
Rusland ses bedst fra flodsiden. Vi tilbagelægger en strækning på 1.321 km langs floden Volga og over Europas to største søer, Ladoga og Onega. På rejsen oplever vi zarernes Vinter-palads, Moskvas røde Kreml og den russiske provins med gamle landsbyer, russiske trækirker og grønne landskaber. Vi kommer også bag facaden, når vi besøger russere i deres hjem, går ind i baggårdene og ser de lokale markeder. På dette 12 dage lange flodkrydstogt er der rig mulighed for at blive klogere på verdens største land, når vores akademiske rejseledere undervejs holder en række foredrag, viser film og guider os gennem de mange oplevelser. 

Information og tilmelding
Telefon: 33 32 32 65

www.akademiskrejsebureau.dk

Rejs f.eks med

Andrey KazankovJournalist på Weekend-avisen med fokus på Rusland.

VinterpaladsetFabergé-æg-muséetDet Danske KulturinstitutBag facaden byvandringTretjakov-gallerietmm.
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På rejsen er bl.a. inkluderet:
12 dages flodkrydstogt, helpension, udvendig kahyt, fuldt 
kulturprogram, alle entréer og ekskursioner, ekspert-
rejseleder, 3-4 rejselederforedrag og alle drikkepenge.

Læs mere om rejsen på akademiskrejsebureau.dk/rusland

Flodkrydstogt i Rusland

12 dages flodkrydstogt
Pris fra 12.995,-

12 afgange i 2018
Fra maj til september

Af CAMILLA ALFTHAN

V
äinö den Første kalder 
finnerne den tyske prins, 
der i 1918 blev Finlands 
første monark, inspireret 
af Kalevala-sagnenes helt, 
Väinamöinen. Det rette 

navn var en hel del længere, nemlig Karl 
den Første, konge af Finland og Karelen, 
hertug af Åland, storfyrste af Lapland 
og herre af Kalevala og Norden. En 
respektindgydende række af titler til den 
person, der skulle være overhoved af det 

nye Storfinland.  
Historien gik anderledes, og 
monarkiet blev skrinlagt efter kun 

to måneder, uden at den nyslåede 
konge overhovedet nåede at 
sætte foden på finsk jord.

Selv om Finlands korte flirt 
med monarkiet nu blot er en 
farverig parentes i nationens 
turbulente historie, er kongen 
ikke helt glemt. Forleden 

præsenterede det finske Riddarhus, adelens 
repræsentationshus, en udstilling om hans 
korte tid som monark.

Æresgæst var den tyske prins Philipp af 
Hessen, som i dag kunne have været kongen 
af Finland, hvis hans oldefar havde beholdt 
sin position.

På Riddarhuset kunne man se, med 
hvilken imponerende fart finnerne fik stablet 
et kongehus på benene: Man udfærdigede 
adelsbreve og tegnede en kongekrone, og 
den berømte maler Akseli-Gallen Kallela 
designede uniformer til de ansatte ved hoffet.

Kejserpaladset, fra dengang Finland 
var et selvstændigt russisk hertugdømme, 
skulle forvandles til kongeslot efter en 

gennemgående renovation som følge af 
krigens ødelæggelser, hvor rødgardisterne 
havde haft det som hovedkvarter. En arkitekt 
og en indretningsarkitekt fra varehuset 
Stockmann fik til opgave at indrette kongens 
private residens, der var udset til at være en 
pragtvilla i Eirakvarteret, der var færdiggjort 
af den verdensberømte arkitekt Eliel Saarinen.

De tegnede detaljerede planer og rejste til 
europæiske byer for at købe møbler, spejle, 
lamper, sølvtøj og porcelæn. Meget var i tysk 
biedermeierstil, der på det tidspunkt var 
højeste mode. Der var desuden to forgyldte 
empiresofaer fra Skt. Petersborg, der var skabt 
til kongelige ceremonier. Nordiske indslag var 
finske ryatæpper og gustavianske kommoder.

»Kongevalget var en strategisk beslutning, 
da finnerne ville have en monark som 
modvægt til den russiske diktator. De spurgte 
først den tyske kejser, om de kunne få en af 
hans sønner, men han takkede nej og foreslog 
i stedet sin svoger, Friedrich Karl, der var prins 
og lensgreve af Hessen,« fortæller den 47-årige 
prins af Hessen, som til daglig er fotograf.

I 1918 rasede Første Verdenskrig i det 
meste af Europa, og en revolution var 
udbrudt i Rusland. Da Finland løsrev sig fra 
det smuldrende tsarrige, opstod en blodig 
borgerkrig, hvor landet pludselig var delt i 
to: Det officielle Hvide Finland, der ønskede 
selvstændighed, og De Røde, der ville være 
en del af den nye, kommunistiske stat. 
Da kampene gik hårdest for sig, begyndte 
den daværende Vasa-regering at diskutere 
muligheden for en forfatningsændring.

»Den russiske revolution havde spredt sig, 
og bolsjevikkerne opmuntrede de finske 
socialdemokrater til at tage kampen op. Da 
Sovjet godkendte Finlands uafhængighed 
nytårsaften 1917, var det kun, fordi man 
troede, at socialdemokraterne ville tage 

Monarki. Knap et år efter Finlands selvstændighed fik landet sin første – og sidste – 

regent. I dag er hans oldebarn fotograf i Tyskland.

Konge i to måneder

Kongekronen, der 

forblev en tegning, 

med den finske løve 

på toppen, tegnet af 

Kallelas assistent.

Uniformer til hoffet af Akseli-Gallen Kallela: Butler, fisker ved den tidligere kejserlige fiskerhytte, chauffør. FOTOS: MUSEIVERKET
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Østerøvej 2   5800 Nyborg   65 31 31 31   nyborgstrand.dk

Mød bl.a. Maria Helleberg, Jes Stein Pedersen, 
Astrid Saalbach, Peder Frederik Jensen,  
Niels Brunse, Iben Mondrup, Thomas Boberg, 
Ursula Andkjær Olsen, Hans Otto Jørgensen, 
Birgitte Weinberger og Carsten Jensen samt  
3 x Birkelund.

Pris pr. person i enkelt- eller dobbeltværelse 
inkl. alle aktiviteter og måltider kr. 4.792,-

Læs mere om Litteraturkurset på  
www.nyborgstrand.dk

Med foredrag, film, billeder og musik præsenterer vi en  
række af de betydeligste forfattere og litterære personligheder.

Udsigt og indsigt 10. - 14. februar 2018

Hele 
Danmrks mødested

Jette Thyssen “Eventyr  v”

magten i landet,« fortæller den finske 
historiker Henrik Meinander.

Tyskerne blev derfor et middel mod 
bolsjevikkerne, således at finske soldater 
trænede i Tyskland – de såkaldte 
jægersoldater, som kom tilbage med 
deres tyske våbenbrødre for at kæmpe i 
borgerkrigen. Kun 11 dage efter deres 
ankomst ved kysten i Hangö kunne tyskerne 
marchere ind i hovedstaden og erklære sejr, 
selv om de sidste blodige kampe endnu ikke 
var afgjort. Først i maj opnåede De Hvide 
en endegyldig sejr over De Røde med den 
sagnomspundne finske feltmarskal Gustaf 
Mannerheim i front. 

»Alliancen med tyskerne sikrede Finlands 
selvstændighed, og tanken var, at et monarki 
ville gøre det samme, selv om den finske 
lov egentlig ikke gav mulighed for en sådan 
ændring af forfatningen. Man valgte derfor 
en regeringsform fra 1772, fra dengang 
Finland var en del af det svenske kongerige,« 
fortæller Meinander.

Hertugen af Mecklenburg var blandt 
kandidaterne til tronen, ligesom Friedrich 
Karl af Hessen, som dog forholdt sig skeptisk 
til den tornede krone og ønskede, at hele 
den finske befolkning skulle stå bag hans 
kandidatur. Den danske prins Axel, som var 
admiral i flåden, blev også nævnt i forbifarten. 

Det tyske pres var stærkt, og modstanderne 
af et monarki havde svært ved at gøre sig 
gældende, ligesom tilhængerne af en svensk 
kandidat.

»Skal de absolut have en konge, kan de tage 
prinsen af Wied-Albanien, som jo allerede 
er vant til at fjernes og vant til tanken om, at 
en kugle allerede er støbt til ham. De burde 
forstå, at en boschkonge i Finland 
anno 1918 ikke bliver langlivet,« 
skrev en finsk diplomat ironisi 
Paris.

En boschkonge, altså 
en tysker, fik folket 
ikke desto mindre, da 
valget den 9. oktober 
faldt på lensgreven af 
Hessen – dog kun med 
et lille flertal, selvom 
socialdemokraterne for 
længst var flygtet eller i 
fængsel.

Timingen for en 
tyskfødt konge i Finland 
kunne imidlertid ikke 
have været dårligere. Kun en 
måned efter kongevalget tabte 
Tyskland krigen, og deres eget 
kejserdømme gik under. Ingen blandt 
vestmagterne havde interesse i at anerkende 
den tyske konge. Kursen blev derfor lagt 
om. Kongen skulle ikke længere inviteres 
til Finland, regeringen skulle gå af, og man 
skulle ikke længere basere sin politik på 
vennetjenester.

Den 14. december trak Friedrich Karl 
sig endegyldigt, kun to måneder efter 
kongevalget. Feltmarskal Mannerheim blev 
rigsforstander, og Finland valgte sin første 
præsident. Som republik fik landet en helt 
anden og moderne identitet, der var i tråd 
med forfatningsændringen i 1906, hvor adlen 
mistede magten, og kvinderne det følgende år 
kunne stille op til parlamentet som det første 
sted i verden.

»Vores geopolitiske position gør, at vi altid 

mærker konflikterne mellem stormagterne. 
Da det norske monarki opstod i 1905, 
skete det på helt andre og rolige præmisser, 
med hjælp fra danskerne. Et finsk monarki 
kunne have fungeret som en modkraft til 
revolutionen. Det russiske kejserdømme 
var gået under, men de østrigske, tyske 
og osmanniske monarkier var stadig den 
dominerende statsform, så idéen var ikke helt 
forkert. Det er først nu, at vi ser tingene i et 
andet lys,« siger Henrik Meinander.

DA FINLAND forleden fejrede 100-året 
for selvstændigheden, var kongens 

oldebarn ikke med, »hvis jeg nu 
skulle forsøge at tage magten«, 

spøger Philipp af Hessen, som 
tilbragte dagen i Spanien 
med sin hustru, Laetitia, og 
parrets tre børn. 

Første gang prinsen 
blev inviteret til det 
kolde nord af dét, der 
kunne have været hans 
undersåtter, var han 32 
og fotoassistent i New 
York. Avisen Helsingin 

Sanomat havde indbudt 
ham til et tankeeksperiment 

i rollen som kong Väinö. 
Med fotografer i hælene 

besøgte han børnehaver, 
mødte kulturpersonligheder og 

blev fotograferet foran tsartronen på 
Nationalmuseet, den eneste, der findes uden 
for Rusland.

For nogle år siden flyttede Philipp fra New 
York hjem til Hamborg.

»Jeg er opvokset i Tyskland, hvor der ikke 
længere findes et monarki, og er derfor godt 
tilfreds med den måde, tingene har udviklet 
sig på. Det spanske kongehus, det hollandske 
og det danske – alle er gode venner,« siger 
prinsen, som lige har været i København og 
hilse på prins Joachim. Den græske konge er 
også en slægtning. 

»På én eller anden måde er vi alle i 
familie,« griner prinsen, som har fotograferet 
nogle af sine blåblodede slægtninge til det 
amerikanske magasin Vanity Fair.

Det finske kapitel ser han som én af 

mange farverige fortællinger i familien, 
der inkluderer Sveriges kong Fredrik, som 
regerede i 1700-tallet og oprindeligt var 
lensgreve af Hessen.

Den finske kong Karls hustru havde født 
ham seks børn. Da de to ældste sønner omkom 
i Første Verdenskrig, og den følgende ældste 
tvillingesøn ikke fik børn, ville den næste i 
arvefølgen have været Philipp af Hessen. 

»Han fik i stedet et vanvittigt liv! Fra at 
være medlem af nazistpartiet til at blive 
krigsfange og miste sin hustru, som kom i 
koncentrationslejr. Jeg var ti, da han døde, 
så jeg nåede aldrig at spørge ham om hans 
fortid,« fortæller prinsen om sin farfar og 
navnebror.

Springet fra at være monark til at arbejde 
med foto og image er ikke så stort endda, 
mener han.

»I dag er monarkiet noget helt andet end 
før. De kongelige er repræsentanter for deres 
lande og samtidig en fortsættelse af deres 
lange historier. De er også fantastiske for 
turismen og fungerer som en firmaidentitet. 

Danskerne har tjent millioner med dronning 
Margrethe!« ler prins Philipp.

Da monarkiet blev sløjfet, blev alle kongens 
herligheder sat til salg i varehuset Stockmann. 
Et af møblementerne, der var udstillet på 
Riddarhuset, blev købt af kulturmagnaten 
Amos Anderson. Kejserpaladset, der skulle 
have været kongeslot, blev til præsidentpalads, 
og pragtvillaen, hvor kongen skulle have 
boet, blev solgt til Italien, der bruger huset 
som ambassade. I Kemi i Lapland, hvor 
guldgravere stadig finder ægte finsk guld, har 
et smykkefirma lavet en kopi af kongekronen, 
der i dag udstilles som kuriositet.

Udstillingen »Konge i to måneder« kan ses på 
Museum Milavida i Tammerfors/Tampere i 
Finland fra 9/2 til 28/10. På Nationalmuseet 
i Helsingfors viser den nye permanente 
udstilling »Fortællingen om Finland« landets 
forvandling til en selvstændig nation.

Camilla Alfthan er freelancejournalist og har 
finlandssvensk baggrund.

Kongens private residens blev fyldt op med europæiske møbler, der siden blev solgt i varehuset Stockmann.
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