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ULLA IJÄS 

Teekutsuja ja tanssiaisia: Viipurin 
herrasväki 1700–1800-luvun vaihteessa

JOHDANTO

4. helmikuuta [1809] aamupäivällä saimme kutsun tanssiaisiin asessori Ladaun 
luokse. Iltapäivällä kenraalitar [Steinheil] lähetti kutsun ja kysyi[,] haluanko ajaa 
sinne hänen kanssaan, johon suostuin ilomielin. Kello puoli yhdeksän matkus-
timme sinne. Suuri huone oli jo täynnä. Kenraali Buxhoevden poikineen oli 
siellä. Isäni esitteli minut isännälle ja hän [esitteli] minut emännälle, nuorelle 
kauniille rouvalle. Heillä on kaksi pientä lasta, kauniita kuin enkelit. Teen jäl-
keen alkoi tanssi poloneesilla, sitten seurasi variaatioita [poloneesista]. Suurilta 
hopeavadeilta tarjoiltiin virvokkeita. […] Kello kaksitoista söimme illallista. Suuri 
hevosenkengän muotoinen pöytä oli katettu ja sille oli aseteltu komeita tarjotti-
mia, paljon hopeaa ja kaikenlaisia jälkiruokia. Vieraita oli niin paljon, että vain 
naiset mahtuivat pöydän ääreen. Lukuisat tarjoilijat tarjoilivat monista herkuista 
koostuneen ruuan toisesta huoneesta. Illallisen jälkeen jatkui tanssi. Kello neljä 
matkustin kotiin kenraalittaren kanssa.1

Yllä oleva katkelma on ruotsalaissyntyisen aatelisneiti Adelaide von  Hauswolffin 
(1789–1842) päiväkirjasta. Von Hauswolff ryhtyi pitämään päiväkirjaa joudut-
tuaan upseeri-isänsä kanssa sotavankeuteen Venäjälle Viaporin antauduttua 
vuonna 1808. Päiväkirjassa sotavankeuden aikana Viipurissa vietetyt viikot kuvat-
tiin juhlien ja seurusteluntäyteisenä aikana. Aatelisperheenä von Hauswolffit 
kutsuttiin mukaan seuraelämään. He saattoivat liikkua vapaasti kaupungilla 
ja seurustella paikallisen herrasväen kanssa. Von Hauswolff teki päiväkirjas-
saan teräviä havaintoja seuraelämää leimaavasta monikulttuurisuudesta ja 
- kielisyydestä2 sekä viipurilaisen herrasväen keskinäisistä suhteista.

Seuraelämässä tarvittiin tietynlaista esineistöä ja paikkoja, joissa kokoon-
tuminen tapahtui. Von Hauswolff kommentoi seuraelämän tapojen ohella 
näkemiään hopealautasia ja juhlasaleja. Näiden voidaan katsoa kuuluvan mate-
riaalisen kulttuurin piiriin. Materiaalisen kulttuurin käsite koostuu kolmesta 
osa-alueesta: kulttuurista, materiaalista ja näiden vuorovaikutuksesta ja raja- 
aidoista. Tutkimalla materiaalisen ulottuvuuden ja kulttuurin vuorovaikutusta 
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voidaan saada uutta tietoa esimerkiksi seuraelämästä. Tässä artikkelissa tutkin 
materiaalista kulttuuria perinteisen historiantutkimuksen tapaan teksteistä. 
Historiantutkijat ovat yleisemminkin pyrkineet ylittämään tekstilähtöisen 
tutkimuksen asettamia rajoja sekä materiaalisen kulttuurin käsitteellä että 
tuomalla tutkimuksen lähdeaineistoksi esineet ja kuvat. Kääntämällä katseen 
materiaaliseen kulttuuriin tutkijat ovat tavoitelleet tavaroiden hankkimiseen, 
omistamiseen, valmistamiseen tai yksittäisten esineiden kuvailuun jäävän 
tason ylittämistä.3

Artikkelissa havainnoin seurapiirien koostumusta eli sitä, keitä seurapiirei-
hin kuului, sekä kysyn, millaisia esineitä viipurilaiset seuraelämässään käytti-
vät ja mitä nämä esineet kertovat heidän elämäntavastaan. Pohdin materiaa-
lista kulttuuria myös tilan käsitteen avulla tutkimalla sitä, millaisia muotoja 
seuraelämä näissä paikoissa sai ja miten edellä mainitut seikat määrittivät 
herrasväkeä.

Paneudun Viipurin herrasväen seuraelämään pääosin  alkuperäislähteisiin 
perustuvan tutkimuksen keinoin. Tutkimusmateriaalina toimii jo edellä si-
teerattu Adelaide von Hauswolffin päiväkirja sekä Handelshuset Hackman 
- kokoelmassa Åbo Akademin käsikirjoitusarkistossa säilytettävä, saksalais-
syntyisen kirjanpitäjän Friedrich Wilhelm Klingenderin (1781–n. 1845) osittain 
fiktiivinen muistelma- ja päiväkirja 1830-luvulta. Muistelmakirjassaan Kling-
ender teki pisteliäitä ja itseironisia kommentteja läheisistään. Suojellakseen 
läheisiään Klingender turvautui salanimiin, mutta tapahtumat, joita kirjassa 
kuvataan ovat todellisia. Kirja on todennäköisesti tarkoitettu lähipiirin luetta-
vaksi, sillä hän jätti muistelmakirjan Viipuriin muuttaessaan elämänsä viimei-
siksi vuosiksi Pietariin. Lähteinä olen käyttänyt myös Handelshuset Hackman 
-kokoelmassa ja Elinkeinoelämän keskusarkistossa Hackman & Co -kokoel-
massa säilytettäviä kirjeitä ja tilikirjoja, jotka ulottuvat vuoteen 1790 saakka. 
Lisäksi olen käyttänyt Kansalliskirjaston Monrepos’n kartanon arkistossa säi-
lytettäviä von Nicolay -suvun4 kirjeitä 1700-luvun lopusta ja 1800-luvun alusta. 
Olen myös jäljittänyt seuraelämään liittyviä tapahtumia Viipurissa julkaistuista 
sanomalehdistä.5 Viipurin kaltaisessa tiiviissä kaupunkiyhteisössä seurustelu 
tapahtui kuitenkin usein kasvotusten, eikä siten jättänyt jälkeensä esimerkiksi 
kirjemateriaalia, jota historiantutkijat voisivat hyödyntää. Naapurien ja tutta-
vien kanssa seurustelu ei ole tutkijan kannalta helpoin tutkimuskohde, vaan 
tutkimusmateriaali koostuu monista pienistä palasista, joita yhdistelemällä 
voidaan luoda kuva Viipurin herrasväen seuraelämästä.

Tutkimukseni keskittyy kaupungin vauraaseen yläluokkaan tai herras-
väkeen. Isossa-Britanniassa puhutaan keskiluokasta, Saksassa porvaristosta, 
Ruotsissa ja Suomessa säätyläistöstä tai keskisäädyistä. Säätyläisiä tutkineen 
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Kaarlo Wirilanderin mukaan ”[…] säätyläinen ja säätyläistö tarkoittavat sääty- 
yhteiskunnan pintakerroksen kaikkia väestöaineksia yhteensä siis sekä aateli-
sia että lähes yhtä hyvällä oppineita että oppimattomia, eli toisella lähes yhtä 
hyvällä sanalla ilmaistuna herrasväkeä”.6 Wirilanderin viitoittamana herrasväki 
sopii parhaiten kuvaamaan 1700-luvun viipurilaisen paikallisyhteisön moni-
säätyistä pintakerrosta.

HERRASVÄEN SEURAPIIRIT VIIPURISSA

Viipurin seurapiirejä yhdisti kulttuurisesti kosmopoliittinen elämäntapa.7 
Pietarin läheisyys ja Viipurin eliitin kytkeytyminen saksankielisen Euroopan 
porvariskulttuuriin tekivät kaupungista suomalaisittain erityislaatuisen ja kan-
sainvälisen.8 Tätä erityisyyttä ei kansallinen historiankirjoituksemme aina ole 
tunnistanut tai tunnustanut. Toisaalta, kuten Itä-Hämeen balttiaatelia tutki-
nut Kirsi Vainio-Korhonen on todennut, tiedämme vielä hyvin vähän itäisen 
Suomen ja eritoten Vanhan Suomen säätyläistön elämäntavasta ja historiasta 
ylipäänsä.9

Viipurin herrasväen seurapiirit koostuivat paikallisista virkamiehistä, 
papistosta, vauraimmista kauppiaista, keisarillisessa armeijassa palvelevasta 
upseeristosta sekä paikkakunnalla asuvista tai vierailevista aatelisista. Osa 
Viipurin herrasväkeen kuuluvista perheistä oli muuttanut 1700-luvun alussa 
Nevanlinnasta. Osan sukujuuret juonsivat Saksaan, osa perheistä taas kuu-
lui Baltian saksalaiseen aatelistoon. Viipurin liityttyä Suomen suuriruhtinas-
kuntaan vuonna 1812 ja etenkin Viipurin hovioikeuden perustamisen jälkeen, 
1840-luvulta lähtien, herrasväkeen liittyi mukaan ruotsinkielistä virkamiehis-
töä. Kielellisistä ja kulttuurista eroista johtuen tulijoiden ja vanhan, asemansa 
vakiinnuttaneen Viipurin herrasväen oli toisinaan vaikea ymmärtää toisiaan.10

Suurin osa seurapiireihin kuuluneesta herrasväestä kytkeytyi tavalla tai toisel-
la kaupungin saksankieliseen väestöön. Saksaa äidinkielenään puhuvien määrä 
lisääntyi Viipurissa 1700-luvulla. Saksasta oli tullut Venäjän Baltian provinssien, 
mukaan lukien Viipurin provinssin, virallinen kieli 1720-luvulla ja hallinto-
uudistuksen myötä 1780-luvulla kaupunkiin muutti uusia, saksaa äidinkielenään 
puhuvia virkamiehiä. Saksankieliset pitivät hallussaan myös vientikauppaa.11

Kauppakirjanpitäjä, myöhemmin kauppias Johan Friedrich Hackman (1755–
1807), joka oli muuttanut Bremenistä Viipuriin 1770-luvulla, kirjoitti veljelleen 
ihmetellen Viipurin herrasväen monenkirjavuutta: ”Täällä olen kenraaliluut-
nanttien, kreivien ja ritarikunnan jäsenten seurassa […]”12. Seurapiirien ei 
voi katsoa olleen sosiaaliselta taustaltaan yhteneväiset, vaan Viipurissa seu-
rapiirien sosiaalinen kirjavuus oli jossain määrin suurempaa kuin sosiaali-
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sesti homogeenisemmissa kaupungeissa tai suurissa kaupungeissa, joissa 
eri yhteiskunta ryhmien eriytyminen omiksi seurapiireikseen oli mahdollista 
suuremman asukasmäärän vuoksi. Viipurissa ja saman aikakauden Helsingissä 
seurapiirit koostuivat sosiaalisesti monipuolisesta ihmisjoukosta, joka herätti 
kummastusta muualta tulleissa.13

Tilanne ei välttämättä ollut niin mutkaton kuin millaiseksi Hackman sen 
kuvasi. Friedrich Wilhelm Klingender antoi melko pessimistisen kuvan kansal-
lisuuksien tai kieliryhmien seurustelusta. Hänen mukaansa ”vanhat suoma-
laiset eli viipurilaiset” (old Finlanders or Wyburgers) seurustelivat lähinnä ulko-
maalaisten kanssa, jolloin uudet suomalaiset eli ruotsalaiset (Swedes or new 
Finlanders) ja venäläiset upseerit jäivät ulkopuolisiksi seurapiireissä.14 Uusilla 
suomalaisilla Klingender tarkoitti suuriruhtinaskunnasta tulleita, asemastaan 
itsetietoisia virkamiehiä, jotka eivät seurustelleet Viipurin seurapiireissä. Tämä 
herätti jo olemassa olevan herrasväen keskuudessa paheksuntaa, jota kieli-
muuri ei helpottanut. Seurapiirit saattoivat olla homogeenisempia Hackmanin 
aikana, jolloin kaikki virkamiehet puhuivat saksaa ja moni Viipurissa palvele-
vista upseereistakin puhui äidinkielenään saksaa baltiansaksalaisen taustan-
sa vuoksi. Saksan kielen osaaminen näyttääkin olleen avain Viipurin seura-
piireihin aina 1840-luvulle saakka. Viipurin seurapiireissä ei ollut 1800-luvun 

Hovitaidemaalari Carl-Ludwig Christineck ikuisti Philip Weckroothin muodinmukaisesti pukeutuneena 
öljymaalaukseen vuonna 1760. Mahdollisesti sama taiteilija teki myös hänen toisen vaimonsa Catharina 
Charlotta Dykanderin muotokuvan, joskaan taideteokset eivät liene olleet alun perin pari.
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alkupuolella juurikaan ruotsia taitavia, kuten ruotsia äidinkielenään puhuva 
Adelaide von Hauswolff sai todeta.15

Von Hauswolff kuvasi päiväkirjassaan Viipurin seuraelämää 28. tammikuuta 
päivätyllä kertomuksellaan seuraavasti:

Täällä, kuten sisemmälläkin maassa16, kokoonnutaan yhteen iltapäivällä, ennem-
min tai myöhemmin, ja tehdään käsitöitä niin pitkään kuin huvittaa ja jos muuta 
ei ilmaannu niin ainakin kello 9 saakka. Illalliselle jäädään, jos pyydetään tai on 
[aiemmin] muodollisesti pyydetty. Tämä tarkoittaa teetä, hilloa ja kaikenlaisia 
makeisia. Venäläiset illallistavat [so. syövät muodollisen monen ruokalajin illalli-
sen] vain harvoin. Saksalaiset talot seuraavat samaa mallia [kuin edellä kuvattu].17

Viipurin seuraelämä näyttää varsin vapaamuotoiselta ja kotoisalta teeillallisi-
neen ja yhteisine käsityöhetkineen. Kaiken kaikkiaan von Hauswolffin matka-
päiväkirjassa ei ole montakaan päivää, jolloin ei olisi käyty vieraisilla tai vieraita 
ei olisi kestitty väliaikaisasunnossa. Molempia sukupuolia koonneista tee illoista 
ja miesten punssihetkistä kertoi myös muistelmakirjoittaja Klingender. Sil-
miinpistävintä aikalaiskuvauksissa on seuraelämän kiihkeä tahti. Liki joka ilta 
kokoonnuttiin jonkun kotiin ja aamu- tai iltapäivisin tehtiin vastavierailuja. 
Näistä vastavierailuista Klingender antaa varsin pessimistisen kuvauksen. 
Hänen mukaansa ne olivat herrasväelle ja etenkin naisille vain keino esitellä 
itseään. Paljon matkustellut Klingender lisäsi, että Viipurin seurapiirit, joista 
Klingender pääosin englanninkielisissä muistelmissaan käytti nimitystä Circles, 
eivät olleet mitään, mikäli tiesi mitä ”bon ton” ja ”bonne Société” ovat. Britannias-
sa matkustellut Klingender oli todennäköisesti päässyt kokemaan, millaista on 
seurustella muodikkaissa, hyvää makua ja tapoja korostavissa seurapiireissä.18

Klingender kritisoi muistelmissaan viipurilaista tapaa tehdä vierailut vasta 
illalla vähän ennen iltateetä tai illallisaikaa. Tällöin jouduttiin kiusallisiin tilan-
teisiin, kun isäntäväen olisi pitänyt poistua illallisille toisaalle, mutta vieras 
ei ymmärtänyt poistua ajoissa.19 Tällaisia ikäviä tilanteita varten oli muualla 
Euroopassa tapana, että kohteliaisuuskäynnit eli viralliset lyhyet vierailut vasta-
vierailuineen tehtiin yleensä aamupäivisin. Viipurilaisen käytännön mukaan 
vieraisilla olija oli valmiina vastaanottamaan kutsun iltateelle, jolloin seuruste-
lua voitiin jatkaa von Hauswolffin kuvaamin menoin teepöydän ääressä. Joskus 
seurustelu venyi aamuyön tunneille saakka, mutta siitä huolimatta seuraavana 
iltana oltiin valmiina lähtemään teatterinäytäntöön tai tapaamaan tuttavia. 
Aikalaislähteistä käy ilmi myös seurustelun epämuodollisuus. Adelaide von 
Hauswolff kirjoitti muun muassa, miten kenraalitar Steinheil viittoili hänelle 
ikkunasta pyytäen tulemaan vieraisille. Samoin Johanna von Nicolayn kuvaus 
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suuriksi syntymäpäiväpidoiksi kasvaneista yllätyskutsuista kuvaa välitöntä ja 
iloista seurapiiriä, jossa nuoret ja vanhat kohtasivat rupattelun, ruuan, pelien 
ja leikkien lomassa.20

Seuraelämä saattoi joskus tuntua myös raskaalta. Voi vain kuvitella, miten 13 
lasta synnyttänyt Julie Hackman (1806–1878) selviytyi kaikista niistä vaatimuk-
sista, joita jokakeskiviikkoinen vastaanottopäivä (jour fixe) aiheutti.21 Vastaan-
ottopäivä tarkoitti sitä, että keskiviikkoiltaisin Hackmanin talon ovet olivat 
avoinna ilman erityistä kutsua tai syytä. Adelaide von Hauswolffin matkapäivä-
kirjan perusteella vieraiden virta viipurilaisen herrasväen kodeissa tuntuu kat-
keamattomalta, eikä se rajoittunut vain avoimien ovien iltoihin tai ennalta 
sovittuihin seurapiiritapahtumiin. Ruuan valmistamisen valvominen, palve-
lijoiden ohjeistaminen, huonekalujen siirtely tanssiaisten tieltä ja lukuisat 
muut toimet seuraelämän sujuvoittamiseksi kävivät työstä. Ehkä tästä syystä 
viipurilaiset eivät noudattaneet tapaa käydä muodollisilla vieraisilla ja vasta-
vierailuilla aamupäivisin, vaan käyttivät aamut illan seuranpidon valmisteluun.

Von Hauswolffin päiväkirjan kuvaukset Viipurin herrasväen keskinäisestä 
seurustelusta sekä kirjeistä välittyvä tieto seuranpidosta ovat ristiriidassa sak-
salaissyntyisen, Hackmaneiden kirjanpitäjänä ja lasten kotiopettajana toimi-
neen Friedrich Wilhelm Klingenderin muistelmien kanssa. Klingender kertoo 
muistelmissaan, että viipurilaisherrasväki oli naurettavuuteen asti täsmällistä 
ja muodollisen kohteliasta vierailuetikettinsä suhteen. Samankaltaisia ikävys-
tyttäviä ja jäykän kohteliaisuuden vaivaamia seuraelämän tapahtumia kuvaa 
rantasalmelainen papin poika Samuel Antell muistelmissaan.22 

Naimattomaksi jääneen kirjanpitäjä-kotiopettajan muistelmat ovat kauttaal-
taan happamien kommenttien sävyttämät ja lukijalle jääkin tuntu, että tämä 
ulkomaalaissyntyinen, herrasmiehen säätyyn kovasti pyrkinyt mies ei koskaan 
päässyt täysin sisälle Viipurin seurapiireihin. Ehkä kyse oli luonteesta, ehkä 
kyvystä verkostoitua. Adelaide von Hauswolff ja hänen isänsä – huolimatta hei-
dän sotavangin statuksestaan ja kielitaidottomuudestaan – sen sijaan toivotettiin 
avoimen sydämellisesti tervetulleeksi seurapiireihin, koska he kuuluivat aatelis-
toon. Eurooppalainen aateli oli kansainvälistä, joten säätyveljeys sitoi ja yhdisti.23

Herrasväen keskuudessa tehtiin ei-toivotuille ulkopuolisille pienin elein 
selväksi, että he eivät olleet tervetulleita tai heidän kanssaan seurustelua ei 
katsottu sopivaksi. Lähestulkoon aina vierauden ja ulkopuolisuuden tuntei-
den ilmaisijat olivat muukalaisia kaupungissa. On mahdollista, että muual-
ta tulleet, sosiaalisella arvoasteikolla alempiarvoiset tai muutoin maineensa 
menettäneet suljettiin varsin näkyvästi ja jopa osoittelevasti seurapiirien 
ulkopuolelle. Seurapiireihin kuulumisesta ja ulos sulkemisesta toimii yhtenä 
esimerkkinä von Hauswolffin päiväkirjasta löytyvä kertomus. Helmikuun 22. 
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päivä 1809 von Hauswolff oli tapansa mukaan Steinheileilla, jotka olivat juu-
ri muuttaneet uuteen kivitaloonsa. Myös sotakuvernööri Obreskov oli läsnä, 
kun kreivi  Buxhoevden saapui paikalle. Saman tien kaikki naiset juoksivat pois 
huoneesta nauraen ja Natalie Steinheil jatkoi Buxhoevdenin pilkkaamista vie-
reisessä huoneessa. Von Hauswolff lisäsi diplomaattisesti, että ei aio kertoa 
syitä Buxhoevden in epäsuosioon.24 Seurapiirien johtavien ihmisten suosion 
menettäminen tai suoranaisen pilkan kohteeksi joutuminen oli varmasti epä-
miellyttävä kokemus ja näyttää siltä, että epäsuosion osoittaminen saattoi olla 
hyvin suoraa; jopa julmaa naurua ja ivaa. Charlotta Wolff onkin todennut, että 
1800-luvun Viipurissa kirjoittamattomat säännöt henkilökohtaisine siteineen 
sanelivat kanssakäymisen mallit uusille tulokkaille.25 Tietoisuus omasta ase-
masta osoitettiin muualta tulleille, alempisäätyisille ja elämässään jollain tapaa 
epäonnistuneille, kuten Samuel Antellin, Klingenderin ja von Hauswolffin anta-
mat esimerkit osoittavat. Toisten poissulkeminen onkin ryhmäidentiteetin kan-
nalta tärkeimpiä sanktioita ja keino vahvistaa ryhmän yhteenkuuluvaisuutta.26

Julkisten seurustelutilojen lisäksi seurapiirit kokoontuivat perheiden yksityistaloissa. Kuvassa Jaenischin talo 
osoitteessa Karjaportinkatu 10.
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HISTORIANTUTKIMUKSEN NÄKEMYKSIÄ MATERIAALISESTA 
KULTTUURISTA

Materiaalisella kulttuurilla oli merkittävä rooli seurapiirien elämässä. Aika-
laiset kertoivat päiväkirjoissaan, kirjeissään ja muistelmissaan seuraelämässä 
kokemastaan ja näkemistään esineistä. Esimerkiksi kuvatessaan syntymäpäivä-
juhlia, Klingender havainnoi elegantit kukka-asetelmat ja von Hauswolff hopei-
set vadit, joilta juhla-ateria tarjoiltiin.27 Historiantutkimuksessa materiaalisella 
kulttuurilla voidaan käsittää melko väljästi esineitä, objekteja, artefakteja tai 
ylipäänsä materiaa, joka on säilynyt menneisyydestä nykypäivään. Aiempi 
Viipurin herrasväen seuraelämän materiaalista puolta koskeva tutkimus on 
hyödyntänyt muun muassa perukirjoja. Perukirjojen ohella materiaalista kult-
tuuria on tutkittu tilikirjojen, kuittien ja muiden tavaroiden valmistamisesta, 
hankkimisesta ja liikkumisesta kertovien lähteiden avulla. Viipurin materiaa-
lista kulttuuriperintöä on tutkittu myös esimerkiksi perehtymällä kaupungin 
hopeaseppien valmistamiin esineisiin. Ne kertovat omaa kieltään kaupungin 
herrasväen seuraelämästä, jossa hopeiset teekannut ja hopea tuopit olivat 
tärkeässä asemassa. Kirjalliset lähteet antavat harvoin kovin seikka peräistä 
kuvausta esineen ulkonäöstä. Sen sijaan tutkimalla esimerkiksi edellä mai-
nittuja hopeaseppien valmistamia esineitä voidaan esineiden ulkonäöstä, 
materiaalista ja valmistustavasta saada selville huomattavasti enemmän kuin 
pelkkien kirjallisten lähteiden kautta.28

Materiaalisen kulttuurin käsitteen avulla voidaan avata uusia näkökulmia 
seuraelämään. Analysoimalla seuraelämään liittyviä materiaalisia ulottu-
vuuksia voidaan osoittaa piiloon jääviä yhteyksiä ja havainnoida merkityksiä, 
joita ei ole suoraan luettavissa tutkimusaineistosta. Materiaalisen kulttuurin 
näkökulmasta Viipurin herrasväen materiaalinen ympäristö on haluttu esittää 
rikkaana, ylellisenä ja jopa tuhlailevana. Tämä kumpuaa osittain käytetystä 
lähdeaineistosta ja retoriikasta, jota aikalaiset harrastivat. Etenkin alemmista 
sosiaalisista ryhmistä tai maaseudun vallasväestä nousseet henkilöt saattoivat 
kokea viipurilaisen herrasväen elämäntavan tuhlailevana ja herrasväkeen kuu-
luvat ihmiset pelottavan ruhtinaallisina.29 Näihin päiviin saakka on toistettu 
Weckroothin kauppiassuvun mahdista ja ylettömästä elämäntavasta kerto-
via tarinoita, joiden mukaan seinät puhdistettiin ranskanleivällä ja vaatteet 
lähetettiin Ranskaan pestäviksi.30 Nykytiedon valossa tiedämme, että rasva-
tahraiset tapettiseinät puhdistuvat vehnäleivällä, mutta ruuan käyttäminen 
tällaiseen tarkoitukseen on varmasti herättänyt ihmetystä palveluskunnassa ja 
näin ovat kertomukset ylettömästä elämästä saaneet alkunsa. Viipuriin vuonna 
1812 komennetut, Ruotsin puoleisesta Suomesta kotoisin olevat virkamiehet 
paheksuivat Viipurissa vallitsevaa ”aasialaista ylellisyyttä”, jonka he tulkitsivat 
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olevan vain petollista ulkokuorta. Viipurin herrasväen materiaalinen kulttuuri 
näyttää poikenneen Ruotsin puoleisen Suomen oloista. Viipurissa ja ylipäänsä 
Vanhan Suomen alueella oli siirrytty rahapalkkoihin perustuvaan talouteen jo 
1700-luvulla, aiemmin kuin muualla Suomessa.31

Pietarin läheisyys takasi sen, että Viipurissa etenkin herrasväellä oli mah-
dollisuus hankkia monia sellaisia tavaroita, joita muualla Suomessa ei vielä 
oltu nähty. Toisaalta poliittisen tai sosiaalisen vallan saavuttaminen ja yllä-
pitäminen vaativat arvolle sopivaa materiaalista ympäristöä. Pietarin vaikutus-
piirissä kasvaneille tämä oli itsestään selvää. Vanhan Suomen kasvatit veivät 
oppimansa elämäntavan mukanaan Helsinkiin, kun siitä tuli pääkaupunki. 
Ranskalaiset kirjat, ylelliset asunnot ja gastronomiset herkut kuuluivat herras-
väen elämäntapaan.32

SEURAELÄMÄSSÄ TÄRKEÄT ESINEET

Seuraelämässä arvioitiin toisia ja asettauduttiin toisten, samaan seurapiiriin 
kuuluvien arvioitaviksi.33 Esineiden ja tilojen avulla voitiin viestiä sosiaalisesta 
asemasta, vallasta, poliittisista tai muista liittolaisuuksista. Komea asuin talo, 
muodinmukainen sisustus, ylellinen puku ja sosiaalisen kanssakäymisen tilan-
teisiin liittyvät esineet kantoivat viestejä, joiden hienosyisiä sisältöjä aikalai-
set pystyivät tulkitsemaan.34 Kotien sisustus, puvut ja vaikkapa vaunut, joilla 
vieraisille saavuttiin, kertoivat omistajansa tai käyttäjänsä asemasta. Tava-
roiden avulla voitiin myös sulkea tiettyjä ihmisiä pois seurapiireistä. Ilman 
oikeanlaista pukua tai asemaan nähden liian vaatimattomasti tai ylenpaltti-
sen pröystäilevästi sisustettua kotia seurapiireihin oli mahdotonta päästä ja 
siellä oli mahdotonta pysytellä.35 Teollisen vallankumouksen käynnistyttyä 
tavaroiden määrä ja niiden saatavuus mullistuivat. Tämä näkyy esimerkik-
si Hackmanin perheen hankinnoissa, kun 1800-luvulle siirryttäessä perheen 
tilikirjoihin ilmestyi pääasiassa Isossa-Britanniassa teollisesti valmistettuja 
esineitä. Teollistumisen myötä ryhdyttiin valmistamaan seuraelämää varten 
tarkoitettuja esineitä, jotka vuorostaan muovasivat herrasväen elinympäris-
töä, heidän sosiaalista normistoaan ja käyttäytymistään. Esimerkkinä näistä 
esineistä voi mainita Englannista tuotetut Wedgwood-tehtaan valmistamat 
teeastiastot, joita viipurilainen herrasväki hankki joko suoraan Iso-Britanniasta 
tai Wedgwoodin myymälästä Pietarista.36

Erään 1700-luvun lopun Viipurin vallasperheen, Hackmaneitten, elämäntapaan 
tutustumalla saa hyvän kuvan kaupunkieliitin seuraelämän materiaalisista ulot-
tuvuuksista. Lukuisat tuolit, joita Johan Friedrich ja Marie Hackman heti avioidut-
tuaan hankkivat, sekä suuret määrät alkoholia eri muodoissaan kertovat seura-
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elämästä, jossa tarjoiluista ja vieraiden 
mukavuudesta ei tingitty. Mahonkituo-
lit nahkaistuimineen ja kullattuine 
koristeineen olivat keisarillisen tyylin 
mukaisia. Kodeista löytyi seurusteluun 
houkuttelevia sisustuselementtejä 
kuten marmorikantisia pöytiä, sohvia, 
jakkaroita ja kristallikruunuja, jotka 
valaisivat verhoin ja maalatuin tapetein 
koristettuja huoneita. Punssin nautti-
miseen tarkoitetut maljat ja kauhat 
kertovat omaa kieltään seuraelämän 
kulttuurihistoriasta, samoin kuin 
koristeelliset, sokerin sirottamiseen 
tarkoitetut lusikat. Esineiden hankin-
tapaikka ja niiden tyyli paljastavat, että 
Viipurissa seurattiin 1700-luvun lopus-
sa ja 1800-luvun alussa Pietarin muotia. 
Pietarilaiset käsityöläiset, joista moni 
oli kotoisin Manner-Euroopasta, sovel-
sivat eurooppalaisia ja pietarilaisia 
malleja pyrkien valmistamaan tuotteet 
tilaajien maun mukaisiksi.37

Seuraelämä keskittyi, kuten Ade-
laide von Hauswolffin päiväkirjasta 
voi lukea, illallispöydän ääreen. Miltei 
heti avioiduttuaan Johan Friedrich 
Hackman hankki marmorikantisen 
mahonkipöydän, jonka sijoittelusta tulevaan kotiinsa hän antoi seikkaperäi-
sen selostuksen ystävälleen.38 Pöydän materiaali, sen muodinmukaisuus ja 
kunto sekä sijainti huoneistossa kertoivat omistajansa varallisuudesta, hyvästä 
mausta, taidosta seurata muotia ja kyvyistä ylläpitää eksoottisesta puusta kuten 
mahongista valmistettua huonekalua. Seuraelämään ei voinut osallistua, mikäli 
ei omistanut oikeanlaista ja oikein ylläpidettyä esineistöä. Tämä vaati riittävän ja 
ammattitaitoisen palveluskunnan hankkimista; he pitivät huolen muun muas-
sa mahonkipöytien kiillottamisesta. Huonekalujen hankkiminen vaati myös 
oikeanlaisia kontakteja, joista erityisesti pietarilaiset yhteydet olivat tärkeitä.39

Pöydät tarvitsivat istumia ympärilleen. Tuolit kertovat hyvin konkreettisella 
tavalla seuraelämän merkityksestä ja siitä, millaisia vierasjoukkoja oltiin val-

Seuraelämään kuului olennaisena osana säädynmukainen 
sisustus. Muodinmukaisia huonekaluja ostettiin ulkomailta 
asti ja ne viestivät omistajiensa varallisuudesta ja hyvästä 
mausta. Arkkitehti Giuseppe Martinelli, joka uudisti 
Monrepos’n puistoa, suunnitteli myös huonekalumalleja 
kartanon sisustusta varten. Kuvassa peilipöydän mallikuva. 
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miit kutsumaan.40 Melko pian naimisiin mentyään Johan Friedrich ja Marie 
Hackman hankkivat Pietarista Natalie Steinheililtä tai hänen välityksellään 12 
nojatuolia, 18 tavallista tuolia ja divaanisohvan.41 Tuolien lukumäärä kertoo sii-
tä, että nuoripari pystyi viihdyttämään kodissaan ainakin kahdeksan pariskun-
nan suuruista vierasjoukkoa. Adelaide von Hauswolff kertoi päiväkirjassaan 
artikkelin alussakin kuvatusta illanvietosta, jossa istuimia ei riittänyt kaikille. 
Ruokailu tapahtui siten, että vain naiset istuivat hevosenkengän muotoon kate-
tun pöydän ääressä ja miehet ruokailivat seisten.42 Tuolien sijoittelu tilaan 
ja istumajärjestys kertovat materiaalisen kulttuurin käsitteeseen liittyvästä 
tilallisesta ulottuvuudesta. Tuolien mukavuus ja niiden sijoittelu kuvastivat 
talon vieraanvaraisuutta ja sitä, miten kutakin vierasta arvostettiin. Parhaim-
mat istuimet oli varattu arvokkaimmille vieraille.43 Adelaide von Hauswolff 
kirjoitti päiväkirjassaan siitä, miten epävarmaksi hän tunsi itsensä etsiessään 
vapaata istuinta kuvernöörin kotona järjestetyssä illanvietossa. Istuuduttuaan 
hän sai vierustovereikseen Natalie Steinheilin ja kuvernöörin, jotka ryhtyivät 
rupattelemaan hänen kanssaan. Tällöin nuori neiti tunsi tehneensä oikean 
paikkavalinnan.44

Ei myöskään ollut yhdentekevää, millaisista astioista vieraat teensä ja illallis-
ruokansa nauttivat. Esimerkiksi Marie Hackman hankki Pietarista hopeisen 
kulhon ja moniosaisia posliiniserviisejä. Posliinia tilattiin myös Englannista, 
jolloin astioiden tuli olla sikäläisen Wedgwoodin tehtaan valmistamia.45 Nämä 
hankinnat kertovat seuraelämän materiaalisista ulottuvuuksista. Haluttiin 
hankkia samanlaista kuin naapurilla, tai hankittiin esineitä, joita oli nähty 
mainostettavan saksankielisissä lehdissä tai Pietarin kaupoissa. Kulhosta tar-
joiltiin ehkä punssia, kylmiä juomia tai hedelmiä, kun taas posliiniastiat oli 
katettu pöytään teetä tarjottaessa. Osa esineistä oli saatettu koristella nimi-
kirjaimin tai aatelisperheissä suvun vaakunoin, jotka ilmensivät vieraille per-
heen sosiaalista asemaa.46

Ulkoasu oli seuraelämässä tärkeä.47 Friedrich Wilhelm Klingender kirjoitti 
muistelmissaan siitä, miten hänen vuokraemäntänsä käytti aikaa pukunsa 
valintaan ennen maaherran teetanssiaisiin lähtöä. Kuuluisalta Pietarissa tans-
sineelta italialaisballerinalta nimensä saanut kampaus à la Taglioni kruunasi 
illan asun.48 Pukuja suunniteltiin ja niitä kommentoitiin kirjeenvaihdon väli-
tyksellä. Esimerkiksi suurten voitontanssiaisten jälkeen vuonna 1808 Ludwig 
Heinrich ja Johanna von Nicolay selostivat Paul-pojalleen likimain kaikkien 
tärkeimpien seurapiiriin kuuluvien henkilöiden asuvalintoja.49 Puvun materi-
aalilla, värillä, mallilla, uutuudella ja muodinmukaisuudella oli merkitystä. Ne 
kaikki kertoivat kantajansa tyylistä, mausta ja sosiaalisesta asemasta.50 Johan 
Friedrich Hackman lainasi eräässä kirjeessään vaimonsa sanoja seuraavasti: 
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”Olisipa minulla nyt se kangas ja höyhenet”, huokaa hän, ”sillä huomenna on 
kenraali Essenin tanssiaiset, tai saisinpa ne tiistaihin mennessä, sillä silloin on 
toiset juhlat.”51 Aviomiehen mukaan puolisoa ajoi vain halu esitellä pukujaan 
seurapiireissä.52 Johan Friedrich Hackmanin mielipide oli hyvin samankaltai-
nen kuin Klingenderin näkemys naisten halusta näyttää itseään seurapiireissä. 
Kyseessä oli miesten keskinäinen sanailu, sillä miesten puvut olivat aivan yhtä 
tärkeitä ja miehet huolehtivat ulkoasustaan tarkasti. Seurapiireissä ei sopinut 
esiintyä vajavaisesti puettuna. Etenkin niillä, jotka kantoivat virkapukua53, 
puvun tuli olla moitteeton.54 Kun Johan Friedrich Hackman valittiin Preussin 
konsuliksi Viipuriin, kantoi hän suurta huolta puvustaan aina aseman vaati-
maa kokardia ja nappeja myöten. Keisarin mahdollinen vierailu oli lähestymäs-
sä ja ilman uutta virkapukua Hackman ei voinut osallistua juhlallisuuksiin. 
Virkapukunsa hän tilasi pietarilaiselta räätäliltään, jolla olivat hänen mittansa 
jo valmiina.55

Pietarin merkitystä Viipurin seuraelämälle ovat kuvanneet monet aikakau-
den matkakirjailijat, joista Pietarin saksalaisen pastori Abel Burjan kertomus 
vuodelta 1780 on yksi monipuolisimmista. Burjan mukaan viipurilaisilla ”oli 
klubinsa, konserttinsa, tanssiaisensa, naamiaisensa, kirjaillut liivinsä ja kau-
niit vaununsa”, joilla ajettiin vieraisille kaupungin mäkisillä kaduilla kiertäen 
koko kaupunki siitä huolimatta, että naapuriin olisi ollut helpompi saapua 
kyläilemään kävellen.56

Burjan havaitsema näyttäytyminen oikeassa seurassa hyvin hoidettujen 
hevosten vetämissä kiiltävissä vaunuissa oli tärkeä osa seuraelämän sosiaa-
lista koodistoa. Vaunuajelut olivat myös keino esitellä sosiaalista asemaa ja 
varallisuutta, ja viettää aikaa vaunujen intiimissä läheisyydessä pienen piirin 
kesken. Marie Hackmanin kirjeenvaihdossa ja tilikirjoissa hevosiin ja vaunuihin 
kohdistuvat hankinnat toistuvat kuukausittain. Hevosia tuotettiin ulkomail-
ta, vaunuja korjattiin toistuvasti ja ajokaluja uusittiin muodin vaihteluiden 
mukaan. Adelaide von Hauswolff kirjoitti päiväkirjaansa useita kertoja siitä, 
miten Natalie Steinheil otti hänet vaunuihinsa tanssiaisiin tai muihin illan-
viettoihin mentäessä ja miten he poistuivat sieltä yhdessä. Seurapiirit pitivät 
silmällä sitä, kuka sai kunnian ajaa kenenkin vaunuissa.57 Laskiaisen aikaan 
rekiretket saattoivat yltyä hurjasteluksi, jossa herrasväki kiisi Viipurin kapeita 
katuja pitkässä, seitsemän hevosen vetämässä rekijonossa. Kaikista rohkeim-
mat menivät viimeiseen rekeen, jonka meno mutkissa ja kadunkulmissa oli 
varsin keikkuvaa. Von Hauswolffin mukaan tämä laskiaisenviettotapa ei ollut 
kovin yleinen Viipurissa, vaan Steinheilit olivat tuoneet sen mukaan Pietarista.58

Viipurin herrasväki sai materiaalisia vaikutteita seuraelämäänsä Pietarin 
ohella Euroopasta, jonne sillä oli kiinteitä perhe-, ystävyys- ja liikesuhteita. 
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Seuraelämän vaatimia sisustustavaroita, astioita, juomia ja ruokia hankittiin 
Saksasta, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta. Ulkomaisten ystävien makuun 
voitiin luottaa niin täysin, että useimmiten tilausten saatteena oli vain pyyntö 
lähettää uusimman muodin mukaista tavaraa ilman tarkempia vaatimuksia 
väreistä, tyyleistä tai hinnasta.59 Jaettu kosmopoliittinen materiaalinen kult-
tuuri ja tapakulttuuri yhdistivät 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun viipuri-
laisen herrasväen eurooppalaiseen kasvavaan ja vaurastuvaan porvaristoon ja 
ylempään keskiluokkaan. Sen sijaan viipurilaisen herrasväen esineistössä ei 
ole juurikaan mainintoja esimerkiksi samaan aikaan Länsi-Suomen herras-
väen seuraelämää palvelleista ruotsalaisten valmistajien posliiniastiastoista 
tai hopeaesineistä.60

SEURAELÄMÄN PAIKAT

Seuraelämä muovasi ja määritti etenkin kaupunkitilaa. Tämä voidaan todeta 
myös niin, että poliittiseen, taloudelliseen tai hallinnolliseen vallankäyttöön 
liittyvät paikat kaupungissa keräsivät luokseen sosiaalista valtaa.61 Tilaa ja 
materiaalista kulttuuria tarkasteltaessa korostuu näiden kahden kategorian 
päällekkäisyys, eikä kumpaakaan voi tarkastella täysin ilman toista. Esimer-
kiksi tiloissa sijainneet esineet kuten soittimet liittyivät sekä materiaaliseen 
kulttuuriin että tilojen käyttöön. Samoin tilojen valaistus kertoo sekä tilassa 
olevista materiaalisista tekijöistä – tässä tapauksessa kynttilöistä – että  tilojen 
käyttötavoista. Tilallinen ulottuvuus on nostettu ajallisen ulottuvuuden rin-
nalle historiantutkimuksen tarkastelun kohteeksi. Samaan tapaan kuin seura-
elämässä käytetyt esineet, niin myös seuraelämän paikat kertovat omaa kiel-
tään seurustelukulttuurista.62

Viipurilaiset kaupunkitalot olivat pääsääntöisesti joko kaksikerroksisia, tii-
lestä muurattuja ”kivitaloja” tai puisia kaupunkitaloja.63 Seuraelämän kannalta 
tärkeimmät huoneet sijaitsivat talojen toisessa kerroksessa, niin sanotussa 
bel etagessa. Viipurin herrasväen yksityiskodit olivat niin suuria, että jopa 
300-henkinen vierasjoukko mahtui yhtä aikaa nauttimaan isäntäväen vieraan-
varaisuudesta. Tosin tuolloin ”saatiin todistaa tungosta”, kuten Adelaide von 
Hauswolff asian ilmaisi.64

Seurusteluun varattuja paikkoja aikakauden viipurilaisen herrasväen kodeis-
sa olivat salit, salongit ja förmaakit eli vapaasti suomennettuna kamarit, joita 
talon herralla ja rouvalla saattoi kummallakin olla omansa. Herrasväen seura-
elämä saattoi kesäaikaan siirtyä myös ulos, talojen puutarhoihin. Tämä oli 
yleinen tapa; samankaltaista puutarhoissa tapahtuvaa seurustelua voidaan 
havaita ympäri 1700- ja 1800-luvun Eurooppaa.65 Mitä varakkaampi talo oli, sitä 
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enemmän seurusteluun oli mahdollista varata erillisiä tiloja. Huoneiden käyttö-
tarkoitus oli joustava, jolloin seuraelämän paikat limittyivät perheen käytös-
sä olevien tilojen kanssa tilaisuudesta ja kutsutusta ihmismäärästä riippuen. 
Toisin sanoen suurissa juhlissa makuukamareita saatettiin käyttää naisväen 
lepopaikkoina, niissä voitiin säilyttää ulkovaatteita tai niistä voitiin tarjoilla ruo-
kia, kuten Adelaide von Hauswolff huomautti kuvatessaan suuria tanssiaisia.66

1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun Viipurissa oli paikkoja, joissa seurus-
telu tapahtui nykytermein ilmaistuna kaupallisessa kaupunkitilassa, toisin 
sanoen teatterissa, ravintolassa tai muussa huvitteluun tarkoitetussa tilassa. 
Aikakauden Isoa-Britanniaa ja Ruotsia koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, 
että vapaa-ajan käsitteen yhdessä uudenlaisen porvarillisen identiteetin kanssa 
voidaan katsoa syntyneen tuolloin. Kaupunkien porvariseliitti halusi ja pystyi 
identifioimaan itsensä uudelleen, erottautuen vanhasta, säätyjakoon perus-
tuvasta ja aatelin valta-asemaa korostavasta järjestyksestä. Viipurin herras-
väki näyttää seurustelleen lähinnä kodeissa ja muutamissa julkisissa tiloissa, 
joista etenkin raatihuoneen sali oli tärkeä seuraelämän viettopaikka. Julkisia 
seuraelämän paikkoja, kuten huvitteluun tarkoitettuja ravintoloita ja ”huvitus-
puistoja” (Vauxhall) syntyi laajemmin vasta 1800-luvun puolivälin tietämillä ja 
vuosisadan jälkipuoliskolla. Tuolloin ne kiinnostivat lähinnä alempaa porva-
ristoa, ei Viipurin herrasväkeä.67

Teatteri on urbaanin sosiaalisen kanssakäymisen muoto, jossa kielillä, sää-
dyillä ja kulttuurisilla vaikutteilla on tärkeä merkityksensä. Näiden tekijöiden 
törmäyksistä Adelaide von Hauswolff kirjoitti päiväkirjaansa, jossa hän kuvaili 
Viipurissa näkemiään näytelmiä. Vieraskieliset näytökset tuntuivat nuoresta 
päiväkirjanpitäjästä toisinaan ikäviltä.68 Viipuriin, tarkemmin sanottuna Terva-
niemelle, oli rakennettu teatteritalo kuvernööri Nikolai Heinrich  Engelhardtin 
aloitteesta hänen virkakaudellaan 1766–1778. Jo tätä ennen kaupungissa tie-
detään vierailleen saksalaisia tai venäläisiä teatteriseurueita kiertueillaan, 
jotka jatkoivat Viipurista Tarttoon tai Tallinnaan. Vanhan ja vetoisan teatteri-
talon käytyä 1830-luvulla liian huonokuntoiseksi uusi teatteri ja Seurahuone 
rakennettiin uuden raatihuoneen läheisyyteen.69 Viipurin maine vilkkaana 
teatterikaupunkina liittyi Itämeren ympäristön saksalaiseen kulttuuriin, jossa 
teatterissa käymisestä oli 1700-luvun loppupuolella tullut tärkeä herrasväen 
seurustelun muoto. Teattereista oli muodostunut näin ollen herrasväkeä 
yhteen kokoavia paikkoja.70 Ruotsalaissyntyinen, nuori von Hauswolff ei vält-
tämättä tuntenut saksalaisia teatterikappaleita ja koki ne tylsiksi, koska ei 
kyennyt seuraamaan juonta puutteellisen kielitaitonsa takia.

Muistelmakirjoittaja Klingenderin mukaan Viipurin teatterirakennus71 ei 
ollut kovinkaan mukava käyttäjilleen. Talvisin siellä oli yhtä kylmä kuin ulkona, 
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joten sekä näyttelijät että katsojat hytisivät kylmästä. Klingenderin mukaan 
teatteri seurustelupaikkana sopi paremmin nuorelle herralle ja  rouvalle 
(a gentleman or lady at the age of 20 or 30), joita kylmä ei haitannut toisin kuin 
60:ttä ikävuottaan lähestyvää kirjoittajaa.72 Teatterirakennuksen alkuvuosien 
puutteista johtuen voi olla mahdollista, että teatteri kokosi yhteen lähinnä 
nuorempaa herrasväkeä, jota mahdollinen kylmyys tai penkkien epämukavuus 
ei koetellut. Saksalaisseurueiden esittämät näytökset rajasivat myös kielitaidot-
tomat ulkopuolelle, joten teatteri vahvisti jakolinjaa saksankielisen herrasväen 
ja kieltä taitamattomien, herrasväkeen kuulumattomien välillä.

Viipurin uusi teatteritalo liittyi kiinteästi toiseen seuraelämän tarpeisiin 
rakennettuun tilaan, Seurahuoneeseen, eli ravintolaan ja hotelliin. Teatterin 
ja Seurahuoneen yhdistävää ja Seurahuoneen talona tunnettua rakennusta 
voi pitää Suomen oloissa ainutlaatuisena urbaanina kulttuurikeskuksena.73 
Vuonna 1832 ilmestyneessä Wiborgs Wochenblatt -lehden numerossa kutsuttiin 
asiasta kiinnostuneita kokoukseen, jossa oli määrä keskustella kaupunkiin 
perustettavasta huoneistosta tanssi- ja klubiyhdistyksiä varten, sekä tarpeesta 
rakentaa teatteri- ja majoitustiloja. Aiemmin Seurahuoneen kaltaisena kokoon-
tumispaikkana oli pidetty raatihuoneen salia. Kehityskulku on hyvin saman-
kaltainen kuin Helsingissä, jossa raatihuoneen sali toimi kokoontumistilana 
ennen Seurahuoneen valmistumista.74

Seurahuoneen kaltaisessa tilassa (assemblé- ja spektakelshuset) tyypillinen 
assemblé-ilta alkoi tunnin kestävällä keskustelulla, jota seurasi teen nauttimista 
musiikin säestyksellä ja lopuksi tanssittiin. Säännönmukaisuus oli tyypillistä 
1700-luvulla suosioon tulleiden ja Seurahuoneiden tapaan aatelistoa ja porva-
ristoa yhteen keräävien assemblé-tanssiaisten yhteydessä. Julkisten paikkojen 
ohella assemblé-tanssiaisia voitiin järjestää kodeissa.75 Päämääränä oli tarjota 
huvitusten ohella mahdollisuus hienostuneeseen sosiaaliseen kanssakäymi-
seen myös vähemmän varakkaille, mutta herrasväkeen kuuluville. Tämä ei aina 
miellyttänyt kaikkia. Aikalaismuistelmissa kaikki herrasväkeen kuuluvat eivät 
sopeutuneet assemblé-tanssiaisten kirjavaan osallistujajoukkoon.76 Viipurin 
Seurahuonetta hallinnoiva yhtiö tai yhteenliittymä ajautui rahavaikeuksiin 
1840-luvulle tultaessa. Tällöin kaupunki lunasti rakennuksen itselleen ja antoi 
Seurahuoneen hotelli- ja ravintolatoiminnat yksityisen yrittäjän hoidettavaksi.77

Tanssiminen oli seuraelämän muoto, jolle oli Viipurissa omat paikkansa ja 
organisoituneet muotonsa.78 Viipuriin perustettiin vuonna 1815 Tanssiseura (Die 
Wiburgische Tanz Gesellschaft), joka ei ollut kaupungissa ensimmäinen lajissaan. 
Seuran säännöissä, joiden allekirjoittajina oli sekä aatelisia että suurkauppiai-
ta, määriteltiin herrojen pukeutuminen ja tanssittavien kappaleiden järjestys. 
Säännöistä luovuttiin jo vuonna 1821, mutta Tanssiseuran toiminta jatkui.79
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Viipurin Tanssiseura kokoontui ainakin aluksi ”Seuran tavallisessa paikassa 
Raatihuoneella”.80 Tanssiseura sitoutui kunnostamaan salin, jolloin se sai alen-
nusta tilan vuokraan. Raatihuoneen salissa kokoontuvan maistraatin ja tanssi-
seuran edut kohtasivat – seura sai tilan tanssiaisille ja maistraatti kunnostetun 
ja hyvällä maulla sisustetun tilan omille kokouksilleen. On mahdollista, että 
Seurahuoneen valmistuttua Tanssiseura siirtyi kokoontumaan sinne, jolloin 
raatihuoneen sali jäi vain maistraatin käyttöön. Tanssiseuran aloittaessa toimin-
taansa raatihuoneen sali tapetoitiin ja maalattiin, sinne hankittiin tyylikkäitä 
huonekaluja ja kynttiläkruunuja. Valaistuksella ja sisustuksella luotiin tila, jossa 
herrasväen seurustelu oli mahdollista suorittaa mahdollisimman mukavasti. 
Valaistus loi omalta osaltaan eroa rakennuksen sisäpuolella juhlineen herras-
väen ja kadulla pimeässä liikkuneiden muiden kaupunkilaisten välille. Oma 
tila myös takasi sen, että Tanssiseuraan kuulumattomien tai niiden, jotka eivät 
voineet lunastaa pääsylippua, pääsy voitiin evätä.81 Organisoituneet seuraelämän 
tavat, vakiintuneet paikat ja jopa valaistus loivat hierarkkista järjestystä.

Tanssiminen liittyi musisointiin, joka oli oleellinen osa aikakauden herras-
väen seuraelämää. Adelaide von Hauswollf kirjoitti päiväkirjassaan, että ken-
raali Sutthoffin ja rovasti Wahlin tyttäret olivat taitavia soittamaan klaveeria. 
Klingender kertoi niin ikään päiväkirjassaan illanvietoista, joissa seurueen 
naiset viihdyttivät musiikilla.82 Klaveeri tai fortepiano kuului herrasväen kodin 
kalustukseen ja esimerkiksi Hackmanit hankkivat ensiksi mainitun pian avioi-
duttuaan.83 Suurikokoinen soitin ja sen ympärille kerääntynyt kuulijakunta 
vaativat oman tilansa herrasväen salissa. Varallisuus ja käytettävissä oleva tila 
ratkaisivat, oliko musiikki-instrumentteja mahdollista hankkia. Vaatimatto-
mimmin asuvilla herrasväen jäsenillä ei ollut mahdollisuutta erityiseen, soit-
tamiseen keskittyvän paikan luomiseen.

Tanssiaisten ohella julkisissa tiloissa järjestettiin herrasväelle suunnattuja 
musikaalisia illanviettoja (soirée). Niissä esiintyivät kiertelevät saksalaiset muu-
sikot.84 Raatihuoneen salissa esiintyi esimerkiksi vuonna 1830 Addner -niminen 
muusikko kahden rupla lipun lunastaneille. Muutamaa vuotta myöhemmin 
itävaltalaiset muusikot pitivät konsertin samassa paikassa.85 Konsertit oli suun-
nattu herrasväelle, sillä lippu maksoi työmiehen usean päivän palkan verran.86 
Musikaalisten illanviettojen ilmoituksissa puhuteltiin ”musiikinharrastajia” 
(Musik Liebhaber).87 Harrastuneisuus, ohjelmiston tunteminen ennalta, lisäsi 
musiikkinautintoa, joten musiikin tuntemuksella ja soittotaidolla voitiin luoda 
herrasväen yhteenkuuluvaisuutta ja erottautua niistä, joilla ei ollut mahdol-
lisuutta hankkia musiikillista sivistystä. Raatihuoneen salista kantautuvat 
soinnut saattoivat asiaan perehtymättömän korvaan kuulostaa oudoilta tai 
kauniilta, sillä rahvas oli kuullut soittoa vain kirkossa tai kyläpelimannien 
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soittaessa. Etenkin oopperan laulutavan voi olettaa kuulostaneen vieraalta. 
Musiikin avulla voitiin luoda herrasväen oma tila, jossa arvioitiin yhä uudelleen 
herrasväen sisäisiä hienovaraisia eroja. Ne, jotka tunsivat uusimmat musiikki-
numerot ja tunnistivat esimerkiksi Mozartin tai jonkin oopperanumeron, saat-
toivat erottautua niistä, joiden musiikintuntemus ei ollut yhtä syvällistä.

Seuraelämään liittyi myös pelaaminen, joka oli suosittua ympäri Eurooppaa 
1700-luvulla.88 Jo ennen Seurahuoneen rakentamista oli Viipurissa ollut herras-
miehiä yhteen koonnut peliklubi (der Spiel Clubb), joka lakkautettiin Paavali 
I:n käskystä vuonna 1801. Klubilla lienee ollut vakituinen kokoontumispaikka, 
sillä klubin toimintaan oleellisesti kuulunut biljardinpeluu ei olisi onnistunut 
vaihtuvissa tiloissa. Klubin jäsenistöön kuuluivat likimain kaikki Viipuriin 
sijoitetut upseerit ja aliupseerit sekä paikalliset herrasmiehet.89 Peliklubin ohel-
la korttipelejä, shakkia tai biljardia pelattiin illanvietoissa niin kodeissa kuin 
julkisemmillakin kokoontumispaikoilla.90 Friedrich Wilhelm Klingenderin 
mukaan herrasmiesten klubi oli toiminnassa vielä 1830-luvulla.91

Klingender ei kerro klubin sijaintia – on mahdollista, että se sijaitsi raati-
huoneella tai jossakin suuren kaupunkitalon huoneessa, jonka isäntä oli luo-
vuttanut herrasmiesten käyttöön. Esimerkiksi Hackmanin talouteen tällainen 
pelipöytä hankittiin vuonna 1803.92 Pelipöydän ympärille muodostui herrasväen 
kodeissa seurusteluun varattu paikka, jossa mukavat istuimet ja hyvä valais-
tus loivat pelaamiselle otollista tunnelmaa. Kutsu pelipöytään saattoi toimia 
syvemmän ystävyyden alkuna tai osoituksena luottamuksesta, halusta haastaa 
kumppani tai vain miellyttävästä ajanvietosta. Pelipöytä muodosti oman tilansa 
suuremmassa tilassa, esimerkiksi salissa tai förmaakissa, ja sen luona voitiin 
keskustella pienemmän seurueen kesken arkaluontoisemmista tai intiimim-
mistä asioista.

Klubihuoneiston, Seurahuoneen ja teatteritalon ohella Viipurissa oli myös 
muita julkisiksi tiloiksi luettavia paikkoja, joissa herrasväen oli mahdollista 
kokoontua. Julkisissa tiloissa käydyt keskustelut ovat olleet historiantutkimus-
ta puhuttanut aihe, jossa erityisesti kahviloiden synty on yhdistetty uudenlai-
seen, urbaaniin porvarillisuuteen tai keskiluokkaisuuteen. Kuten Seurahuo-
neet ja assemblét, niin myös kahvilat saattoivat toimia erilaisten sosiaalisten 
ryhmien kohtaamispaikkoina.93 Adelaide von Hauswolff kertoi päiväkirjassaan, 
miten hänen isänsä tapasi toisia herrasmiehiä Viipurin kaduilla, mikäli ei 
tullut kutsutuksi jonkun kotiin. Mainintoja kahviloista tai krouveista, joissa 
majuri von Hauswolff olisi vieraillut, ei kuitenkaan ole.94 Myöskään Klingender 
ei mainitse seurustelleensa kahviloissa, vaan miesten keskinäinen seuranpito 
tapahtui joko kodeissa tai klubihuoneistossa. Klingenderin tuomio Viipurin 
herrasmiesten keskinäisestä seurustelusta on sekin varsin negatiivinen. Seu-
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ranpito oli ikävää ja viipurilaisia herrasmiehiä ei innostanut halu keskustella 
tai pelata korttia, vaan he halusivat yksinomaan juoruilla.95

Pietarin läheisyys muovasi Viipurin herrasväen seurustelun paikkoja, kun 
esimerkiksi kartanoiden puutarhat pyrittiin muokkaamaan suurkaupungissa 
nähtyjen esimerkkien mukaisiksi. Muistelmissaan Friedrich Wilhelm Klingen-
der kuvasi useita kertoja matkojaan Pietariin tapaamaan ystäviä, teatteriin, 
oopperaan tai kävelyille keisarillisten palatsien puutarhoihin.96 Johan Friedrich 
Hackman kertoi kirjeessään vuodelta 1803, miten hänen vaimonsa Marie Hack-
man matkusti Pietariin seuraamaan ranskalaista Garneria ja tämän uhkaroh-
keaa rouvaa, jotka molemmat nousivat kuumailmapallon kyytiin.97 Pietariin 
saatettiin matkustaa myös katsomaan kaupungissa vierailevia kuninkaallisia. 

Pelipöydän ääreen kokoonnuttiin seurustelemaan ja se muodosti oman intiimimmän tilansa suuremmassa 
salissa. Kuvassa Jaenischin perhe on kokoontunut Herttualan kartanon pelipöydän ympärille noin vuonna 1808: 
vasemmassa laidassa seisoo Johan Friedrich Hackman nuorempi, Dorothea Elisabeth Jaenisch, o. s. Frese, Marie 
Jaenisch Bijou-koira sylissään, Nicolai Jaenisch, Julie Sophie Hackman (o. s. Jaenisch), Helene Sofie Jaenisch, 
Helene Elisabeth Jaenisch ja Magnus Jaenisch.
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Madamet Steinheil ja Sesemann matkustivat esimerkiksi vuonna 1809 Pietariin 
”katsomaan kaunista kuningatarta” eli Preussin kuningatar Louisea.98

Herrasväkeä koonneiden yleisötilaisuuksien merkitystä seuraelämälle on 
tutkittu vain vähän. Viimeaikainen, Isoon-Britanniaan kohdistuva tutkimus 
on kuitenkin osoittanut erilaisten julkisten ja puolijulkisten huvitilaisuuksien 
olleen oleellinen osa esimerkiksi Lontoon poliittista elämää, jossa näyttäyty-
minen oikeassa seurassa oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla taval-
la pukeutuneena saattoi vaikuttaa suuresti yksilön mahdollisuuksiin edetä 
urallaan tai vaikuttaa poliittisesti.99 Samantapaisia havaintoja on tehnyt Matti 
Klinge helsinkiläisseurapiireistä, joiden kietoutuminen kenraalikuvernöörin 
lähipiiriin ilmensi keisarillista valtaa ja pyrkimyksiä päästä vallan piireihin 
suuriruhtinaskunnassa.100 Myös Klingender kuvaili muistelmissaan tarkasti 
keiden kanssa hän oli liikkunut, keitä oli tavannut ja missä vieraillut.101 Näyt-
täytyminen oikeassa seurassa – ja näiden tapaamisten muiston säilyttämi-
nen lähipiirille, joka arvattavasti tulisi lukemaan muistelmia, näyttää olleen 
Klingenderille tärkeää. Nähtyjä paikkoja ja tavattuja ystäviä arvosteltiin ja 
arvotettiin sen mukaan, miten ne palvelivat Klingenderin henkilökohtaisia 
pyrkimyksiä edetä urallaan ja elämässään. Seuraelämä ei siis ollut vain päämää-
rätöntä huvittelua, vaan seurustelun ja nähtävyyksien ihailun lomassa voitiin 
ajaa omaa tai lähipiirin etua.

AVOIMET OVET, SULJETUT PIIRIT

Viipurin herrasväkeen kuului ihmisiä monista eri yhteiskunnallisista taustoista 
ja ammateista. Seuraelämässä solmittiin ja ylläpidettiin suhteita. Seuraelämä 
myös vahvisti tunnesiteitä yhteisön jäsenten välillä ja näin ollen lujitti yhtei-
sön yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja ryhmäidentiteettiä. Näyttää siltä, että 
Viipurin herrasväki tiesi ja tunnusti, keitä heidän sosiaaliseen piiriinsä kuu-
lui ja keitä sinne haluttiin. Omissa piireissään herrasväki seurusteli hyvinkin 
vapautuneesti. Ulkopuolisille, olivatpa nämä sitten säädyltään, sosiaaliselta 
asemaltaan tai muutoin muukalaisiksi koettuja, heidän asemansa tehtiin hyvin 
selväksi ja osoitettiin se kirjaimellisesti joko kieltäytymällä vastaanottamasta 
heitä tai poistumalla huoneesta. Vähemmän osoitteleva, mutta varmasti yhtä 
kiusallinen tapa osoittaa ulkopuoliselle paikkansa oli viileä ja muodollinen 
käytös, jota vaikkapa savolaistaustainen Antell sai kokea Hackmanin ja von 
Nicolayn luona vieraillessaan, ja josta Klingender kertoi päiväkirjassaan.

Herrasväkeen kuuluville ovet olivat avoimet ja seurustelu oli vapaata, hil-
peää ja ennen kaikkea jatkuvaa. Kotiin jääminen ja seuraelämän ulkopuolel-
la pysyminen eivät olleet vaihtoehtoja. Jokailtainen seurustelu teenjuonnin, 
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käsitöiden ja kortinpeluun lomassa oli velvollisuus, joka saattoi uuvuttaa sii-
hen tottumattoman, kuten Adelaide von Hauswolffin päiväkirjasta voi lukea. 
Herrasväkeen kuuluminen oli velvollisuuksia sisältävä etuoikeus. Näitä vel-
vollisuuksia olivat teeillat, tanssiaiset, illalliset, naamiaiset, kesäiset piknikit, 
teatterinäytännöt, yhteinen musisointi ja kortin peluu. Nämä toimet ja tapah-
tumat saattavat näyttäytyä jälkipolville toimettomuuden ja huvittelunhalun 
ilmentyminä, mutta tosiasiassa ne kävivät työstä. Niiden avulla yhteisö lujitti 
yhteenkuuluvuuttaan, yhteistä identiteettiään ja verkostojaan. Eivätkä vain 
yhteisesti jaetut tavat, vaan myös yhteinen, seuraelämään liittyvä materiaali-
nen kulttuuri lujitti viipurilaisen herrasväen yhteenkuuluvaisuutta. Pietarista 
ja Euroopan kosmopoliittisista kaupungeista Viipuriin päätyi tapakulttuurin 
lisäksi myös materiaalinen kulttuuri mahonkipöytineen, pehmeine sohvineen, 
englantilaisine teeastioineen ja muodikkaine pukuineen. Voidaan myös pohtia, 
mitä tapahtui niille herrasväkeen kuuluneille ihmisille, jotka eivät halunneet 
osallistua seuraelämään tai materiaalisen kulttuurin kartuttamiseen samalla 
tavalla kuin muut yhteisön jäsenet. On mahdollista, että tällaista olisi pidetty 
loukkauksena koko yhteisöä kohtaan. Ulkopuolelle jättäytyminen olisi herät-
tänyt epäluuloja ja epäluottamusta, ja viestinyt siitä, että kyseinen yksilö ei 
joko halunnut tai tuntenut kuuluvansa seurapiireihin ja herrasväkeen. Mikäli 
seurapiireihin oli päässyt, ei niistä voinut jättäytyä pois ilman, että maine olisi 
joutunut kyseenalaistetuksi.

Seuraelämä ei siis ollut yksinomaan vapaata huvittelua, vaan sillä saattoi olla 
yhteisön elämää parantavia päämääriä. Seuraelämän muodot ja tavat näyttä-
vät muovaantuvan uudella tavalla 1800-luvulle siirryttäessä, kun uudenlainen 
urbaani porvarillisuus tai keskiluokkaisuus alkoi muodostua vaikuttavaksi 
tekijäksi myös Viipurissa. Seuraelämä sai uusia tiloja kuten Seurahuoneen, 
jossa eri sosiaalisten ryhmien oli mahdollista seurustella keskenään.

Viipurin herrasväki oli kosmopoliittista. Heidän elämäntapansa näyttää 
olleen jossakin määrin ylellisempää tai noudatelleen enemmän kansainvälisten 
eurooppalaisten metropolien herrasväen elämäntapaa kuin esimerkiksi saman 
ajan Turussa. Tämä ero tulee erityisesti näkyville vuonna 1812, jolloin länti-
sestä Suomesta siirtyneet virkamiehet eivät ymmärtäneet Viipurin herrasväen 
halua pukeutua näyttävästi ja käyttää varojaan näyttäviin ajopeleihin. Samat 
suurkaupunkilaisen elämäntavan merkit olivat panneet merkille jo edellisen 
vuosisadan matkustavaiset, jotka näkivät Viipurin herrasväen elämäntavan saa-
neen vaikutteita Pietarista. Viipurin vallasväen oli helppo omaksua vaikutteita 
Pietarista sekä eurooppalaisista metropoleista, sillä sen jäsenet matkustivat 
katsomaan ja kokemaan Pietarin tarjoamia elämyksiä, omaksumaan kaupun-
gin kulttuuria sekä hankkimaan seuraelämän materiaalista tarvikkeistoa. Oma-
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kohtaisten kokemusten lisäksi herrasväki saattoi saada vaikutteita Pietarista 
tai Euroopan saksankielisiltä alueilta ystävien ja sanomalehtien välityksellä. 
Pietarin merkittävyys realisoitui myös Helsinkiin muodostuneelle seurapiirille 
sen jälkeen, kun Helsingistä oli tullut pääkaupunki. Viipurissa ilmiö oli kui-
tenkin havaittavissa jo varhemmin, 1700-luvulla.

Pietarista hankitut huonekalut tai muut seuraelämän kannalta oleelliset 
esineet saattoivat edesauttaa Viipurin omaleimaisen materiaalisen kulttuu-
rin syntymistä. Tästä on viittauksia esimerkiksi Viipurin hopeaesineistössä. 
Rajatun esinetyypin tarkastelu voi paljastaa uutta tietoa paikallisesta mausta 
tai toisaalta osoittaa paikallisia tai ajallisia erikoisuuksia. Seuraelämään liit-
tyvä materiaalinen kulttuuri on monelta osin hajanaista, joten kovin pitkälle 
meneviä päätelmiä juuri Viipurille tyypillisestä seuraelämästä tai sen materi-
aalisista ilmenemismuodoista ei voi tehdä. Sen sijaan tutkimuksessa korostuu 
se, että Viipurin herrasväen seuraelämä noudattelee tyypillistä aikakauden 
urbaanin herrasväen elämäntapaa. Samankaltaista esineistöä ja samoja seu-
rustelun muotoja on löydettävissä niin Helsingistä kuin muualta Itämeren 
piiristä. Seurahuoneet, assemblét tai kodin ovien avaaminen jour fixe’nä olivat 
seuraelämän ylirajaisia muotoja.

Seuraelämä kietoutui ruokailun ja yhdessä syömisen ympärille, joten se vaati 
erityistä materiaalista esineistöä. Epämuodolliset teeillat tai suuret illallis-
kutsut vaativat välineistöä, jonka tyylillä, ulkoasulla ja käyttötavoilla oli tärkeä 
merkityksensä. Ei ollut yhdentekevää mihin vieraat istuivat, tai kenet kutsut-
tiin pelipöydän ääreen. Näistä istumisjärjestelyistä, mukaan kutsumisen ja 
poissulkemisen tapahtumista löytyy runsaasti mainintoja aikalaislähteistä. 
Fyysinen läheisyys seurapiirin keskeisiin henkilöihin saattoi ilmentää valta-
suhteita, joiden taustalle kätkeytyi kilpailua, liittoutumisia, samanmielisyyttä 
tai sukulaisuussuhteita.

Seuraelämässä pukeutuminen oli oma taiteen lajinsa. Herrasväki – niin mie-
het kuin naiset – seurasivat ja kommentoivat toistensa pukeutumista. Miesten 
ilmaisemien näkemysten mukaan naisten asuvalinnat olivat turhaa koristau-
tumista, mutta myös miehet käyttivät aikaa ja vaivaa omien asujensa viimeis-
telyyn. Pietarilaiset räätälit toimittivat Viipurin herrasväelle kankaita, joista 
valmistetuissa muodikkaissa liiveissä herrasmiehen sopi astua salin kynttilä-
kruunujen valoon. Muodin vaihteluita seurattiin tarkasti, sillä Viipurissa osat-
tiin nimetä muodikkaimmat päähineet ja kampaukset, jotka olivat ottaneet 
nimensä esimerkiksi suosituilta ballerinoilta. Myös kuninkaat ja keisarillinen 
perhe olivat esikuvia, joiden pukeutumista seurattiin. Keisarilliset vierailut 
Viipurissa tarjosivat mahdollisuuden päästä näkemään vilahdus loistosta, 
mutta toisaalta ne olivat myös tilaisuus päästä fyysisesti lähelle vallan ydintä. 
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Tällaisissa tilaisuuksissa pukeutumiseen oli kiinnitettävä erityisesti huomiota. 
Erityisesti keisarin edessä oli esiinnyttävä aseman mukaisessa asussa. Aseman 
ja arvon mukainen ulkoasu ja ylipäänsä elämäntavan ulkoiset merkit olivat 
edellytys ja tae sille, että yksilön asema säilyi tai parantui. Viipurilaiset olivat 
ymmärtäneet tämän ja moni Vanhasta Suomesta kotoisin oleva virkamies vei 
elämäntapansa mukanaan Helsinkiin, kun hän päätyi uuteen pääkaupunkiin 
korkeisiin virkatehtäviin.

Viipurin herrasväen seuraelämä keskittyi kaupunkiasuntojen saleihin 
sekä kesäaikaan läheisten maaseutukartanoiden puutarhoihin. Herrasväki 
seurusteli 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa yksityisasunnoissa, jolloin tietyn 
seurapiirin rajaaminen kutsuttujen joukkoon oli helpompaa. Tällöinkin osa 
kutsun saaneista saatettiin päästää lähemmäs herrasväen ydinjoukkoa, kun 
taas jotkut suljettiin ulkopuolelle. Crème de la crème määritti itse itseään jat-
kuvassa kanssa käymisessä keskenään. Niille, jotka oli hyväksytty sisäpiiriin, 
seurustelu näyttäytyi hyvinkin vapaamuotoisena: kutsut kiirivät kadun yli 
avoimesta ikkunasta toiseen ja illan emäntä kaappasi tulijan kainaloonsa 
jo ovensuussa. Korttipelipöydässä tai soittimen ääreen kokoontuneen seu-
rueen piirissä saatettiin jakaa informaatiota, joka ei ollut tarkoitettu koko 
kolmeensataan henkeen nousevan seurapiirin korville. Samaan aikaan osa 
vieraista sai tyytyä seisoskelemaan ovensuussa arvuutellen, mitä sisemmällä 
huoneistossa puhuttiin.

Herrasväen seuraelämä siirtyi yksityisasunnoista seuraelämää varten 
rakennettuihin tiloihin 1800-luvun kuluessa. Raatihuoneen salin lisäksi klubi-
huoneisto, teatteri ja ravintola Seurahuone tarjosivat julkisen seuraelämän 
näyttämöitä, joissa herrasväen ja siihen kuulumattomien välistä rajaa voitiin 
uudelleenarvioida. Nämä uudenlaiset, porvarilliset seuraelämän paikat muo-
vasivat seurustelua kohti uudenlaista kansalaisyhteiskuntaa, jossa pääsylipun 
lunastamalla saattoi päästä hetkeksi osaksi seuraelämästä nauttivien joukkoa, 
vaikkakaan ei osaksi herrasväkeä.
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