 

0,14 17 100 Runar Nyholm 

0,14 17 100 Leo Helle 

0,14  Osåld 

= 10,35 ha = 481 730 mk = 14 individuella köpare 

 

Som det framgår av Tabell 1. Tomtförsäljning130 handlar det om sammanlagt 18 tomter, 

varav 15 fick en köpare. Eftersom det inte framgår av dokumentet om de tre osålda tom-

terna fick en köpare i ett senare skede är de inte medräknade i den sammanlagda summan 

på drygt 480 000 mk i Tabell 1. Tomtförsäljning.131 Det är även värt att observera att trots 

att 15 tomter såldes var köparna bara 14 – Hakon Vikholm köpte två. Pekkanens, Seppäs 

och Vikmans tomter låg i området Orsnäs, de övriga fanns i Jönsböle.132 

Ett annat dokument ur samma arkiv är ett mötesprotokoll från den 4 oktober 1946 när 

man diskuterat Gerknäs överlåtelseskyldighet. I protokollet nämns också att man grundat 

tio odlingslägenheter, två bostadsodlingslägenheter, sju bostadslägenheter och 50 bo-

stadstomter, varav man redan sålt 27 tomter till frontmän.133 Dessvärre verkar det inte 

finnas någon uttömlig lista på alla de jordberättigade som erhöll jord på Gerknäs gårds 

                                                           
130 TLA, Maanmittauslaitos, Ulmkri, 1940...1953 Ia 33, 2–48. 
131 Enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 481 730 mk år 1945 av 60 701 € år 2013. 
132 TLA, Maanmittauslaitos, Ulmkri, 1940...1953 Ia 33, 10–48. 
133 TLA, Maanmittauslaitos, Ulmkri, 1940...1953 Ia 33, 57–60. 
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område, men i alla fall går det att hitta ytterligare några personer förutom de som nämnts 

ovan. I ett brev från agronom Knape till Mannerheim i mars 1947 nämner Knape att 18 

lägenheter sålts och han räknar upp följande personer som köpare: Winberg från Sjundeå; 

karelarna Javanainen, Otto Jaatinen, Arvo Hottinen och Konsta Hämäläinen; de karelska 

änkorna Anna Kymäläinen och Hilja Kilpiäinen. Försäljningarna till Selenius och Vick-

ström från Sjundeå samt karelaren Koski ”torde bli klart”, och man hoppas även kunna 

sälja till karelaren Auvinen och den karelska änkan Sassi.134 I ett brev några veckor senare 

nämner Knape att det också sålts en tomt till karelaren Keinonen. Samtidigt skriver Knape 

att han hoppas att kolonisationen av Gerknäs blir klar följande vecka, alltså i slutet av 

april 1947.135 Riktigt så väl gick det dock inte, vilket påvisas av att Harald Harras sam-

manställt Jordinlösningsnämndens dokument om kolonisa-tionen av Gerknäs den 4 janu-

ari 1951.136 

De flesta frontmannatomterna placerades i området Jönsböle.137 När Mannerheim köpte 

området år 1945 bestod Jönsböle i huvudsak av ett fåtal tomter, en skola och åker – det 

lämpade sig alltså väl att styckas upp i bostadstomter.138 I ett brev till Mannerheim bifogar 

Petter Forsström arkitekt Erkki Hyhkös stadsplan på Jönsböle. Mannerheim bör nu un-

derteckna anhållan om stadfästelse av Jönsböle byggnadsplan och betala Hyhkös räkning 

på 65 000 mk. Forsström kommenterar summan med att han personligen känner Hyhkö 

och ”har anledning att tro, att han är berättigad till denna debitering”.139 Av allt att döma 

godkände Mannerheim planen, vilken enligt Soile Metso i publikationen Kylä kartanon 

mailla. Kirkniemi-Jönsbölen kyläyhdistys ry 25-vuotisjuhlajulkaisu var den första bygg-

nadsplanen i Lojo landskommun och stadfästes för Jönsböle den 11 september 1946.140 

Enligt Esa Koskinen var det uttryckligen Forsström som bad Hyhkö om byggnadsplanen 

och att det handlade om ungefär 20 tomter på 1700 m²/tomt141 (i ett brev till Öhman talar 

Forsström om 1200 m²142).  

                                                           
134 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim, 28.3.1947. 
135 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim, 19.4.1947. 
136 TLA, Maanmittauslaitos, Ulmkri, 1940...1953 Ia 33. 
137 Jönsböle, eller Gerknäs som det ofta får heta i folkmun, är dagens byacentrum. Även på finska talar 

man om Jönsböle, trots att det officiella finska namnet är Luttula. 
138 NB, Coll. 414, I.a.1 Karttoja, ”Gerknäsin tilalla Gerknäsin kylässä Lohjan kunnassa Uudenmaan lää-

niä”. 
139 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 21.2.1946. 
140 Metso 2009, 22, ”Kirkniemen kartanon osti vuonna 1945 Suomen marsalkka Mannerheim, jonka 

pyynnöstä ja kustantamana laadittiin Lohjan kunnan ensimmäinen rakennussuunnitelma. Suunnitelma 

vahvistettiin osalle Luttulan aluetta 11.9.1946.” 
141 Koskinen 2009, 423. 
142 SLSA, 1102, 71 X–Ö, Forsström till Öhman 22.10.1945. 
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Petter Forsström engagerade sig i synnerhet i försäljningen av Jönsböletomterna. Det vi-

sade sig i ett tidigt skede att han hade ett personligt intresse av saken, vilket tas upp när-

mare i följande underkapitel. Forsström anlitade Karl Malmström för att sköta försälj-

ningen av Jönsböletomterna och Koskinen låter också förstå att det var Forsström som 

var i kontakt med Harald Harras i Jordinlösningsnämnden om jordförsäljningen.143 Fors-

ström engagerade sig för diverse samhälleliga ärenden och i ett brev till Mannerheim i 

april 1947 skriver han att kalkverket ”har ett stort program för egnahems-produk-

tionen”.144 Mannerheim själv verkar inte ha haft något emot att låta Forsström ta ansvaret 

för tomtförsäljningen. Han påpekar själv i ett brev till Forsström i september 1946 att 

Forsström ”känner de lokala förhållandena vida bättre” än han själv. Forsström hade tyd-

ligen också kommit med något förslag (som förblir oklart) gällande försäljningen, vilket 

varit främmande för Mannerheim.145 Koskinen hänvisar även till detta och menar att 

Mannerheim hade svårt med koloniseringen av Jönsböle, och medgav rentav att han inte 

förstod branschens termer.146 

När man frågar sig hur mycket jord som sist och slutligen såldes från Gerknäs får man 

lite olika svar, beroende på vilken källa man vänder sig till. I den troligen pålitliga och 

redan citerade utredningen över driften på gården, ”Gerknäs gård som investering för 

Mannerheim-stiftelsen”, sammanfattad på 1980-talet av Hans G. Snellman, Henrik Su-

melius och Leif Tötterman, anges den totala arealen vid inköpet 1945 som 1 373,58 hek-

tar. Det står även att man överlät 615 hektar och att arealen vid Mannerheims död var 760 

hektar.147 I mötesprotokollet från oktober 1946 i Jordinlösningsnämndens arkiv nämns 

siffran 1300 hektar som utgångsläget – men av dokumentet att döma verkar det syfta på 

tiden innan snabbkolonisationen 1940, inte kolonisationen från 1945. Enligt de siffror 

som anges i dokumentet skulle Gerknäs storlek ha legat på 716 hektar i april 1947, vilket 

uppenbarligen är en lägre siffra än den som anges på 1980-talet (760 ha).148 Jag är ändå 

benägen att ge större tilltro till siffran 760 hektar, på grund av de oegentligheter som 

förekommer i Jordinlösningsnämndens beräkningar. Förvisso kunde denna skillnad på 

dryga 40 hektar förklaras genom att en del evakuerade sålde sin jord, i vissa fall tillbaka 

till den ursprungliga ägaren, men det är inte särskilt troligt att de skulle ha gjort det en så 

kort tid efter att ha erhållit den.149 I frågan om hur mycket odlingsjord Gerknäs hade, 

                                                           
143 Koskinen 2009, 423–424. 
144 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 6.4.1947. 
145 SLSA, 1102, 23 M, Mannerheim till Forsström 24.9.1946. 
146 Koskinen 2009, 427. 
147 NB, Coll. 414, M.a.1 Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, ”Gerknäs gård som investering för Man-

nerheim-stiftelsen”. 
148 TLA, Maanmittauslaitos, Ulmkri, 1940...1953 Ia 33, 57–60. 
149 Saarelainen 1995, 207–213. 
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menar nämnden att det skulle vara ungefär 100 hektar. Agronom Knape talar i sin tur om 

ca 120 hektar åker i ett brev till Folkförsörjningsministeriet i början av juli 1948.150 Even-

tuellt kan skillnaden förklaras med att man troligen ännu efter år 1948 sålde jord. 

 

3.4 Petter Forsströms skoltomt 

 

En fas av tomtförsäljningen fick en nästan bisarr vändning. Händelseförloppet belyser 

även Petter Forsströms inflytande på Gerknäs gård. Som nämnt ovan var Forsström aktiv 

gällande tomtförsäljningen i Jönsböle och han hade även en privat orsak för sitt intresse 

för uppstyckningen av Jönsböle – Forsström önskade nämligen köpa en av tomterna. 

Denna tomt blev orsaken till att Forsströms och Mannerheims vänskap synbarligen tog 

slut år 1949. 

I Gerknäs gårds arkiv finns det i mappen med inkomna brev ett dokument undertecknat 

av Petter Forsström, daterat den 22 oktober 1945. Dokumentet är rubricerat ”Förslag till 

försäljning av Jönsböle bosättningsområde” och i det meddelar Forsström att kvarter n: o 

5 och 3B ”inköpas av Petter och Margit Forsströms Stiftelse till Karl och Olivia Fors-

ströms minne”. Tomten på 78 070 m², eller 7,8 hektar, skulle köpas för 12 mk/m² till ett 

sammanlagt pris på 936 840 mk.151 Tomten låg vid Lojo sjö och Forsström avsåg att 

grunda en yrkesskola på den.152  

Under de följande åren återkommer Forsström till tomten många gånger i sina brev – det 

första omnämnandet sker så tidigt som den 5 september 1945 i ett brev till Mannerheim. 

I januari 1946 påpekar han igen att han vill köpa tomten och det intilliggande vattenom-

rådet och i mars skriver Forsström att han är positiv till att köpet blir av.153 Det finns dock 

en person som inte verkar vara lika positiv till köpet – Harald Harras i Jordinlösnings-

nämnden. I maj 1946 nämner Forsström för Mannerheim att Harras ansett att Jönsböle-

tomterna skulle säljas endast åt jordberättigade.154 Forsström verkar inte låta sig hindras, 

utan meddelar Mannerheim i juni 1947 att hans stiftelse nu bestämt sig för att köpa tom-

ten. Forsström förklarar även att köpet ska ske genom att stiftelsen betalar 186 840 mk 

vid undertecknandet av köpebrevet och den resterande summan i avbetalningar på 

                                                           
150 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1948, Knape till Folkförsörjningsministeriet 

5.7.1948. 
151 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1945, ”Förslag till försäljning av Jönsböle bosätt-

ningsområde”. 
152 Koskinen 2009, 430–431. 
153 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 5.9.1945, 23.1.1946, 6.3.1946. 
154 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 16.5.1946. 
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150 000 mk under fem års tid, med 5,5 procents årlig ränta. Bergsrådet menar dock att 

betalningen kan ske snabbare om han får lån eller realiserar aktier. På grund av det faktum 

att Forsström i det här skedet sitter i Åbo länsfängelse ber han Mannerheim kontakta 

styrelsemedlemmen vicehäradshövding Lagus om Mannerheim är villig att sälja tom-

ten.155 Enligt Koskinen lät Mannerheim förstå att han inte motsatte sig detta, men ville 

ändå fundera. Koskinen menar att Forsström hade en känsla av att Mannerheim inte var 

säker på var tomten ens låg.156 

Så här långt återfinns väldigt lite av vad Mannerheims läger tyckt om en eventuell för-

säljning till Petter Forsström. Men enligt Koskinen skickar Mannerheims advokat Snell-

man ett brev till Forsström i november 1947, i vilket han meddelar att det inte kommer 

att bli något köp – Snellman hade avrått Mannerheim från att sälja tomten på skuld.157 

Dessa brev av Snellman finns tydligen inte kvar i Forsströms arkiv, men däremot finns 

ett par av Forsströms brev till Snellman. I slutet av november konstaterar Forsström i 

neutrala ordalag att han fått veta att Mannerheim inte längre är intresserad av att sälja 

tomten.158 I ett annat brev endast ungefär en vecka senare är Forsström märkbart mer 

irriterad på Snellman och skriver att han hade lämnat bort kredittiden på köpet om han 

vetat att det skulle vålla problem. Forsström uttrycker också sin förnärmelse mot Man-

nerheim i en lång mening som är värd att citeras i sin helhet: 

Då nu Marskalken sannolikt påverkad av Häradshövding Snell-

man, icke har lust att sälja området i fråga, så kan jag icke vidare 

än högeligen förvånad beklaga, att Barnskyddsförbundets fader 

ställer sig oförstående vid startandet av en läroanstalt, av vilken 

hans egna arbetares barn skulle ha nytta. 

Trots att Forsström verkar försöka få Mannerheim att framstå som en bakåtsträvare, oin-

tresserad av att arbeta för folkets bästa, antyder följande mening på vem han egentligen 

upplever ha blivit illa behandlad: ”Frågan har nu kommit i en för mig pinsam situation.” 

Det faktum att Forsström först har skrivit ”för mig” och sedan streckat över det, tyder på 

att han vill få saken att framstå som något han strävat till för det allmänna bästa, inte för 

sig själv. I det här skedet kan det vara på sin plats att erinra sig Koskinens beskrivning 

om honom som en grå eminens som vill styra och ställa, men helst utan att det märks för 

mycket. Forsström har även ett förslag på hur Mannerheim nu kan lösa situationen: han 

                                                           
155 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 25.6.1947. 
156 Koskinen 2009, 431. 
157 Koskinen 2009, 432–433. 
158 SLSA, 1102, 67 SL–SU, Forsström till Snellman 25.11.1947. 
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kan ge tomten till Lojo landskommun eller till Forsströms stiftelse, sålunda slipper han 

sälja tomten.159  

Till Forsströms förtret vill Mannerheim fortfarande inte sälja tomten och som svarsåtgärd 

drar Forsström in den hjälp han via kalkverket gett Gerknäs gård. Av allt att döma med-

delade inte Forsström Mannerheim detta personligen, utan informerade istället agronom 

Knape om saken. Knape skickar i sin tur ett brev till Mannerheim, som i december 1947 

befinner sig i Stockholm, och berättar att Forsström inte längre tänker förse Gerknäs med 

hjälp i form av arbetskraft eller material från kalkverket, och att inte heller kalkverkets 

överbyggmästare Frans Karlsson, som hjälpt till med moderniseringsarbetena, längre 

finns till förfogande. Knape påpekar dock att Karlsson lovat att ”bistå Marskalken på sin 

privata tid” med beräkningar.160 Formuleringen här är intressant. Tyvärr går det inte att 

säkerställa om ordvalet är Karlssons eget, eller Knapes parafrasering, men det är i alla fall 

klart att om man hjälper Gerknäs hjälper man Mannerheim. Mannerheim tackar Fors-

ström för hjälpen i ett telegram i slutet av december,161 och får även ett svar av Forsström, 

som är glad att Mannerheim varit nöjd med den hjälp han fått, men uttrycker sin besvi-

kelse över att han inte vill sälja tomten.162 

Det verkar ändå som att Petter Forsström gjort ett nytt försök ett par månader senare, för 

i början av mars skickar Hans G. Snellman ett brev åt honom och konstaterar att Manner-

heim inte vill sälja tomten till Forsström.163 Forsström själv kommenterar det till synes 

oberört inför Uno Donner i ett brev fem dagar senare: ”[…] numera är jordägaren icke 

hågad att sälja tomter från Jönsböle, möjligen därför att en överraskande stor del av går-

dens areal tagits till kolonisering.”164 För första gången verkar Forsström se på Manner-

heims eventuella orsaker rationellt, trots att han tar avstånd från marskalken genom att 

anonymt kalla honom ”jordägare”, trots att det är mycket klart för både Forsström och 

Donner vem som äger Gerknäs och en dylik titulering är onödig. 

Under månadsskiftet oktober-november 1949 sker den sista fasen i Mannerheims och 

Forsströms kontakt. I ett brev till Mannerheim går Forsström an om skoltomten och anser 

att Mannerheim flera gånger gått med på att sälja, men låtit bli på grund av avrådan av 

Snellman. Forsström påpekar också att kalkverket inte heller tänker köpa vattenområdet 

                                                           
159 SLSA, 1102, 67 SL–SU, Forsström till Snellman 1.12.1947, Forsström hänvisar till [General] Manner-

heims Barnskyddsförbund som Mannerheim grundade 1920. 
160 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 11.12.1947. 
161 SLSA, 1102, 23 M, Mannerheim till Forsström 30.12.1947. 
162 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 7.1.1948. 
163 SLSA, 1102, 32 SJ–STR, Snellman till Forsström 10.3.1948. 
164 SLSA, 1102, 45 C–D, Forsström till Donner 15.3.1948. 
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om tomten uteblir och att ingen mer hjälp är att räkna med. Han avslutar med att konsta-

tera att om Gerknäs nu måste dras med stora skulder så är det inte hans fel.165 Mannerheim 

ger svar på tal i ett svarsbrev och förklarar att han är missnöjd med Forsströms anbud på 

tomten. Han påpekar också att den finska marken är värd lite för tillfället, samt att gården 

har höga låneräntor. Mannerheim förnekar att han lovat Forsström tomten, men tackar för 

hjälpen han fått, och för Forsströms vänskap. Till slut lovar Mannerheim att ersätta even-

tuella obetalda kostnader som Forsström stått för.166  

Skam den som ger sig – en vecka senare skriver adjutant Lindeman till Mannerheim och 

berättar att Forsström ringt upp honom och sagt sig vilja köpa skoltomten. Forsström har 

meddelat att han kan betala kontant och även betala de räntekostnader som Mannerheim 

nu betalar bankerna. Därtill konstaterar Lindeman att Forsström varit lugn och beklagat 

att ”förhållandet mellan Herr Marskalken och honom ej var det bästa tänkbara.”167 I ett 

annat brev några dagar senare har Lindeman gjort en uträkning över vad skoltomten skulle 

komma att kosta för Forsström. Enligt Lindeman skulle Forsström betala 16 mk/m² om 

det egentliga priset är 12 mk/m² + skuldränta på öppen depositionsräkning, och om det 

egentliga priset är 14 mk skulle Forsström enligt samma räknesätt betala 18,67 mk/m². 

Det intressantaste här är Mannerheims egen lilla kommentar som han tillfogat brevet: 

”underpris”.168 Det blir även det sista Mannerheim skriftligen uttrycker sig om hela affä-

ren. 

Till slut får Forsström sin vilja igenom, men tomten kommer inte i hans namn. I början 

av februari 1950 ger Stiftelsen för General Gustaf Mannerheims Nationalfond tomten på 

7,8 ha, avsedd för Petter och Margit Forsströms yrkesskola, till Lojo landskommun.169 I 

Lindemans övriga brev till Mannerheim från år 1950 verkar det som att Forsström inte är 

nöjd, utan fortsätter med påtryckning mot Mannerheim. I november frågar Lindeman om 

Mannerheim ”önskar och orkar ta del av Forsströms förslag [gällande tomten]”170 och 

måste sedan meddela marskalken att Forsström drivit igenom köpet i sin stiftelses bor-

gensstämma, men att inget pris fixerats.171 Detta blir även den sista gången tomten om-

nämns i källmaterialet. Det kanske underligaste i hela historien är att det verkar som att 

skolan aldrig byggdes. Lojo Kalkverk Ab hade uppfört en verkstadsskola redan år 1927 i 

                                                           
165 SLSA, 1102, 60 M–N, Forsström till Mannerheim 22.10.1949. 
166 SLSA, 1102, 23 M, Mannerheim till Forsström 1.11.1949. 
167 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 8.11.1949. 
168 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 15.11.1949. 
169 SLSA, 1102, 109 Handlingar rörande Mannerheim, ”Handlingar rörande Stiftelsen General Gustaf 

Mannerheims Nationalfond 1951-1958 och Mannerheim-museet och Gerknäs gård”, Lahjakirja (avskrift) 

4.2.1950. 
170 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 11.11.1950. 
171 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 12.11.1950. 
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Jönsböle vid Lojo sjö och uppenbarligen var det i närheten av den som den nya skolan 

skulle byggas.172 I stället stod den gamla kvar tills verksamheten lades ner och skolan 

revs på 1990-talet. Sedan dess har man byggt bostäder på området. 

 

 

                                                           
172 Koskinen 2009, 431. 



36 
 

4. Rationaliseringsåtgärderna 

 

I detta kapitel behandlas rationaliseringen av Gerknäs gård. Jag tar upp mekaniseringen 

av jordbruket och driften, ombyggnad av ekonomibyggnader samt rationalisering av ar-

betskraften.  

 

4.1 Mekanisering av jordbruket 

 

I samband med att jordanskaffningslagen skar ned på storgodsens arealer förändrades 

även driften. För att effektivera bruket av den förminskade åkerarealen infördes maski-

ner.173 Förutom till exempel mjölkmaskiner, som underlättade den allt viktigare mjölk-

produktionen, blev också traktorn en allt vanligare syn på åkrarna. Hand i hand med trak-

torn genomfördes täckdikning av fälten, för att klara av det nya maskinella jordbruket.174 

Även på Gerknäs genomfördes en omfattande mekanisering. Det var René de la Chapelle 

som rådde Mannerheim att i detta hänseende anlita Ekonomibyggnader Ab i Stockholm. 

Redan i mitten av augusti 1945 tackar Mannerheim Lindö gårdsherre för tipset.175 Av allt 

att döma kontaktades Ekonomibyggnader Ab:s ingenjör Nils Lindblom omgående, för 

Lindblom skriver till agronom Bo Knape någon vecka senare att han besökt Mannerheim 

i Helsingfors den 25 augusti. I brevet ber Lindblom Knape att skicka honom diverse in-

formation om gården, närmast om de olika ekonomibyggnaderna och arbetarstyrkan.176 

Även i det egentliga dokumentet daterat den 18 september 1945, som Lindblom kallar 

”Hushållningsplan för Gerknäs gård”, behandlas närmast arbetskraftskostnader.177 Den 

19 september skriver Lindblom dock en preliminär kostnadsberäkning över samtliga mo-

derniseringsåtgärder och han räknar även upp vilka maskiner han anser bör skaffas till 

Gerknäs: en torkanläggning för spannmålskärna, en hissanläggning för att få höet upp på 

skullen, en mjölkmaskinsanläggning, en kylanläggning för mjölk samt en gödselstad och 

en urinbrunn.178  

                                                           
173 Granberg 2004, 54–55; Tykkyläinen 1995, 139. 
174 Niemelä 2004, 194–203. 
175 RA, 7, 7 Muuta aineistoa 1924–1951, ”Tilanostoa 1945 koskevaa kirjeenvaihtoa”, Mannerheim till de 

la Chapelle 17.8.1945. 
176 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1945, Lindblom till Knape 29.8.1945. 
177 NB, Coll. 414, M.a.1 Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, ”Hushållningsplan för Gerknäs gård”. 
178 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, 19.9.1945. 
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I det här skedet involverar sig Petter Forsström i frågan och skriver till Mannerheim i 

oktober 1945 att Gerknäs ”inte nu” behöver skaffa den utrustning som Ekonomibyggna-

der vill ha.179 Det verkar som att moderniseringsavsikterna kommer av sig under knappa 

två års tid, för i maj 1947 skriver Knape på nytt till Lindblom, på uppmaning av Manner-

heim, som ”endast vill ha allmänna uppgifter”. I brevet hör sig Knape för om det är möj-

ligt att på Gerknäs tillämpa de rationaliseringsåtgärder som Lindblom planerat år 1945. 

Knape påpekar bland annat att kolonisationen minskat på gårdens areal.180 Lindblom sva-

rar och beklagar sig över gårdens öde och nu verkar man ta upp moderniseringsarbetet på 

nytt.181  

En av de konkreta åtgärder som genomfördes var att skaffa en mjölkningsmaskin till går-

den. I maj 1947 uppgick antalet kor och ungdjur till 50 individer, från att enligt Nils 

Lindblom ha varit 88 innan kolonisationen. Eftersom Lindblom även ansåg att Gerknäs 

skulle skära ned på arbetskraften krävdes därmed en mekanisering av mjölkningen. I mit-

ten av september beställs en mjölkmaskinsanläggning för 50 kor från Finska Aktiebolaget 

Alfa-Laval för 127 820 mk.182 I ett brev till Mannerheim daterat den 10 december 1947 

skriver Knape att mjölkningsmaskinerna installeras som bäst och följande dag rapporterar 

han att installationen lyckats och att korna hållit sig lugna.183 Knape använder plural om 

mjölkningsmaskinen, eftersom man även skaffade en kylanläggning, till vilken han hän-

visar.184 I maj 1949 införskaffades dessutom en bensinmotor till mjölkningsmaskinen.185  

Maskinen beställdes som sagt av finska Alfa-Laval, men tillverkades i Sverige. I samband 

med beställningen på sensommaren 1947 för Lindblom och Knape en intressant diskus-

sion huruvida maskinen kan betalas i finska mark. Uppenbarligen har Nils Lindblom sett 

till att maskinen kan betalas i mark, trots att marken var svag under efterkrigstiden. Detta 

faktum att betalningen av mjölkningsmaskinen verkar kunna ske i mark ter sig som ett 

litet under i de brev Lindblom och Knape skrivit till varandra. I sitt brev av den 20 augusti 

1947 skriver Knape att Mannerheim ber honom tacka Lindblom ”i synnerhet för att du 

lyckats ordna med betalningen i finska mark”. Han meddelar också att Mannerheim gärna 

vill sköta betalningen så fort som möjligt, till och med samma dag.186 Nils Lindblom, å 

                                                           
179 SLSA, 1102, 60 M-N, Forsström till Mannerheim 16.10.1945. 
180 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Nils Lindblom 2.5.1947. 
181 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, Lindblom till Knape 13.5.1947. 
182 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Lindblom 20.8.1947; Knape till 

Alfa-Laval 13.9.1947. Enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 127 280 mk år 1947 av 

22 154,57 mk år 1939 (7 758,55 € år 2013). 
183 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 10.12.1947, 

11.12.1947. 
184 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, Lindblom till Knape 16.9.1947. 
185 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 3.5.1949, 23.5.1949. 
186 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Lindblom 20.8.1947. 
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sin sida, verkar minst lika överraskad att Mannerheim (som Lindblom ger äran) lyckats 

få igenom en betalning med mark. Det verkar alltså som om man kanske sett mellan fing-

rarna – eventuellt på grund av beställarens namn. Dessvärre går det trots allt inte vägen. 

I september konstaterar Lindblom för Knape att Sveriges valutakontor förbjudit export 

annat än med svenska kronor.187  

En annan aspekt av mekaniseringen berörde spannmålsproduktionen. Till exempel skaf-

fades till Gerknäs gård en traktordriven självbindare, det vill säga förstadiet till en skör-

detröska. Den omnämns endast några få gånger i korrespondensen – första gången av 

Lindeman till Mannerheim i mars 1949, en annan gång i juli 1950.188 I augusti skriver 

Lindeman att agronomen (Henrik Sumelius) köpt en svensk traktor,189 men eventuellt 

syftar han ändå på självbindaren; i julibrevet har han frågat Mannerheim om man borde 

köpa en traktordriven självbindare. Det finns även planer på att skaffa en sädeshiss, men 

den slopas,190 möjligen på grund av svårigheter med att få importlicens från Sverige.191 I 

juni 1948 beställde man istället en propellerfläkt att blåsa upp höet på skullen med samt 

en spannmålstork av AB Finska Fläktfabriken.192  

Man skaffade även fordon till Gerknäs. En lastbil (Volvo U6797) införskaffas i november 

1947.193 Denna lastbil blev dock inte långlivad på Gerknäs, för den skadades i samband 

med att stallet där den förvarades brann i februari 1948.194 I december 1948 nämner Lin-

deman för Mannerheim att han med Sumelius och Schybergson talat om att byta ut last-

bilen och så sker även. 195  I chauffören Rainer Lindqvists arbetsintyg daterat den 

15.10.1950 nämns även gårdens nya lastbil, en Volvo LVI27.196  

Ett viktigt fordon för det mekaniserade jordbruket var traktorn. På Gerknäs gård verkar 

det ha funnits en traktor redan innan Mannerheims tid, eftersom statkarlen Hannes Streng 

(anställd sedan år 1927) har den officiella yrkestiteln ”traktorförare”.197 Enligt Teppo 

Vihola i kapitlet ”Maatalouden rakennemuutokset itsenäisessä Suomessa” i Suomen 

maatalouden historia II fanns det 147 traktorer i Finland år 1920, knappt 6000 år 1941 

                                                           
187 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, Lindblom till Knape 16.9.1947. 
188 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 29.3.1949, 25.7.1950. 
189 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 4.8.1950. 
190 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1948, ”PM från kontrollbesök på Gerknäs gård den 

8-10 februari 1948”. 
191 RA, 7, 4 Laskuja ja kuitteja 1929–1950, ”Laskuja 1947-1949”, Lindblom till Snellman 29.1.1948. 
192 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1984, AB Finska Fläktfabriken till Gerknäs gård 

14.6.1948. 
193 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Rapport över bensinbehov till Trafikdistriktet. 
194 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1948, Knape till Mannerheim 13.2.1948. 
195 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 9.12.1948. 
196 NB, Coll. 414, H.g.a.1 Palkka- ja työtodistuksia, Työtodistuksia 1944–86. 
197 NB, Coll. 414, H.g.a.3 Palkkaluetteloita, Lönelistor under tiden 1/10 -44 – 30/11 -45. Hannes Streng 

var förövrigt min farmorsfar. 
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och 17 000 år 1950.198 Jari Niemelä menar i sin tur i ”Hevosista traktoreihin – lannasta 

väkilannoitteisiin” (Suomen maatalouden historia III) att det rörde sig om 14 000 trakto-

rer år 1950. Oberoende vilkendera skribenten som är närmare sanningen kan man konsta-

tera att det under ett decennium blev allt vanligare med traktorer som jordbruksredskap. 

Niemelä skriver också att det åren 1945–46 kom 1086 Fordson Major-traktorer till Fin-

land och det var just en sådan man även skaffade till Gerknäs.199 I december 1948 med-

delar adjutant Lindeman Mannerheim att han har anhållit om en ny traktor av märket 

Fordson av Uudenmaan läänin maanviljelysseura.200 I början av februari får man tillstånd 

och i Gerknäs gårds arkiv återfinns även traktorns garantiintyg, daterat den 14 februari 

1949.201 

I samband med att traktorn blev ett viktigt redskap genomfördes även en annan moderni-

sering – täckdikningen av åkrarna. Täckdikning är en viktig del av ett maskinellt jordbruk; 

när de öppna dikena försvinner blir åkrarna beträdbara av jordbruksmaskiner. Därtill ökar 

den odlingsbara ytan en aning. Det finns i Gerknäs gårds arkiv en täckdikningskarta från 

1928, troligen beställd av Uno Donner. En egentlig täckdikning av Gerknäs kom dock 

igång först år 1946. Detta påvisas till exempel i ett brev av Knape till Folkförsörjnings-

ministeriet, felaktigt daterat den 8 januari 1946 (bör vara 1947), i vilket Knape meddelar 

att man täckdikat 46,68 ha av planerade 167,27 ha.202 Den andra maj 1947 nämner agro-

nomen i samband med sin övriga rapport om Gerknäs till Mannerheim att täckdikningen 

pågår.203 I slutet av maj beställer man en norsk täckdikesplog av märket Champion från 

bolaget Oy Importer Ab.204 Det ter sig även som att Mannerheim själv hört sig för om 

täckdikesrör: i juni anländer ett brev av H.G. Paloheimo Oy ”Herra Marsalkan kirjeen 

johdosta”, med anledning av Herr Marskalkens brev.205 Rören beställs i januari 1948 av 

Lindeman.206 

                                                           
198 Vihola 2004, 354–355. 
199 Niemelä 2004, 194. 
200 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 9.12.1948. 
201 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1949, Uudenmaan läänin maanviljelysseura 

2.2.1949; Garanti-intyg för Fordson Major-traktor 14.2.1949. 
202 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1946, Knape till Folkförsörjningsministeriet 

8.1.1946 (1947). Det felaktiga årtalet bevisas av att Knape skriver att man i maj 1946 sålt 13,4 ha jord till 

evakuerad T. Nordberg. 
203 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 2.5.1947. 
204 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, Oy Importer Ab till Gerknäs gård 24.5.1947. 
205 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, H.G. Paloheimo Oy till Mannerheim 

16.6.1947. 
206 MMA, Gerknäs Kirkniemi, Lindeman till Paloheimo 19.1.1948. 
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Enligt Lindblom har man i oktober 1948 täckdikat hälften av åkerarealen, men det fram-

går inte hur stor areal han räknar med.207 I ett brev till Mannerheim i slutet av mars 1949 

meddelar Lindeman att agronom Sumelius ringt honom och frågat om Mannerheim vill 

följa täckdikningsprogrammet.208 Täckdikningen verkar alltså vara ett långvarigt projekt 

och enligt en utredning över driften från 1980-talet pågick den från slutet av 1940-talet 

till år 1958.209 Den blev alltså inte klar under Mannerheims livstid. 

Vad ansåg Mannerheim själv om denna modernisering och mekanisering? Dessvärre 

finns det av oklar anledning inga brev av Mannerheim i arkiven och hans uppfattningar 

skönjs i huvudsak i andra hand, genom andra personers brev. Enligt ett flertal biografi-

skribenter var rationaliseringen något som låg honom nära hjärtat – Stig Jägerskiöld skri-

ver att Mannerheim själv ville rationalisera driften,210 Rahikainen och c: o att han var 

intresserad av jordbruk. Rahikainen beskriver rentav Mannerheims intresse på följande 

vis: 

När fältherren nu grep tag i plogen skedde det lika grundligt och 

utan rädsla för motgångar som allt annat.211 

Ur korrespondensen olika personer emellan framgår det att det är andra personer än Man-

nerheim som kommer med förslag eller införskaffar maskiner. Dock bör man fråga sig 

om det ens är berättigat att förvänta sig att Mannerheim själv borde känna till jordbruks-

branschen? Snarare kan man argumentera för att det i hans ställning var mer logiskt att 

vända sig till personer som verkligen var insatta på området och som kunde hjälpa honom 

– vilken de facto var exakt vad Mannerheim gjorde. Detta torde peka på ett verkligt in-

tresse för att rusta upp gården och göra den tidsenlig. Samtidigt är det emellertid ifrågasatt 

om detta var något unikt för just Mannerheim. Förmodligen kunde vilken ny ägare som 

helst ha varit intresserad av att se sin nya herrgård upprustad. Därför är det anmärknings-

värt när skribenter framför Mannerheims intresse för Gerknäs som något exceptionellt – 

men ändå självklart för honom, nationalhjälten. Och därför säger dessa överdrifter om 

Mannerheim som greppar sin plog egentligen ytterst lite om hans verkliga engagemang.  

                                                           
207 NB, Coll. 414, M.a.1 Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, ”PM beträffande Gerknäs blivande arbetar-

stam” 11.10.1948. 
208 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 29.3.1949. 
209 NB, Coll. 414, M.a.1 Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, ”Gerknäs gård som investering för Man-

nerheim-stiftelsen”. 
210 Jägerskiöld 1981, 223. 
211 Rahikainen et al. 1964, 177. ”Kun sotapäällikkö nyt tarttui auran kurkeen, se tapahtui yhtä perusteelli-

sesti ja vastuksia väistämättä kuin kaikki muukin.” 
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Det kan också vara värt att skänka lite uppmärksamhet åt hur själva tanken på att ratio-

nalisera driften föddes. Det skedde delvis som en följd av jordanskaffningslagen. Efter 

fortsättningskriget var det även möjligt att förnya jordbruksmaskinerna i större utsträck-

ning än tidigare och som bland andra Pirkko Sallinen-Gimpl påpekar i ”Asutustoiminta 

ja siirtoväen perinne” (Rintamalta raivioille), var det just storgodsen och herrgårdarna 

som var först med att modernisera.212  

Mannerheim kan kanske ha blivit påverkad av Petter Forsström. På sommaren 1945, när 

Mannerheim ännu letar efter en egendom att köpa, är gården Arimaa ett alternativ. Fors-

ström skriver till Mannerheim om Arimaa att det i Finland inte finns någon ”i det yttersta 

rationaliserad lantegendom, varför det kunde vara skäl att Marskalkens egendom i detta 

avseende bleve ett föredöme”. I samma brev meddelar Forsström också att han informerat 

ägaren Härmälä att Mannerheim föredrar att själv ”styra och ställa på sin gård”, i stället 

för att skaffa en expert för gårdsskötseln, som Härmälä föreslår.213 Kanhända blev Man-

nerheims ego kittlat av tanken på att som den första i landet inneha ett modernt jordbruk. 

I frågan om vem som kom med förslaget är det förvisso Forsström, men det verkar inte 

vara en alldeles egen tanke hos Kalkki-Petteri. I ett brev till Forsström, daterat fyra dagar 

innan, påpekar ägaren av Arimaa, Härmälä, att det inte finns någon rationaliserad gård 

och att Mannerheim kunde utgöra ett föredöme, ett uttryck som Forsström använder näs-

tan ordagrant i sitt eget brev till Mannerheim.214 

För att överhuvudtaget kunna granska Mannerheims intresse visavi hans reella engage-

mang är det värt att granska vad som skedde i hans liv samtidigt som rationaliseringen 

ägde rum. En lätt underlig omständighet som stiger fram är det faktum att inget verkar ha 

skett mellan hösten 1945 och våren 1947 – trots Mannerheims påstådda intresse. Eventu-

ellt berodde detta delvis på det enkla faktum att han ännu innehade presidentämbetet fram 

till mars 1946 och i alla fall inte kunde flytta in på Gerknäs förrän juni samma år. Kanske 

hade Petter Forsströms bedömning från hösten 1945 om att man inte genast behövde 

skaffa den utrustning som Ekonomibyggnader föreslog något med saken att göra. Därtill 

bör man notera Mannerheims fysiska hälsa – enligt t.ex. Rahikainen led han sommaren 

1946 av magsår,215 samt att han under vintrarna befann sig i Schweiz på en klinik i 

Montreux. Det är också värt att påpeka att Mannerheim från och med år 1948 skrev sina 

                                                           
212 Sallinen-Gimpl 1995, 286. 
213 SLSA, 1102, 109 Handlingar rörande Gustaf Mannerheims jordanskaffning, Forsström till Manner-

heim 19.7.1945. 
214 SLSA, 1102, 109 Handlingar rörande Gustaf Mannerheims jordanskaffning, Härmälä till Forsström 

15.7.1945. 
215 Rahikainen et al. 1964, 174. 
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memoarer (med hjälp av två ”spökskribenter”), huvudsakligen i Schweiz.216 Detta krävde 

naturligtvis också sin andel av hans tid och energi. Under perioden 1946–47 genomfördes 

dessutom en stor del av tomtförsäljningen och flera av byggprojekten var i full gång (mer 

om detta i följande huvudkapitel). Det fanns kanske helt enkelt för mycket annat att sköta 

under tidsperioden. 

Oberoende vad denna tysta period berodde på var det i alla fall Mannerheim som person-

ligen önskade att kontakten med Nils Lindblom skulle återupptas, när han bad Knape 

skriva till Lindblom i maj 1947. När det gäller just rationaliseringen av gården är det i 

synnerhet agronom Knape, Nils Lindblom och Lars Schybergson som uttrycker sig, samt-

liga personer som torde ha större insyn i jordbruk än Mannerheim. Även Petter Forsström 

hade en uppfattning om driften och också René de la Chapelle ombads kommentera, ”med 

sin fackkunskap i alla detaljer”, som Forsström uttryckt saken i oktober 1945.217  

Mannerheim syns genomgående i till exempel Knapes korrespondens och i de brev jag 

hänvisat till i detta kapitel är det klart att man rådfrågar Mannerheim om en maskin ska 

skaffas eller kommer med förslag till honom – med andra ord är det tydligt att det är 

Mannerheim som är den högsta auktoriteten gällande Gerknäs rationalisering. Kanhända 

ligger det ändå en gnutta sanning i till exempel Veikko Kallios utspel om den åldrade 

marskalken som ville bli jordbrukare och definitivt i hans kommentar om att Mannerheim 

”trots sin försvagade hälsa noggrant följde med hur rationaliseringen av Gerknäs fram-

skred”.218  En ytterligare fingervisning på Mannerheims intresse för moderniseringen 

finns i ett brev av Knape till Lindblom, redan citerat i detta kapitel. Knape skriver i augusti 

1947 om hur Mannerheim fått köpa sin mjölkningsmaskin och kylare i mark och påpekar 

också något annat som Mannerheim tydligen sagt: 

För det andra återkommer han ständigt till temat ”Jag är en gam-

mal man”, och han vill försäkra sig om dessa maskiner för går-

den även i den händelse han ej mera skulle vara närvarande vid 

dessas slutliga installering 1948.219 

 

 

                                                           
216 Bäckman et al. 2011, 120. 
217 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1945, Forsström till Mannerheim 16.10.1945. 
218 Kallio 1996, 11, 58 ”Heikentyneestä terveydestään huolimatta hän seurasi tarkoin Kirkniemen rationa-

lisoinnin etenemistä”. 
219 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Lindblom 20.8.1947. 
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4.2 Förnyelse av ekonomibyggnaderna 

 

Utöver själva jordbruket moderniserades även ekonomibyggnaderna – ladugård och stall 

– på Gerknäs. Förändringarna på ekonomibyggnaderna skedde nästan exakt som Jari Ni-

emelä beskriver i sitt kapitel om hur jordbruket moderniserades i allmänhet, ”Hevosista 

traktoreihin – lannasta väkilannoitteisiin” i Suomen maatalouden historia III. Enligt ho-

nom placerades ofta både stallet och ladugården under samma tak, på så vis att själva 

ladugården fanns i mitten, i den ena ändan placerades mjölkrum, fäkök och svinhus. I den 

andra ändan av byggnaden fanns stallet och dess tambur. Utrymme för foder fanns på 

vinden (höskullen) och bakom byggnaden gödselstaden och torn för färskfodret.220 Det 

verkar som att man följt denna modell också på Gerknäs. Till Gerknäs fördel behövde 

man dessutom inte bygga en helt ny byggnad, utan man förnyade endast den redan exis-

terande.221  

De nya maskinerna behövde naturligtvis lämpliga utrymmen och genast i augusti 1945 

fick Nils Lindblom från Ekonomibyggnader Ab i uppgift att göra upp en moderniserings-

plan. Det första dokumentet kronologiskt sett är ett brev av Lindblom till Knape, daterat 

den 29 augusti 1945. I brevet berättar Lindblom om sitt besök hos Mannerheim den 25 

augusti och ber Knape skicka honom ritningar över ladugården, smedjan och slöjdstugan, 

vagnslidret, statkarlarnas vedbod och svinhus samt Knapes egen bostad. Lindblom påpe-

kar i slutet av sitt brev att han har lovat Mannerheim förslagen ”inom tre veckor” och att 

det därför är mycket brådskande.222  

Dessa konkreta förslag finns uppenbarligen inte kvar, men däremot finns det ett dokument 

med rubriken ”P.M. beträffande byggnads- och driftsproblemen på Gerknäs”, daterat den 

18 september 1945. I dokumentet konstaterar Lindblom att man måste koncentrera djurs-

tallen och inreda smedjan och slöjdstugan till arbetarbostäder.223  Från den 19 september 

finns det en ”Preliminär kostnadsberäkning för modernisering av ladugård jämte tillbygg-

nad av trösk- magasins och foderavdelning samt modernisering av mjölkrumsavdel-

ningen”. Enligt Lindblom bör man riva och höja skullen, göra en tillbyggnad av trösk- 

och magasinsavdelningen, bygga AIV-torn, göra omändringar i ladugården, samt måla 

till en sammanlagd kostnad på 87 250 kronor eller ca 2 500 000 mark.224 Därtill måste 

                                                           
220 Niemelä 2004, 208. 
221 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, Rakennukset 1948, ”Navettara-

kennus 13.9.1948”. 
222 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1945, Lindblom till Knape 29.8.1945. 
223 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, Rakennukset: yleistä 1945. 
224 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, 19.9.1945. Enligt Nordeas pen-

ningvärdekalkylator motsvaras summan 2,5 milj. mk år 1945 av 7 758,55 € år 2013. 
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Gerknäs utrustas maskinellt. Lindblom skickade kostnadskalkylen både till Mannerheim 

och Knape.225 

Så här långt har man en ungefärlig uppfattning om vad som avsågs göras på Gerknäs och 

ett brev av Petter Forsström till Mannerheim i oktober 1945 belyser planerna ytterligare. 

Forsström berättar att han diskuterat med Schybergson, Knape och de la Chapelle om 

Lindbloms förslag och ansett det vara bra. De fyra herrarna kommer dock med ett eget 

förslag och de menar bland annat att tillbyggnaderna bör vara ”något större” än Lind-

bloms förslag, gödselstaden och urinbrunnen bör byggas samtidigt som ladugården, ar-

betet bör ske på entreprenad och material bör skaffas omgående. I fråga om kostnader 

menar Forsström att en beräkning borde göras med ”här rådande pris” samt att överbygg-

mästaren på Lojo Kalkverk ska göra en egen uträkning.226 

Liksom med mekaniseringen verkar det ske en paus under året 1946, då man istället fo-

kuserar på försäljningen av tomter. På sommaren 1947 kommer arbetet åter igång och 

från den första juli finns det en kostnadskalkyl för ladugården, gjord av Lindblom. Han 

menar att man bör bygga en mellanvägg, klädrum, två mjölk- och kokrum samt AIV-silor 

till en kostnad av 1 135 000 mk. I en uträkning över stallbyggnaden skulle priset för mel-

lanvägg, garage och trappa till vinden bli 550 000 mk.227 I början av augusti 1947 skickar 

Lindblom även ritningarna för AIV-silorna, men påpekar också att Gerknäs först bör kon-

centrera sig på att bygga en mellanvägg i ladugården och endast en AIV-silo.228  

Alldeles nöjda verkar man dock inte på Gerknäs vara med Lindbloms ritningar, utan 

Knape meddelar honom om de rättelser man gjort. Det framgår inte vem som ändrat rit-

ningarna, men antagligen är det ungefär samma sällskap som även hittills ombetts kom-

mentera moderniseringen – bland andra Lars Schybergson och René de la Chapelle. I det 

här skedet sitter Petter Forsström ännu i fängelse för landsförräderi. Knape föreslår att 

flytta nedgången till fäköket från silrummet till mjölkkammaren (på grund av hygieniska 

orsaker); han meddelar att man önskar en isvattenbassäng istället för en elektriskt nedkyld 

eftersom elkraften kan svika; samt att man vill rita in ett fönster i omklädningsrummet i 

ladugården.229 Det blir kanske inte alldeles klart hur man tänkt sig att ladugårdens mjöl-

krum (eller -kammare) ska se ut, men i alla fall har Lindblom också tänkt på hygienen: i 

                                                           
225 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1945, Lindblom till Knape 19.9.1945. 
226 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1945, Forsström till Mannerheim 16.10.1945. 
227 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, Kostnadskalkyl för ladugården 1.7.1947, Kost-

nadskalkyl för stallbyggnaden 1.7.1947. Enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 

1 135 000 mk år 1947 av 68 893 € år 2013 och summan 550 000 mk av 33 384 €. 
228 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, Lindblom till Knape 7.8.1947, 8.8.1947. 
229 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Lindblom 20.8.1947. Observera att 

Knape använder begreppet mjölkkammare och Lindblom mjölkrum. 



45 
 

ett svarsbrev till Knape i mitten av september påpekar han att personer som ska hämta 

mjölk aldrig får gå in i mjölkrummet. I samma brev belyser han även sin relation till 

Mannerheim: 

Jag arbetar [...] helt privat med Gerknäs och kommer ej att ta 

någon betalning för vare sig besöket eller ritningarna. Att fått 

träffa Marskalken och hjälpa honom med ritningar i den mån jag 

hinner är ära nog.230 

Detta beslut att inte ta betalt av Mannerheim kommer som en överraskning – hittills har 

Lindblom nog skickat räkningar till Gerknäs. Till exempel tackar han Knape i februari 

1946 för ”erhållen likvid” på 4 750 kr för besök på Gerknäs, ritningar och planer.231 Den 

här inställningen till Mannerheim är dessutom inte unik för Lindblom. Som tidigare 

nämnt drog Forsström in all hjälp som Lojo Kalkverk Ab hade gett Gerknäs och därmed 

även kalkverkets överbyggmästare Frans Karlssons hjälp med ritningar. Karlsson lovade 

dock att också i fortsättningen ”bistå Marskalken” med kostnadskalkyler för byggarbe-

tena ”på sin privata tid”.232  Intressant här är vem hjälpen riktas till – Mannerheim per-

sonligen. Liksom Karlsson är även Lindblom redo att göra det på sin fritid.  

I slutet av augusti 1947 får man tillstånd att bygga ett fähus – ladugård och stall på 4 632 

m³ eller 1 260 m².233 I november skickar Lindblom sina ritningar på trösk- och magasin-

avdelningen.234 Under hösten 1947 kommer således arbetet med ladugården igång på rik-

tigt och Mannerheim hålls konstant uppdaterad om hur arbetet framskrider. Knape med-

delar honom i medlet av oktober att man har gjutit golvet runt groparna för AIV-fodret.235 

Detta var en modernisering helt i enlighet med tiden; Jari Niemelä skriver i Suomen 

maatalouden historia III att fodertornen i allmänhet placerades bakom själva ladugårds-

byggnaden, och där förvarades det foder som behandlats med den kväverika kemiska lös-

ning för vilken Artturi Ilmari Virtanen fått Nobelpriset.236 Mannerheims intresse påvisas 

även av det faktum att han enligt Knape inte vill att det ska ske något långt uppehåll i 

                                                           
230 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, Lindblom till Knape 16.9.1947. 
231 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1946, Lindblom till Knape 9.2.1946. 
232 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 11.12.1947. 
233 NB, Coll. 414, H.a.1 Rakennukset. Korjaus- ja muutostöiden aineisto, Rakennukset: karjarakennus, 

byggnadstillstånd 30.8.1947. 
234 NB, Coll. 414, I.b.2 Piirustukset: talousrakennukset, Piirustuksia: karjarakennus, Lindblom 

15.11.1947. 
235 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 14.10.1947. 
236 Niemelä 2004, 211–213. 
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arbetena ens under julen och de återupptas därmed redan på annandagen. Personligen är 

Mannerheim vid tidpunkten i dåligt fysiskt skick – han har opererats för magsår.237 

Under vintern 1948 fortsätter arbetet med ladugården, bland annat omnämns det i Knapes 

brev till Mannerheim kring månadsskiftet januari-februari; enligt Knape är Lindblom 

nöjd med hur jobbet framskrider.238 Knape säger dessvärre inte mycket i sina brev om i 

vilket skede ladugårdsarbetet verkligen är, men desto mer står i en promemoria av Lind-

blom från början av februari. I sin ”PM från kontrollbesök på Gerknäs gård den 8–10 

februari 1948” skriver Lindblom att ladugården inretts med mjölkrum, diskrum, silrum 

och motorrum, samtliga utrymmen som behövs vid mjölkproduktion. Han beskriver di-

verse byggnadstekniska detaljer samt rapporterar bland annat att Knape vill ha en varm-

vattenpanna för att värma upp mjölken i samt en plattform för diskflaskor utanför disk-

rummet. För stunden pågår arbetet med klädrummet och dess tillhörande WC, men i öv-

rigt konstaterar Lindblom att ladugården är klar för användning – även foderavdelningens 

silotorn är AIV-klara.239  

Som tur är verkar ladugårdsarbetet vara praktiskt taget klart, för i februari 1948 får man 

på Gerknäs ett nytt problem – stallet brinner, dock tydligen endast delvis. Detta framgår 

bland annat av Lindbloms brev till Knape den 19 februari, i vilket han beklagar sig över 

att de inte höjt försäkringen. Lindblom ger även en liten insikt i hur Mannerheim tagit 

nyheterna: 

Ja, Marskalken var inte glad och det har Du väl redan fått kän-

ning av.240 

Av Lindbloms formulering att döma kan Knape ha fått höra några fräna ord av gårdsher-

ren. Det finns även ritningar för stallet före och efter branden. De skiljer sig från varandra 

närmast genom att man i den nya ritningen från mars 1948 ritat in ett garage i ändan av 

stallbyggnaden, i stället för ett rum för kördon, som i den första versionen. Båda ritning-

arna är gjorda av A.W. Liljebergs arkitekter.241 I övrigt fortsätter man med de övriga eko-

nomibyggnaderna under året 1948 – bland annat kan Knape rapportera att man i april 

                                                           
237 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 26.12.1947. 
238 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1948, Knape till Mannerheim 31.1.1948, 10.2.1948. 
239 NB, Coll. 414, M.a.1 Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, ”PM från kontrollbesök på Gerknäs gård 

den 8-10 februari 1948”. 
240 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1948, Lindblom till Knape 19.2.1948. 
241 NB, Coll. 414, I.b.2 Piirustukset: talousrakennukset, ”Piirustukset: navetta”, ”Stallbyggnaden före 

branden”, Stallbyggnad. Återuppbyggnad”. 
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spikat stallets pärttak samt att man i början av juni håller på att gjuta golvet.242 Den 17 

juni meddelar han Mannerheim att man småningom är färdiga med stallet.243 

Det var alltså bolaget A.W. Liljeberg Oy som anlitades för byggarbetena. Det här bekräf-

tas i byggnadstillståndet för ladugårdens gödselstad från den 1 juli 1948, i vilken konsta-

teras att ladugården byggts av A.W. Liljeberg Oy,244 samt av Liljebergs egen utredning 

över kostnader från den 13 september 1948.245 På tal om kostnader finns det en detalj 

värd att nämna. I Gerknäs gårds arkiv finns ett postkort av A.W. Liljeberg Oy daterat den 

1 december 1948. Texten lyder: 

Vi få härmed hövligast göra Eder uppmärksam på, att vår faktura 

av den 31/8 -48 inalles 2 331 054,50 mk förfallit till betalning och 

emotse vi tacksamt likvid för densamma.246 

Själva räkningen finns också kvar i arkivet och består av en detaljerad lista på samtliga 

kostnader för bland annat material, löner, transport och underleverantörer för juni-augusti 

1948.247 Den slutliga summan står verkligen på den ovannämnda summan och stämmer 

därmed även överens med Lindbloms uppskattning på 2 500 000 mk från augusti 1945. 

Tyvärr går det inte att säkert säga vad det berodde på att fakturan blivit obetald, men i 

alla händelser är det en liten smutsfläck på Rahikainens bild av Mannerheim som skötte 

Gerknäs lika noggrant och grundligt som ”allt annat” i sitt liv – även om marskalken hade 

anställda att sköta räkningar var det ändå han som hade det yttersta ansvaret för att de 

betalades. 

På vintern 1947 byggdes även ett hönshus, något helt nytt för Gerknäs gård. I februari 

meddelar Knape Mannerheim att man påbörjat bygget och avser vara klara i april-maj.248 

Han lovar också att försöka hålla kostnaderna nere.249 Hönshuset placeras i ”lilla ladugår-

dens” sydvästra ända och är färdigt inom den beräknade tiden.250 Knape hade beställt 200 

kycklingar från Drägsby gård och dessutom fick man kalkoner i gåva från Paddais. 

                                                           
242 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1948, Knape till Mannerheim 29.4.1948, 7.6.1948. 
243 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1948, Knape till Mannerheim 17.6.1948. 
244 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, Kulkulaitosten ja yleisten töiden 

ministeriö 1.7.1948. 
245 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, A.W.Liljeberg Oy 13.9.1948. 
246 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1948, A.W. Liljeberg Oy till Gerknäs 1.12.1948. En-

ligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 2 331 054,50 mk år 1948 av 105 149 € år 2013. 
247 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, ”Reparations- och ombyggnads-

arbeten på Gerknäs Gård i enlighet med mellanvarande kontrakt av den 8/3-48”. 
248 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 18.2.1947. 
249 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 12.3.1947. 
250 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Lindblom 2.5.1947. 
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Dessvärre tvingades man i december avliva samtliga fjäderfän efter att tuberkulos uppda-

gats hos en kalkon.251 Härefter omnämns inte hönseriet, så det är oklart om man skaffade 

nya fåglar.  

I arkivet finns det flera hänvisningar till en byggnad som kallas ”gula arken”. Det finns 

ändå ingenstans exakt förklarat vad för slags byggnad som avses och i dag är den enda 

återstående gula byggnaden på Gerknäs gård själva huvudbyggnaden. I ett brev av Petter 

Forsström till Bo Knape i mitten av maj 1946 omtalas förändringsritningar för ”gula ar-

ken”. Det har gjorts upp två förslag åt Mannerheim, ett förslag av Knape och ett av bygg-

mästare Karlsson. Forsström meddelar Knape att han föredrar Karlssons förslag.252 Fors-

strömbiografen Koskinen hänvisar till detta brev i sitt verk och skriver att Knape och 

Karlsson gav varsitt förslag, varav Forsström föredrog Karlssons. Enligt Koskinen hand-

lade förslagen om huvudbyggnaden.253 Granskar man dock vad Forsström verkligen skri-

ver i sitt brev blir det klart att Koskinen har missförstått: gula arken är inte huvudbygg-

naden. Forsström bifogade nämligen Karlssons förslag och det är en ”byggnad med 

ugnseldning, vatten till köken, utan WC”. På byggnadens första våning föreslår Karlsson 

en lokal på två rum, tambur och kök samt en lokal på ett rum, tambur och köksalkov. På 

den andra våningen planerar han en lokal på två rum, hall och kök; en lokal på ett rum, 

tambur och kök samt en lokal på ett rum, tambur och köksalkov. Sammanlagt skulle det 

enligt Karlsson bli fem lokaler, eller fyra lokaler och ett kontorsrum. Dessutom skulle det 

finnas plats för fem källare under golvet.254  

Gula arken är alltså med största sannolikhet en byggnad med arbetarbostäder, en arbetar-

länga. Denna tolkning stärks av ett mycket tidigt brev från Lindblom till Knape, skrivet 

redan i augusti 1945. I brevet ber Lindblom Knape mäta upp bostäder som är tänkbara 

för gårdsfolket: ”Gula arken, Kasernen, Statbyggnaden”.255 För övrigt framgår det inte 

exakt hur Knapes förslag sett ut, men enligt Karlsson kan det inte genomföras bland annat 

på grund av att Knapes planerade trappa inte kan byggas på grund av ett för litet trapphus.  

 

 

 

                                                           
251 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 18.2.1947, 11.12.1947. 
252 SLSA, 1102, 57 K, Forsström till Knape 15.5.1946. 
253 Koskinen 2009, 426. 
254 SLSA, 1102, 57 K, Forsström till Knape 15.5.1946. 
255 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1945, Lindblom till Knape 29.8.1945. 
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4.3 Reduktion av arbetarstyrkan 

 

En av de viktigaste aspekterna av rationaliseringen var att minska på arbetarantalet. Detta 

är något som Nils Lindblom från Ekonomibyggnader Ab återkommer till många gånger. 

Redan i mitten av september 1945 inkluderar han i sin ”Hushållningsplan för Gerknäs 

gård” en beräkning över mänsklig arbetskraft i stallet och ladugården. Lindblom påpekar 

att så som läget är nu på Gerknäs används det 215 mantimmar per häst och år, men om 

arbetet sköttes av körkarlarna (istället för av separata arbetare) skulle det endast gå åt ca 

100 timmar. Vidare konstaterar Lindblom att det är för mycket med fyra man för 88 kor 

och att det i en modern ladugård räcker med en man per 25 kor.256 Lindblom har även 

skrivit en skild promemoria, också daterad den 18 september 1945, i vilken han lägger 

fram ett lite mer konkret förslag som även blir det första gällande arbetarstyrkan. Enligt 

honom är utgångsläget 29 arbetare och efter rationaliseringen skulle antalet ligga på 21. 

I praktiken skulle man göra sig av med samtliga åtta ladugårdsflickor och dessutom slöj-

daren. Däremot skulle man ha tio lantbruksarbetare istället för nio.257  

I det här skedet är det värt att granska hur arbetarbeståndet var uppbyggt på Gerknäs. I 

mantalslängden från år 1945 är 13 personer listade som statkarlar258, vilket torde vara ett 

säkert tecken på att de tjänat sitt uppehälle på Gerknäs gård. Vidare är tjugo personer 

daglönare259, vilket innebär att de knappast kan räknas till den fasta arbetarstyrkan. Sex 

personer är sytningstagare260, inte heller det ett klart bevis på att de räknats till arbetarna. 

Det finns i alla fall 14 ladugårdsarbetare (ladugårdskarl eller -biträde), en stallkarl, en 

fogde, en koskötare, en smed, en fårkarl, en timmerman, en skogsvakt, en trädgårdsmäs-

tare, en skogsarbetare, en kontorist och en hushållerska, som alla kunde höra till den be-

stående arbetarstammen. Tillsammans med statarna är antalet uppe i 38 personer. Dessu-

tom finns i mantalslängden även en ”inkallad”, en lärarinna, en märkt ”annat”, 23 hustrur 

samt 57 barn, döttrar eller skolelever.261 Det är alltså inte alldeles klart hur man räknat 

den fasta arbetarstyrkan sammanlagda antal och uppgiften försvåras dessutom av att till 

                                                           
256 NB, Coll. 414, M.a.1 Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, ”Hushållningsplan för Gerknäs gård” 

18.9.1945. 
257 NB, Coll. 414, M.a.1 Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, ”PM från 18.9.1945”. 
258 Enligt http://statarmuseet.com/statare-vad-var-det/ var statare (statkarl) ”helårsanställd, i regel gift 

jordbruksarbetare på större jordbruk.” Begreppet kommer från att en del av lönen bestod av naturalön. 
259 Allén 2004, 261; enligt Nationalencyklopedins ordbok är daglönare ”tillfällighetsarbetare som betalas 

per dag”. 
260 Mikael Reuter på Institutet för de inhemska språken skriver att: ” Med det finlandssvenska sytning av-

ses det som i Sverige kallas undantag, dvs. en viss rätt till försörjning för dem som överlåter en 

(jord)egendom, dvs. rätt till nyttjande av bostad, ett visst underhåll m.m. (jfr ”bli satt på undantag”).” 

http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=1827 . 
261 NB, Coll. 414, H.g.a.1 Palkka- ja työtodistuksia, Mantalslängd 1945. 

http://statarmuseet.com/statare-vad-var-det/
http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=1827
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exempel statarnas yrkestitlar inte omnämns. Om man utgår från att Lindbloms antal 29 är 

korrekt, skulle det innebära att en del av de separata yrkestitlarna som nämns i man-

talslängden troligen hör till statarna, eventuellt alla utom kontoristen och hushållerskan, 

emedan antalet (antagligen) fastanställda arbetare då uppgår till 29. 

Liksom med vissa övriga projekt äger en paus rum fram till vintern 1948, då Nils Lind-

blom åter presenterar ett förslag på hur arbetarantalet bör minskas. Den 13 februari påpe-

kar han att gårdens areal har förminskats, men att arbetarstammen nästan är intakt. Enligt 

honom är för det första två man och fyra kvinnor i ladugården för mycket – två ladugårds-

skötare (en per 25 kor) räcker enligt svensk modell. Lindblom menar även att skogsvak-

taren kan slopas, men att Gerknäs behöver två traktorförare, en svin- och hönsskötare, sex 

fastanställda jordbruksarbetare istället för åtta och en kombinerad smed och slöjdare. Vi-

dare kan stallskötaren, ”om han skall vara kvar”, även köra ved för gårdens bruk. Det hela 

antalet arbetare skulle alltså sjunka från 23,5 (den halva personen utgörs av Lindbloms 

beräkning av ”½ man för utgödsling”) till 15,5 (stallkarlen skulle räknas som en halv). 

Lindblom menar även att man vid behov kan anställa tillfällig arbetskraft och påpekar till 

sist att även det ovanstående antalet är mer än vad man skulle ha i Sverige.262 Lindblom 

upprepar uppmaningen om att anställa ”lösarbetare” i ett brev till Knape några dagar se-

nare.263 

Samma höst fortsätter man med rationaliseringen av arbetarstyrkan. Lindeman skriver till 

Mannerheim i september att advokat Snellman besökt Gerknäs och konstaterat att två 

personer måste pensioneras och fyra kan avskedas utan pension.264 Några dagar senare 

skriver Lindeman att ”[d]et verkade som agronomen ej sagt upp arbetarna till det antal 

som avgjordes men lär Lindblom sagt att det ej ännu är skäl att minska för radikalt.”265 

Dessvärre förblir det oklart när detta beslut har fattats. I början av oktober besöker Lind-

blom igen Gerknäs och producerar ännu en promemoria. I denna finns även den bäst 

sammanfattade listan över Gerknäs arbetarstam och den finns återgiven i Tabell 2. Arbe-

tarstyrkan266 på följande sida. 

 

 

                                                           
262 MMA, Gerknäs Kirkniemi, ”P.M. beträffande Gerknäs och diverse inskränkningar av arbetarestam-

men m.m.” 13.2.1948. 
263 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1948, Lindblom till Knape 19.2.1948. 
264 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 11.9.1948. 
265 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 19.9.1948. 
266 NB, Coll. 414, M.a.1 Sekalaisia suunnitelmia ja muistioita, ”PM beträffande Gerknäs blivande arbe-

tarstam” 11.10.1948. 
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Tabell 2. Arbetarstyrkan 

Yrkestitel Nuvarande 

antal 

Lindbloms 

förslag 

I jordbruket:   

Fogde 1 1 

Jordbruksarbetare 5 2 

Traktorskötare 1 1 

Traktorchaufför 1 1 

Smed 1 1 

Timmerman  1  

Montör 1  

Lagerkarl 1  

Stallkarl m.m. 1 1 

Pojke 1  

Kvinnor Vid behov  

I ladugården:   

Ladugårdsförman 1 1 

Kvinnor 3 2 

Diskerska 1 1 

I trädgården:   

Trädgårdsmästare 1 1 

Män 2 2 

Kvinnor Vid behov Vid behov 

Pojkar 1  

Nattvakt och eldare 1  

I skogen:   

Skogvaktare 1  

Män 1  

Lösarbetare Vid behov Vid behov 

I svin- och hönshuset:   

Kvinnor 1 1 

Förvaltningen:   

Förvaltare 1 1 

Kontorist 1  

Summa: 29 16 

 

Som det framgår av tabellen räknar Lindblom ännu i oktober 1948 med att antalet arbetare 

uppgår till 29. Enligt hans beräkningar skulle Gerknäs klara sig med 16, vilket även över-

ensstämmer med hans plan från februari 1948. Det är tydligt att han använder sig av en 

svensk modell och påpekar även i promemorian att ”[n]ågon montör, lagerkarl, nattvakt 

och eldare förekommer aldrig i Sverige, ej heller fast anstäl [sic] skogsvaktare.” Sam-

manlagt sex man menar han att behövs i lantbruket, en stallkarl och fem djurskötare. 

(Troligen syftar han på samtliga fyra personer i ladugården samt höns- och svinskötaren.) 

Lindblom påpekar också att Gerknäs på grund av kolonisationen lätt borde få lösarbetare 

vid behov och kan därför skära ned på den fasta arbetskraften. 
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Ett par veckor senare skriver adjutant Lindeman till Mannerheim att han talat med Lind-

blom, som ansett att Gerknäs klarar sig med färre arbetare. Lindemans följande mening 

är kanske den tydligaste fingervisningen på Mannerheims eget engagemang gällande ar-

betarstyrkan: ”De uppsagda äro de som Herr Marskalken skrev om + en ladugårdsarbe-

terska då koskötaren blir frisk”.267 Det mest intressanta för avhandlingen är nog Manner-

heims personliga tillsägning om vem som ska sägas upp, även om dessa personer förblir 

anonyma.  

Den 1 november skriver Lindeman till Mannerheim och påpekar att ”jordbrukarnas antal 

är nu 5 (enligt Lindblom behövs 3)”.268 Det verkar alltså som att Lindblom ytterligare har 

sänkt det behövda antalet. I juni 1949 besöker Lindblom Gerknäs tillsammans med Lin-

deman, Schybergson och Sumelius. I sin rapport konstaterar han att antalet jordbruksar-

betare ”i stort sett” har sjunkit till det antal Lindblom föreslagit, men att det i ladugården 

finns en kvinna för mycket. Lindblom påpekar igen att det räcker med en ladugårdsför-

man, en flicka, en diskerska som också sköter hönsen samt en man som också arbetar i 

stallet och kör foder och is. I trädgården behövs en trädgårdsmästare och en dräng samt 

”flickor i mån av behov”.269 

Inte helt oväntat medförde kolonisationen följder för arbetarna. Redan i början av mars 

1947 rapporterar Knape till Mannerheim att två män har slutat på grund av kolonisat-

ionen: förkarlen Hj. Järvinen och statkarlen M. Nyström.270 I Gerknäs gårds arkiv finns 

även Martti Nyströms arbetsintyg, här titulerad jordbruksarbetare. Anställd sedan år 1940 

har han den 28 februari 1947 ”förlorat sin plats” på grund av kolonisationen.271 Samma 

orsak uppges för smeden Emil Partanen och för skogvaktaren Arthur Söderström som 

båda sagts upp den 1 november 1948. Samtliga intyg är undertecknade av Bo Knape.272 

Detta är ingalunda en följd unik för Gerknäs gård, utan något som drabbade gårdar i all-

mänhet efter genomförandet av jordanskaffningslagen. Leo Granberg skriver i ”Katoavat 

kartanot” att antalet arbetare föll drastiskt och att huvudsakligen gamla trotjänare stan-

nade kvar på gårdarna.273 

Förutom att man blev uppsagd på grund av brist på behov fanns det även andra orsaker 

till att folk upphört att tjäna sitt levebröd på Gerknäs gård. Som nämnt pensionerades 

                                                           
267 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 20.10.1948. 
268 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 1.11.1948. 
269 MMA, Gerknäs Kirkniemi, ”PM från besök på Gerknäs den 18-20 juni 1949”. 
270 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 2.3.1947. 
271 NB, Coll. 414, H.g.a.1 Palkka- ja työtodistuksia, ”Työtodistuksia 1944–86”, Martti Nyström. 
272 NB, Coll. 414, H.g.a.1 Palkka- ja työtodistuksia, ”Työtodistuksia 1944–86”, Emil Partanen; Arthur Sö-

derström. 
273 Granberg 2004, 55. 
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vissa personer och även dödsfall inträffade. Två sådana fall omnämns i brev till Manner-

heim. I februari 1949 meddelar Lindeman att snickare Granath dött274 och i december 

1950 skriver Sumelius att jordbruksarbetare From avlidit.275 

Intressant nog anställdes även arbetare till Gerknäs under Mannerheims tid. I augusti 

1946 får man in en arbetsansökan om tjänsten som kokerska – tydligen har man ledi-

ganslagit tjänsten i tidningen Karjala.276 På hösten 1946 har man uppenbarligen fått in 

arbetsansökningar om skogsarbete, eftersom Knape skriver till Yrjö Halonen i Imatra, 

Kaarlo Koskinen i Borgå och Viljo Mäenpää i Siuro och berättar vad arbetsuppgifterna 

innebär.277 I slutet av augusti 1950 anställs Kerttu Surakka som ladugårdsbiträde.278 Su-

rakka är från Joensuu, ett tecken på att man var redo att flytta långt efter arbete. I oktober 

samma år anställer man också Toivo Koso från Lappträsk som ny chaufför.279  

En yrkesgrupp som inte verkar beröras så mycket av rationaliseringsåtgärderna var tjäns-

tefolket, de personer som arbetade i huvudbyggnaden. Enligt Rahikainen et al. arbetade 

Mannerheims kökspersonal hemma i Brunnsparken också på Gerknäs, i praktiken huvud-

sakligen hushållerskan Berta Haglind.280 Haglind verkar ha haft en förhållandevis viktig 

roll på Gerknäs och till exempel skriver Lindeman till Mannerheim i slutet av december 

1949 att han och Berta ska åka till Gerknäs ”för att få en överblick över det hela”.281 

Haglind hade dock varit i Mannerheims tjänst sedan år 1928, så det är förståeligt att hon 

visades stort förtroende.282 Hon var dock inte den enda på Gerknäs, eftersom fem perso-

ner har titeln ”hembiträde” i mantalslängden för år 1946, fyra för 1947 och 1948.283 Ex-

empelvis anställdes Gunvor Streng, dotter till traktorförare Streng, år 1946. Hon om-

nämns i några av Lindemans brev, som efter att Streng avgått i juli 1949 bland annat 

skriver att han och Berta letar en husa ”likvärdig Gunvor”.284  

Utan vittnesmål är det svårt att klargöra hur arbetarna uppfattade husbonden Mannerheim. 

Det finns i alla fall några försiktiga hänvisningar till relationen i källorna.  I Gerknäs gårds 

arkiv hittar man ett tackkort av Mannerheim till ”barnen på Gerknäs gård” som gratulerat 

                                                           
274 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 21.2.1949. 
275 RA, 7, 20 Saapuneet kirjeet, ”Tunnistamattomat”, Sumelius till Mannerheim 17.12.1950. 
276 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1946, okänd till Knape 23.8.1946. 
277 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1946, Knape till Halonen 25.9.1946; Knape till Ko-

skinen 8.10.1946; Knape till Mäenpää 8.10.1946. 
278 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1950, Sumelius till Surakka 29.8.1950. 
279 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1950, Sumelius till Koso 4.10.1950. 
280 Rahikainen et al. 1964, 182. 
281 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 27.12.1949. 
282 Ojala 2001, 33. 
283 NB, Coll. 414, H.g.a.1 Palkka- ja työtodistuksia, Mantalslängd 1946; 1947; 1948. 
284 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 20.7.1949. Gunvor Streng (gift Englund) var 

min farmor. 
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honom på hans 80-årsdag i juni 1947.285 I boken Marski läheltä ja kaukaa finns även ett 

fotografi på Mannerheim som sitter omringad av arbetarnas barn på karaktärshusets 

trappa. Eventuellt är bilden tagen just sommaren 1947, eftersom Mannerheims schäfer 

Bobi också är med på bilden.286 (Bobi dog av råttgift i november 1948.287) En julhälsning 

av Mannerheim till gårdens arbetare från år 1950 finns bevarad.288 Det förblir även det 

sista meddelandet av Mannerheim till arbetarna – i alla fall vad som går att finna i arkiven. 

I Gerknäs gårds arkiv finns slutligen även ett minnestal hållet av pastorn i Lojo efter 

Mannerheims död. I talet tilltalar han arbetarna: ”Ni sakna djupt Er rättvisa, ädla och goda 

husbonde.”289 Detta är även Kallios syn på hur arbetarna uppfattade Mannerheim; enligt 

honom mindes de marskalken som en välmenande gårdsherre.290  Denna inställning är 

dock inget att förundra sig över och berättar ganska lite om förhållandet mellan arbetsgi-

vare och arbetstagare. 

  

                                                           
285 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, Mannerheim till barnen på Gerknäs gård. 
286 Rahikainen et al. 1964, 177. 
287 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 23.11.1948. 
288 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1950, Mannerheim till Sumelius 21.12.1950. 
289 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1951, Minnestal 14.2.1951. 
290 Kallio 1996, 77. 
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5. Den privata sfären 

 

I det här sista processkapitlet behandlas hur den privata sfären förändrades under Man-

nerheims tid. Först tar jag upp karaktärshuset och förnyelsen av det, sedan granskas hur 

trädgården eller parken åtgärdades och till sist lyfts upp byggandet av växthus och bastu. 

 

5.1 Karaktärshuset renoveras 

 

När man småningom fått ekonomibyggnaderna, eller åtminstone ladugården, i skick var 

det dags för nästa stora projekt – karaktärshuset. Som nämnt i bakgrundskapitlet var Man-

nerheim själv inte nöjd med huset och det måtte ha stått klart från början att det skulle 

renoveras. Ett tecken på detta är när han efter sin första sommar på Gerknäs skriver till 

sin brorsdotter Elsie Mannerheim att han är ”provisoriskt installerad i några rum av 

Gerknäs tyvärr rätt illa medfarna karaktärshus”.291 Redan på vintern 1946 hade man inlett 

planeringsarbetet med huset. Petter Forsström meddelade Mannerheim i januari att en 

planritning skulle göras på karaktärshuset.292 Enligt Koskinen hade Forsström själv bett 

arkitekt Erich Ungern-Sternberg om ritningar för förändringar i huvudbyggnaden och 

också vatten- och värmeledningar. Mannerheim anlitade trots allt sin egen arkitekt Sigurd 

Frosterus, som presenterade ett förslag på hur huset skulle renoveras. För övrigt var det 

även i det här skedet som Forsström lovade Mannerheim hjälp av sin fabriks överbygg-

mästare Frans Karlsson med att bland annat övervaka arbetet.293  

Som nämnt gjorde arkitekterna Ungern-Sternberg och Frosterus upp ritningar på karak-

tärshuset. Ungern-Sternbergs ritningar går inte att finna i arkiven, men däremot finns en 

odaterad och osignerad ritning på karaktärshuset i Gerknäs gårds arkiv. Ritningen består 

av två blad, en sida för bottenvåningen och en för övre våningen. På ritningen över den 

övre våningen har Mannerheim själv noterat: ”Prof. Frosterus 1sta förslag” och ”Dr. Fros-

terus 1sta utkast” samt under det ”1sta förslag”.294 På basis av dessa kommentarer torde 

man kunna dra slutsatsen att det är Frosterus ritningar från år 1946. Bland annat planerar 

Frosterus tre gästrum, salonger i bägge våningar, ett stort bibliotek och arbetsrum samt 

tre rum för personalen (märkta ”dom.rum”) och en egen matsal åt dem. Detta är även den 

                                                           
291 RA, 7, 157 Elsie Mannerheim 1905–1955, ”Elsie Mannerheimille saapuneita kirjeitä Gustaf Manner-

heimilta 1917–1950”, 21.9.1946. 
292 SLSA, 1102, 60 M-N, Forsström till Mannerheim 18.1.1946. 
293 Koskinen 2009, 425. 
294 NB, Coll. 414, I.b.3 Piirustukset: päärakennus, ”Gerknäs Corps de logis. Omändringsförslag av det 

inre”. 
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enda ritningen över huvudbyggnaden i arkivet. På båda ritningar är endast de nya utrym-

men inritade och det är inte klart hur huset sett ut innan.  

Denna ritning till trots verkar det i alla fall mest sannolikt att man anlitat A.W. Liljeberg 

Oy, som även byggde ekonomibyggnaderna, för att planera och renovera huvudbyggna-

den. I Mannerheim-museets arkiv finns nämligen några ritningar gjorda av bolaget, dock 

först från vårvintern 1948. Inte heller i Liljebergs ritningar blir det alldeles klart hur det 

nya bottenplanet skiljer sig från det existerande, men i alla fall är en del kakelugnar av-

lägsnade. Dessvärre har inte arkitekten skrivit vilka de olika utrymmena är, men i de flesta 

fall motsvarar rumsindelningen nästan exakt Frosterus ritning. På bottenvåningen finns 

alltså intill köksingången på den norra sidan av huset kök, serveringsrum, toalett, perso-

nalens matsal och Mannerheims matsal; i husets mittparti vid huvudingången hall och 

salong; från hallen kapprum med toalett samt mottagningsrum; och i den södra ändan 

arbetsrum och bibliotek.295 

Ritningen över den övre våningen skiljer sig lite mer från Frosterus ritning – A.W. Lilje-

berg har åtta rum mot Frosterus tio. Om de har följt samma linje som Frosterus kunde 

man anta att de två rummen närmast kökstrappan är personalrum, de två därpå följande 

eventuellt gästrum, övre hall och salong i mitten av våningen och rummet intill salongen 

gästrum. Två rum är faktiskt utprickade som ”gästrum” och ”sovrum”. Det som kallas 

gästrum ligger på den södra sidan av trappan och hallen, medan sovrummet ligger i det 

bortre hörnet, med fönster mot trädgården. Detta är med största sannolikhet Mannerheims 

privata sovrum. Mellan de två rummen ligger en liten hall och två badrum. Även denna 

ritning är från mars 1948.296 

Det finns även en mindre ritning, över endast nedre hallen, från den 24 mars 1948 med 

anmärkningen ”OK”. Ritningen är värd att nämna eftersom den även bär ett par kommen-

tarer nedtecknade av Mannerheim själv. På ritningen finns det utprickat fyra kolonner i 

det lilla utrymmet mellan själva hallen och salongen. Mellan två av dem har Mannerheim 

skrivit: ”Kunna icke dessa två kolonner förslå som stöd för taket?”. Intill de övriga två, 

som står på vardera sidan om en öppen spis, har han skrivit: ”Kolonnerna kunna icke stå, 

der de äro projekterade, om icke spisen hållas tätt till väggen.”297 Det är ändå svårt att 

bedöma utifrån källorna om man följt marskalkens råd. 

                                                           
295 MMA, Gerknäs Kirkniemi, ”Gerknäs gård. Ändringsritning till karaktärsbyggnad. Bottenvåningens 

plan 1:50” K.J.D. (A.W. Liljeberg Oy) 10.3.1948. 
296 MMA, Gerknäs Kirkniemi, ”Gerknäs gård. Ändringsritning till karaktärsbyggnad. Övre våningens 

plan 1:50” K.J.D. (A.W. Liljeberg Oy) 10.3.1948. 
297 MMA, Gerknäs Kirkniemi, ritning på nedre hallen, A.W. Liljeberg Oy 24.3.1948. 
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En av de främsta aspekterna av renoveringen berörde uppvärmningen av huset samt våt-

utrymmena. Gerknäs saknade moderna badrum och det fanns inte heller någon central-

värme, utan huset värmdes upp med kakelugnar.298 Det fanns alltså ett behov av ordent-

liga vatten- och värmeledningar samt moderna badrum och detta verkar ha blivit det första 

projektet man tog itu med i karaktärshuset. Enligt Esa Koskinen var det bolaget Vatten 

och Värme Ab som skötte jobbet för 350 000 mk.299 Knape skriver till Mannerheim redan 

i februari 1947 (första gången arbetet med karaktärshuset omnämns i korrespondensen) 

att de tillsammans med överbyggmästare Karlsson ska börja med badrummet och toalet-

ten på kökssidan av huset och sedan övergå till kapp-, tvätt- och toalettrummen i det som 

varit telefonrum, intill själva huvudingången. Knape vidarebefordrar även Karlssons 

fråga om Mannerheim vill ha värmeledningar, ”i händelse att rör kunna anförskaffas”.300 

Uppenbarligen är svaret ja, eftersom Knape en månad senare när man väl kommit igång 

meddelar marskalken att arbetet dessvärre står stilla eftersom rörmokare inväntas.301  

I slutet av mars har man enligt Knape kommit så långt att WC, tvättrum och kapprum är 

färdiga att målas samt att man torde blir färdiga med köket och personalbadrummet efter 

påsk.302 I maj 1947 rapporterar Knape att kostnaderna på karaktärshuset står på 235 394 

mk. Tyvärr redogör han inte mer ingående för vad som gjorts, men han meddelar Man-

nerheim att det ännu återstår räkningar för målning och elektriska reparationer att be-

tala.303 Exakt vems planer man följt blir inte klart, eftersom Liljebergs ritningar är först 

från våren 1948. Denna diskrepans i tid gör att det blir svårt att med säkerhet säga hur 

mycket ansvar Liljeberg hade och vem man eventuellt anlitade innan. Följande omnäm-

ning av karaktärshuset sker först i april 1948, när Knape meddelar att man rivit väggen 

mellan salongen och nedre hallen samt vissa kakelugnar.304 I det här skedet är A.W. Lil-

jeberg Oy uppenbarligen anlitad för renoveringsarbetet. 

A.W. Liljebergs Oy:s ritningar från mars 1948 saknar i övrigt detaljer, men i badrummet 

har man ritat in diverse utrustning som toaletter och badkar. Det visar sig även att man 

tydligen satsat mycket på just Mannerheims badrum. I Mannerheim-museets arkiv finns 

nämligen en annan, tydligare ritning på karaktärshuset, troligen också gjord av Liljeberg 

eftersom handstilen motsvarar de förra ritningarnas. Här ser de två badrummen i övre 

                                                           
298 Meri 1989, 473. 
299 Koskinen 2009, 426. Enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 350 000 mk år 1948 

av 15 787,80 € år 2013. 
300 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 18.2.1947. 
301 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 12.3.1947. 
302 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 28.3.1947. 
303 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 2.5.1947. Enligt Nor-

deas penningvärdekalkylator motsvaras summan 235 394 mk år 1947 av 14 288 € år 2013. 
304 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 29.4.1948. 
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våningen aningen annorlunda ut, men också här har man fokuserat på detaljer – till och 

med kaklen är inritade.305 Därtill finns det ytterligare två små ritningar över endast bad-

rummet, varav den ena verkar vara en kladd och den andra en slutlig version. På den 

slutliga versionen står det nämligen ”OK” och datumet 23.4.48.  Enligt stämpeln att rit-

ningarna är gjorda av A.W. Liljeberg Oy.306 

Trots att man uppenbarligen gjorde en del reparationer i huset redan under år 1947, hävdar 

Veikko Kallio att man inledde dem först år 1948 – detta är alltså en missuppfattning från 

författarens sida. Det är möjligt att Kallio syftar på Liljebergs ritningar från 1948 i sitt 

påstående om att arbetena skulle ha inletts först detta år. Dessutom finns det ett dokument 

från maj 1948 i vilket det redogörs för detaljerade renoveringsplaner. I det finskspråkiga 

dokumentet, stämplat av A.W. Liljeberg Oy, redogörs för en förhandling som skett mellan 

major Lindeman, ingenjör Finnilä, ingenjör Suurpää och byggnadsmästare Koskinen. 

Högst antagligen är Finnilä, Suurpää och Koskinen anställda på A.W. Liljeberg Oy.  

För det första har man beslutat att i marskalkens sovrum lämna kvar kakelugnen; i gäst-

rummet ska man bygga två garderobsgrupper med 55 cm breda dörrar, tvättstället avlägs-

nas men rörledningarna får bli kvar; om det finns en dörr som leder till Mannerheims rum 

ska den avlägsnas och väggen isoleras med insulit. (användningen av ordet ”om” antyder 

på att diskussionen förts annanstans än på Gerknäs.) Vidare ska eventuella garderober i 

övre hallen placeras i de alkover som bildats av skorstenen (”ylä käytävä: mahdolliset 

komerot savupiipusta ylä salonkiin jäävään syvennykseen” [sic]); i gästbadrummet instal-

leras en ”vänsterhänt” dörr som öppnas utåt; mellan dörrväggen och badkaret bör finnas 

ett utrymme på 65 cm; i tamburen placeras ett skåp för borstar och dylikt; i övre salongen 

ska golvet läggas av smala bräder enligt major Lindemans ritningar; i nedre hallen place-

ras matsalens dubbeldörrar mittemot trappan, kolonnen intill matsalen avlägsnas och I-

balkar installeras för att stötta takbjälkarna.307 När man jämför dessa planer med Lilje-

bergs ritningar är kakelugnen i Mannerheims sovrum det enda som omnämns i båda do-

kumenten – om det övriga i renoveringsplanen genomfördes är endera svårt att bedöma 

säkert utgående från de övriga skriftliga källorna, eller har ingen motsvarighet alls i rit-

ningarna. 

                                                           
305 MMA, Gerknäs Kirkniemi, ”Gerknäs gård. Ändringsritning till karaktärsbyggnad. Övre våningens 

plan 1:50” (2). 
306 MMA, Gerknäs Kirkniemi, ”Ändring i badrummet” A.W. Liljeberg Oy; MMA, Gerknäs Kirkniemi, 

”Ändring i badrummet” A.W. Liljeberg Oy 23.4.1948. 
307 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, Rakennukset: yleistä 1948, 

”Neuvottelu 5.5.1948”. 
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Utöver dessa planer och ritningar finns det i alla fall en utredning av A.W. Liljeberg Oy 

över vad man gjort och vad det kostat, daterad den 9 september 1948. I dokumentet står 

det att man lagat taket och väggarna i tamburen, värdinnans rum (troligen avses här hus-

hållerskan), matsalen, hallen, sovrummet (Mannerheims), utrymmet mellan sovrummet 

och badrummet, salen, hallen, adjutantens rum, gästrummet, utrymmet mellan två garde-

rober, serveringsrummet, personalens matrum, utrymmet mellan badrummet och tambu-

ren; man har målat kolkällaren och pannrummet; renoverat golven i arbetsrummet, rum-

met bredvid nedre hallen, pannrummet, rummet mellan köket och personalens matsal; 

renoverat övre våningens fönster och dörrar; renoverat två badrum; målat två verandor 

och ett köksskåp; renoverat chaufförens rum och agronomens kök – var dessa utrymmen 

är framgår inte av ritningarna. Den sammanlagda kostnaden uppges vara 445 718 mk, 

men det måste handla om endast en delsumma.308 I en osignerad sammanfattning från den 

28 juni 1948 över vad de olika byggprojekten (stallet, ladugården och karaktärshuset) 

kostat, har man redan den 28 juni 1948 nedtecknat att den dittills sammanlagda summan 

för huvudbyggnaden uppnått 562 406 mk. Av denna summa utgörs 433 221 mk av ar-

betslöner, 686 56 mk av materialkostnader och 60 529 av ”allmänna kostnader”, exem-

pelvis fraktkostnader och kostnader för arbetsledning.309 

Knape omnämner i slutet av maj 1948 för Mannerheim att arbetet med karaktärshuset 

pågår; i juni meddelar han att rivningsarbetena i huset är gjorda.310 Fler gånger än så hin-

ner Knape inte skriva om karaktärshuset, eftersom han slutar på Gerknäs i oktober 1948, 

och den nye agronomen Henrik Sumelius tillträder den 1 november. Eftersom Sumelius 

inte skriver till Mannerheim tillnärmelsevis lika ofta som Knape är det närmast adjutant 

Lindemans brev man får ty sig till. Dessvärre skriver inte heller Lindeman särskilt mycket 

om renoveringsarbetena. I slutet av mars 1949 påpekar han att alla arbeten gått planenligt 

och eventuellt syftar han bland annat även på karaktärshuset.311 I november skriver Lin-

deman att han gett order om att tjära balkongen och verandagolvet på huvudbyggnaden 

och i februari 1950 påpekar han att man börjat reparera köksdörrarna samt dörren mellan 

telefonrummet och hallen.312  

                                                           
308 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, Rakennukset 1948, A.W. Lilje-

berg 9.9.1948. Enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 445 718 mk år 1948 av 

20 105,45 € år 2013. 
309 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, Rakennukset 1948, ”Kirkniemen 

kartanon rakennuskustannusten jakaantuminen eri töiden kohdalle 28 pv:ään kesäk. mennessä”. Enligt 

Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 562 406 mk år 1948 av 25 369 € år 2013. 
310 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1948, Knape till Mannerheim 29.5.1948, 7.6.1948. 
311 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 23.3.1949. 
312 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 8.11.1949; 22.2.1950. 
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I mitten av mars presenterar adjutanten ett kostnadsförslag för betsning av golven på 

Gerknäs – 300 mk/m² och de betsade ytorna är 36 m² i arbetsrummet, 37 m² i läsrummet, 

24 m² i gästrummet, 28 m² i Mannerheims sovrum och 10 m² i telefonrummet.313 I början 

av maj skriver Lindeman att man blivit klar med karaktärshuset och anser för övrigt att 

golven nu är ”vackra”.314 Om det ovanstående priset är den faktiska summa som betalades 

och inga övriga rum behövde betsas, blev det sammanlagda priset för golvbetsning 40 500 

mk. Om man adderar denna summa till den sammanlagda summan som uppgetts ovan 

(dryga 560 000 mk år 1948 motsvaras av dryga 650 000 mk år 1950) står kostnaderna för 

karaktärshuset på ungefär 700 000 mk.315 Veikko Kallio menar att summan för renove-

ringen av karaktärshuset var 500 000 mk, men han redogör inte för varifrån summan här-

stammar.316  

Trots att man kanske kunde förvänta sig att Mannerheim skulle bry sig mest om hur hans 

egen boendemiljö såg ut, verkar han faktiskt ha haft mer att säga till om driften och rat-

ionaliseringen på gården. Förvisso kan man aldrig få en komplett bild genom att endast 

gå igenom korrespondens och arkiv – till exempel har jag inga uppgifter på om Manner-

heim förde telefonsamtal om de olika ärendena gällande Gerknäs. Även det faktum att 

hans egna brev inte finns i arkiven i någon särskild utsträckning är en stark indikation på 

att den bild jag presenterar i den här avhandlingen inte är objektiv eller fullständig. Utgå-

ende från detta material kan man dock konstatera att Mannerheim är förvånansvärt från-

varande i frågor som gäller karaktärshuset, i synnerhet om man jämför detta med hur aktiv 

och synlig han är angående moderniseringen av ekonomibyggnaderna och jordbruket.  

 

5.2 Satsning på trädgården 

 

Man satsade även på trädgården och enligt både Veijo Meri och C. O. Lindeman var 

Mannerheim stolt över både sin park och sitt växthus.317 Det märker man baserat på hur 

ofta de omnämns i korrespondensen. Mannerheim verkar i detta avseende ha varit noga 

med detaljer – i ett brev till honom skriver Knape i april 1948 att perennväxter och buskar 

anlänt från Holland och att man planterar dem tillfälligt för att sedan flytta dem enligt 

                                                           
313 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 14.3.1950. 
314 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Lindeman till Mannerheim 8.5.1950. 
315 Enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 562 406 mk år 1948 (se s.59) av 652 128 

mk år 1950. Denna summa tillsammans med 40 500 mk ger den exakta summan 692 628 mk år 1950. Det 

motsvaras av 26 944,50 € år 2013, eller ungefär 27 000 €. 
316 Kallio 1996, 74. 
317 Meri 1989, 473; Lindeman 1954, 147. 
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Mannerheims önskan.318 I ett av de få bevarade brev Mannerheim själv skrivit meddelar 

han Lindeman i oktober 1948 att han inte vill ha blommor framför karaktärshuset.319 Det 

är helt i enlighet med Veikko Kallios uppfattning om att Mannerheim planterade sina 

blomlökar efter eget behag, ibland dock efter påverkan av hans kvinnliga gäster.320 Kan-

hända var det lättast för Mannerheim att ge mest praktiska order om sin trädgård – för det 

behöver man ju inte vara bekant med varken jordbruk eller rationaliseringsåtgärder.  

I synnerhet från och med år 1949 finns det många brev om blomlökar som man planerar 

skaffa och plantera. Till exempel meddelas Folkförsörjningsdistriktet i juli 1949 att man 

skaffar 1225 kg blomsterlökar till Gerknäs, för 225 000 mk.321 Detta är ingen liten summa 

– för motsvarande summa hade man år 1945 kunnat köpa fyra tomter på 0,16 hektar från 

Gerknäs gård à 19 500 mk.322 Det finns även en hel del korrespondens mellan Henrik 

Sumelius och det holländska företaget Bloemkweekerij en -Handel Adam & Walkers. 

Vera von Fersen menar dessutom att Mannerheim skulle ha fått 10 000 blomlökar i gåva 

av drottning Juliana av Nederländerna.323 

Enligt Veijo Meri var marskalken också intresserad av äppelodling,324 vilket även under-

stryks av von Fersen som skriver att man redan år 1946 planterade 700 äppelträd på 

Gerknäs gård.325 En del av dem förstördes dock redan på vårvintern 1947 när Gerknäs 

enligt Knape hemsöktes av sorkar.326 På hösten 1947 fick Mannerheim prov på 35 äppel-

sorter av professor O. Meurman och bad i ett brev professorn även om hjälp med att välja 

goda äppelsorter att ersätta de sorkätna med.327 Favoritträdet var kanske i alla fall en gam-

mal ask som lär ha planterats av Karin Månsdotter.328  

 

 

 

                                                           
318 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1948, Knape till Mannerheim 20.4.1948. 
319 RA, 7, 13 Saapuneet kirjeet, Mannerheim till Lindeman 23.10.1948 (bland breven från Lindeman). 
320 Kallio 1996, 61. 
321 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1949, Folkförsörjningsdistriktet till Gerknäs gård 

29.7.1949. Enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvaras summan 225 000 mk år 1949 av 9990 € år 

2013. 
322 4 x 19 500 är ungefär 79 285 mk (år 1945), vilket motsvarar 225 000 mk år 1949, enligt Nordeas pen-

ningvärdekalkylator. 
323 von Fersen 2007, 51. 
324 Meri 1989, 472. 
325 von Fersen 2007, 51. 
326 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 28.3.1947. 
327 MMA, Gerknäs Kirkniemi, Mannerheim till Meurman 2.10.1947. 
328 Lindeman 1954, 147. 
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5.3 Bastu och växthus byggs 

 

Förutom att man byggde och renoverade i karaktärshuset genomfördes även en del andra 

mer privata byggarbeten på Gerknäs under Mannerheims tid. Man byggde en bastu och 

ett växthus. Växthuset presenteras här som ett av Mannerheims privata byggprojekt, ef-

tersom det kommer att framgå att det är så det verkar ha uppfattats när det uppfördes. 

Enligt Veijo Meri var den existerande bastun i mycket dåligt skick när Mannerheim köpte 

Gerknäs gård och därför ville han uppföra en ny.329 Meri skriver att det till en början fanns 

en plan på att flytta bastun från Mannerheims jaktstuga i Loppis till Gerknäs, men att 

Finlands Allmänna Jägarförbund meddelade Mannerheim att de kunde bygga en kopia av 

bastun, om de i stället fick originalet.330 I gårdens arkiv finns ett byggnadstillstånd daterat 

den 19 maj 1948 för en bastu på 148 m³ och 58 m².331 Tydligen fick alltså även bastun 

vänta till efter rationaliseringsarbetena. Bastun byggdes mellan april och september 1948, 

enligt en lönebok över byggprojektet.332 

Det återstår ännu ett byggprojekt: växthuset. Enligt Lindeman var Mannerheim intresse-

rad av växthus, vilket kunde förklara varför det uppfördes.333 Tydligen var det ett projekt 

som ansågs relativt viktigt, eftersom det omnämns i korrespondensen redan på hösten 

1945. Forsström skriver i november till Schybergson och frågar honom hur många 

kvadratmeter glas han tror behövs till Gerknäs växthus. Senare samma månad skall up-

penbarligen även fruktträdgårdsexperter besöka Gerknäs, på Schybergsons anmodan.334  

Från den sjunde januari 1946 finns det en ritning gjord av Puutarhataito Oy på ett växthus 

med ett särskilt rum att odla persikor i, men det verkar som att man åtminstone måste 

avstå från persikorna, eftersom Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna 

arbetena gav avslag på ansökan om växthusbygge på grund av en för omfattande plan.335 

Två mindre växthus får man i alla fall tillstånd till, eftersom Knape i november 1946 får 

ett brev av Erik Mandelin som lovar skaffa fram 180 meter rör till Mannerheims växt-

hus.336 Exakt hur Mandelin var rätt person att ansvara för rören är inte klart – han arbetade 

nämligen på General Mannerheims Barnskyddsförbund. Mandelins formulering är ett 

                                                           
329 Meri 1989, 473. 
330 Meri 1989, 475. 
331 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, ”Rakennustyölupa 19.5.1948”. 
332 NB, Coll. 414, H.e.1 Rakennukset, korjaus- ja muutostöiden aineisto, ”Bastubygget”. 
333 Lindeman 1954, 148. 
334 SLSA, 1102, 65 SA-SK, Forsström till Schybergson 17.11.1945. 
335 NB, Coll. 414, I.a.1 Karttoja, Puutarhataito Oy 7.1.1946; NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–

1984), 1946, Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 14.9.1946. 
336 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1946, Mandelin till Knape 27.11.1946. 
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tecken på att växthuset uppfattades som Mannerheims privata projekt, inte som en del av 

rationaliseringsåtgärderna på Gerknäs. Växthusen är enligt Knape 42 m² stora, ett för to-

mater och ett för gurkor.337 Lindeman menar att Mannerheim ibland visade upp sina to-

mater för gästerna på Gerknäs.338 Förutom dessa grönsaker odlade man åtminstone år 

1948 även meloner på Gerknäs.339 

Redan i början av år 1947 är man färdig med växthuset, vilket Knape rapporterar till 

Mannerheim den 18 februari.340 Rörande hur bygget bekostades kommenterar revisor 

Mellberg i sina anteckningar från ett besök på Gerknäs i början av februari att det finan-

sieras av stiftelsen. Revisorn kommenterar för övrigt även hur man bör bokföra sådana 

kostnader som Mannerheim personligen stått för – vilket betyder att marskalken också 

betalade för Gerknäs ur egen ficka.341 Den 20 februari skickas en räkning till stiftelsens 

häradshövding Öhman, som har hand om ekonomin. Räkningen är på 180 135,50 mk för 

tiden 1.1–20.2.1947.342 Trots att man enligt Knapes brev till Mannerheim verkar ha fått 

hela växthuset byggt under ungefär denna tid, tyder räkningen till Öhman ändå på att det 

endast är ett delmoment. I mars meddelar Knape nämligen Mannerheim att växthuset 

kostat sammanlagt 1 746 190,50 mk. Knape skriver också att det ännu krävs installation 

av vattenledningar samt uppröjning och planering av omgivningen, men att det görs av 

gårdens eget folk under den kommande våren och sommaren.343 

                                                           
337 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Lindblom 2.5.1947. 
338 Lindeman 1954, 148. 
339 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1948, Knape till Mannerheim 17.6.1948. 
340 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 18.2.1947. 
341 NB, Coll. 414, E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984), 1947, ”Anteckningar från undertecknads besök på 

Gerknäs gård den 7. – 8.2.1947”. 
342 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Öhman 20.2.1947. 
343 NB, Coll. 414, D.a.1 Kirjeenvaihto (1944–1983), 1947, Knape till Mannerheim 2.3.1947. Enligt Nor-

deas penningvärdekalkylator motsvaras summan 1 746 190,50 mk år 1947 av 105 992 € år 2013. 
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6. Avslutning 
 

I den här avhandlingen pro gradu har jag granskat hur man moderniserade och förändrade 

Gerknäs gård under åren 1945–1951 samt hur aktiv innehavaren Gustaf Mannerheim var 

i arbetet. Avsikten med avhandlingen har varit att i mån av möjlighet redogöra för vilka 

de konkreta åtgärderna var och fästa särskild vikt vid Mannerheims engagemang, utgå-

ende från de skriftliga källor som bevarats.  

Jordanskaffningslagen från år 1945 hade stor inverkan på Gerknäs gård och på grund av 

att Mannerheim överfört gården i Stiftelsen General Gustaf Mannerheims Nationalfond 

tvingades en stor del av arealen gå till kolonisation. Detta var en av de största förändring-

arna för Gerknäs gård under åren 1945–51 och var dessutom en bidragande orsak till att 

jordbruket måste effektiveras. Av de ungefär 1300 hektar Gerknäs bestod av innan vin-

terkriget bröt ut 1939, återstod drygt 700 hektar efter att lagen verkställts. Ett femtontal 

tomter såldes redan år 1945, men i synnerhet från september 1946 kom tomtförsäljningen 

igång i området Jönsböle. En person som i synnerhet var intresserad av försäljningen var 

Petter Forsström, direktören för Lojo Kalkverk Ab. Han ville enträget köpa en av Jöns-

böletomterna för att grunda en yrkesskola där, men fick inte sin vilja igenom. Slutligen 

gav Mannerheim tomten till Lojo landskommun. Mannerheims skriftliga kommentarer 

finns inte bevarade i någon större utsträckning, men uppenbarligen lät han de sakkunniga 

sköta tomtförsäljningen efter bästa förmåga. 

Angående de egentliga rationaliseringsåtgärderna var det också klart att Mannerheim be-

hövde hjälp och han anlitade en svensk lantbruksexpert, Nils Lindblom från Ekonomi-

byggnader Ab i Stockholm, för att planera hur Gerknäs gård skulle moderniseras. Bland 

annat föreslog Lindblom hur jordbruket på Gerknäs skulle mekaniseras för att motsvara 

tidens krav, något som i stora drag även genomfördes. Gården fick bland annat mjölk-

ningsmaskiner och en traktordriven självbindare. I samband med mekaniseringen täckdi-

kades åkrarna. Man byggde även om ekonomibyggnaderna genom att till exempel införa 

ett tidsenligt mjölkrum i ladugården och helt nya AIV-fodertorn. Stallet byggdes också 

om och en del av det blev garage. Mannerheim hölls konstant uppdaterad om vilket skede 

moderniseringsarbetena befann sig i, från att golvet gjutits till hur korna förhållit sig till 

sina mjölkningsmaskiner. Detta är även den aspekt han skriftligen kommenterat mest och 

med andra ord den aspekt han kvantitativt sett ägnat mest intresse. En tredje aspekt av 
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rationaliseringen var att man såg över antalet arbetare och sade upp en del av dem. Man-

nerheim kommenterade även detta och hölls dessutom uppdaterad om vem som arbetade 

i huvudbyggnaden. 

Även huvudbyggnaden, karaktärshuset, åtgärdades. Trots att källmaterialet är relativt om-

fattande tas ämnet upp på ganska olika vis och med olika syfte, beroende på vem det var 

som rapporterade, ritade eller planerade. Det är således utmanande att klargöra vad som 

säkert genomfördes. Man kan ändå skapa sig en ungefärlig uppfattning baserat på arkiv-

källorna över vad som gjordes, vilket jag har gjort i den här avhandlingen. Mannerheims 

synlighet i de skriftliga källorna förblir liten, men han var ändå inte obetydlig för de som 

arbetade på Gerknäs gård – bland annat sände man ritningar och rapporter till honom. 

Mannerheim lät även plantera blommor och äppelträd och var synbarligen intresserad av 

sin trädgård eller park. Därtill uppfördes också en bastu och växthus, tydligen även dessa 

som Mannerheims egna projekt. 

När man läser om Gerknäs gård under Mannerheims tid stöter man ofta på lätt patetiska 

formuleringar om hur marskalken plogar fält eller på sin ålders höst vill bli jordbrukare – 

för att tjäna sitt fosterland. Denna i högsta grad okritiska syn gör att det blir svårt att 

objektivt se hur aktiv och intresserad han var. Det verkar dock som att Mannerheim fak-

tiskt hade ett visst intresse för Gerknäs gård – oberoende om det berodde på att han upp-

riktigt brydde sig om det gamla godset eller såg det som en investering. Trots att marskal-

ken var beroende av utomstående hjälp med Gerknäs var han på inga vis irrelevant för 

gården och dess moderniseringsarbeten. Snarare var Mannerheim något av en drivande 

kraft, den grundläggande orsaken till att förändringarna överhuvudtaget genomfördes. 

Faktum är att Gerknäs gård genomgick både större och mindre omvälvningar under de 

ungefär fem år gården förfogades över av marskalken. För Mannerheim var denna period 

en avslutande tid, hans sista år i livet, men för Gerknäs innebar det ett uppsving och en 

anpassning till det nya decenniet och en ny, modern tid. 
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  7 Muuta aineistoa 1924–1951 

  13 Saapuneet kirjeet  

  157 Elsie Mannerheim 1905–1955 
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  E.a.1 Kirjeenvaihto (1943–1984) 
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