
Släktmöte 6-9 juni 1986 med 46 deltagare

Programmet omfattade: 
Varsavuori, Nya Valamo, Koli, Nurmes-Bomba, 
Pielinen-museet, Kerimäki kyrka, Nyslott (Casino), 
Olofsborg, Retretti, Punkaharju, Willmanstrand

EA Eli Aminoff
RK Ritva eller Fjalar Kommonen
BL Birgitta Lassenius
HL Helga Lodenius
TL Torolf Lassenius

Bomba-utställning: Hilma Svanström, Hanna Lodenius & Heidi de Quincy

































FRÅN NURME S UT I V Å.RLDEN - KV INNOKONST I FYRA GENERA T JONER 

Robert Svansträn fiXides 1838 i Helsinge, där hans far var drängfogde och 

slutligen bonde. Robert inskrevs i Helsingfors skola samra dag som författaren 

Aleksis Kivi och var en av Kivis nämaste vänner så länge Kivi levde . 

1\rå år efter att vården av våra kronoskogar organiserades blev Svansträn 

forstrrästare år 1861 . Han verkade i ett decennium i Hyrynsalmi och kom 

1874 till Nurmes som forstrrästare i Kuohatti revir. När han sarrna år gifte 

sig med Hilrm Palrrqvist bl ev hon värdinna i hans hem på M:J.unonniemi i Porokylä 

by. Hennes far va r skräddamästare i Hel singfors , fäld i PaavoJa i Österbotten. 

och hennes mor från Danrrark. 

Vid sidan av s in tjänst verkade Svansträn för att förbättra förhållandena 

1 Nurmes, bl.a. som grundare och första föreståndare i Nurmes Spa rbank. 

I kul tur l i vet tog han del som sångare med en vacker bas, och Hi Irra milade. 

Hon hade studerat rråleri i Danrmrk och som elev till Hjalrmr Mmsterhjell• 

i Helsingfors . I Nurmes toodes famil jens sex barn , av vilka ett dog i 

späd ålder. År 1885 fick 'Robert Svans trän en tjäns t i forststyrelsen och 

familjen flyttade till Helsing fors . Där avled han 1901 och hans äkna 1925 . 

Dottern Hanna, food i Nurmes 1897, ärvde s in mors konstnärl iga talang och 

intressen. Hon studerade rråleri i Hel s ingfors, i konstnärlägret på Åland 

och i Pari s. Äktenskapet med redaktör Elias Loden i u s avbröt hennes karriär 

som yrkeskonstnär, men hon fortsatte att rråla under hela sitt långa liv, 

ehuru hon efter att ha få tt sex barn tidigt blev änka . Ett kort besd< 

i Nurmes på 1920- talet hörde till glädjestunderna i hennes tunga liv. 

När hon vid 87 års ålder första gången ställde ut sina arbeten i Hel sing fors 

år 1977 väckte de stort uppseende. Hanna Lodenius l iv slocknade 1975. 

Arbeten av henne har varit ut ställda i Hel singfors (Artegri'lfi ca 1966, 

Amos Andersons m.JSeum 1980, Konstsalongen 1986) , Nurmes (Barba 1981, 1986), 

Bjömeborg (Konstm.Jseet 1981) , Åbo (Konstm.Jseet 1981-82) och Marieharm 

(Landskapsrruseet 1982). 

Hannas dotter Heidi Lodenius foodes 1908 och studerade i Finska Konstföreningens 

skola 1924-26. Hon arbetade sedan som reklamtecknare i Helsingfors, men 

fortsatte tidvi s sina studier i Paris, bl.a. som elev till Femand Leger. 

Hon gifte sig 1938 med ingenjör Jacques de Quincy och har sedan dess bott 

i Frankrike. Där har hon rrålat, skulpterat och teckna t. Hon har ställ t 

ut s ina arbeten i Paris (Galerie M:Jzarine 1968), i Helsingfors (Galerie 

Artek 1971) och i Geneve (AtelierCora 1972). Hon är bosatt i Chamonix . 

Hennes dotter Christine de Quincy, f. 1942, är konstnär 1 fjärde generationen. 

Efter konst stud i er i Pari s och Geneve bor hon nu 1 soora Frankrike odt 
arbetar som keramiker och nålare. 



Hilma Svanström (f. Palmqvist)~ oljor 

1. 'Uorgongåvan 11
, 1866 

2 . Skata gård i Nords j ö, Helsinge (Robert Svans t dins bamdcmshem) 

J . Skata gård 

4. St i 11 eben med bl oomor 

5 . Raaved å i Danrmrk, kopia efter dansken Andersen, 1872 

6. B lonsters t i 11 ebeil 

7. Forsen, 1873 

8 . Utsikt från ~~nonniemi , 1874 

9. Bionsterstudier 

10. ~un(XlTli emi, blandteknik 1885 

11. J ollas I 

12. Joi las II 

Hanna V. Loclenius (f. Svansträn): oljor 

1]. Vinterbild från Helsingfors 

14. Landskap med gärdsgård 

15. Fiskargwma 1900 

16. Fiskare 

17. GUTT1TB f rån Å l and 1900 

18. Flicka med plarrnonfärgad blus 

19. Hilrra Svansträn 

20. Bränningar 1919 

21 . Båthus i Nagu 

22. Li 11-Kallvik i Nordsjö 1927 

2]. SCITlTB.rlandskap 

24. Helsingfors skärgård 1932 

1898 

25. Hilrra och .Robert Svansträn, efter fotografi 



Vitrin erna, forts. 

HILMA SVANSTRÖMS MÅLNINGAR 

17. Död sparv 

18. Julkort 

19. Koskis i Lojo (Hilrras brors, Edmmd Palrrqvi s ts hem) 

HANNA SVANSTRÖMS TECKNINGAR FRÅN BARNDOMSÅREN 

20. Fågel (1849, san 15-åring) 

21. Vinterbild (189], sam 1]-åring) 

Heidi de OJincy (f. Lodenius) : blandteknik 

26. Fi sk I (Lodenius 1984) 

27. Fisk II (Lodenius 1984) 

28. Fisk III (Lodenius 1984) 

29. Fisk IV (Lodenius 1984) 

Vi t rinerna 

1. Heidi de f).Jincy (f. Loden i u s) : fyra julkort 

2. Christine de f).Jincy : sju keramikskulpturer (til julkrubban) 



FÖRE~L SON TILLHÖRT FANILJEN SVANSTRÖN 

3. Lösärnar 

4. Orientalisk solfjäder av elfenben 

5. Fickkalender för 1867 

6. Två sryckeskrin 

7. Medaljong 

8. M:mtilj 

9. Två fruktlmivar 

10. Sked: faddergåva t i 11 Hanna 

11. BokstälJning 

12. Skådespel av Rd:Jert Svans t rän 

13 . Barnen Svanst rän: bakers t Valborg f. 1875, Hjalrm.r f. 1877, och 

Harald f. 1876, franme Inga f. 1882 och Hanna f. 1879 

14. Hi l ja och Hjalrrar Svansträn i sitt hem i Hel singfors c. 1910 

15. Julbrev på vers från paret Svansträn i Nurmes t i 11 Helsingfors . 

Ti 11 höger ritning av hemnet och gården på Maunonni emi. 

På andra bladet skildras en tavla (nr 8 på denna utställning) 

san Hi lrm nålat och sände san julklapp t i 11 sin syster Al bina. 

16. Bilder ur familjen Sva ,sträDs fotografialbum: vänner i Nurmes 

ÖVer raden, från vänster 

Carl Elis Roos, f. 1821, kyrkoherde i Nurmes 1881-1906, d. 1906 

Arm.lia Lydia Natoinette Roos, f. ArmleJt 1823, d. 1890 

Alfred Stenius, f. 1837, länsrran i Rautavaara 1868- 1902, d. 1917 

Sofia Kristina Stenius, f. Engelberg 1844 , d. 1919 



Mellanraden, från vänster 

Fredrik Willehad Calonius, f. 1838, apotekare i Nurroes 1869- 93 

Ida Wi l helmina Ca l onius, f. Engelberg 1846 

Heman Werner Sahlstein f. 1843, kronofogde 1 Pif!lisjärvi 

härad 1875-84, d. 1911 

Rosa Paqvalen, f. 1840, postexpeditör i Nurmes, d. 1905 

Nedre raden; från vänster 

EvaMariavonFieandt, f. vonEssen 1850, d. 1916 

Karl Johan von Fi eandt f. 1849, prC1Vinsialläkare 

i Pielisjärvi 1876-79, d. 1925 

Anna Charlotta Collan, f. Sallmen 1853 

Johannes C ollan, f. 1841, provinsialläkare 

i Pi el i sj ärv i 1879-91, d. 1891 
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