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NÄR SKOLA VI SLIPPA HEM? ”HEM JAG LÄNGTAR” 

SJUNGER MITT HJERTA – OCH HUR LÄNGTAR JAG 

EJ ATT FÅ SLUTA DE KÄRA DER UTI FAMN!  HUR 

SKÖNT ATT HVILA UT I HEMMET, DET EGNA 

ÄLSKADE HEMMET! 

ATT KOMMA FRÅN DET BRUSANDE HAF TILL HAMN I 

HEMMET! 

– ENDAST NÅGRA TIOTAL MIL SKILJA OSS FRÅN 

VÅRT HEM – MEN ETT HAF LIGGER DEREMELLAN. –

O, SKALL JAG EJ – SKOLA VI EJ  FÅ SLÅ ÖFVER TILL 

DEN ANDRA STRANDEN – TILL FOSTERLANDET –

TILL HEMMET? – DET TYCKS SE MÖRKT UT –

KANSKE SVARAR HERREN PÅ VÅRA BÖNER: ”EJ ÄN, 

MITT BARN!” …”TÅLAMOD GÖRES OSS BEHOF.” 

Anteckningar från resan med 
Melusine 28.10.1890/1891



Alma Hongell (1849–1935) föddes i Nykarleby 
som dotter till sjökaptenen Johan Backlund 
från Gamlakarleby och Maria Olson. Även 
morfadern, norske Olof Olsen, var kapten. Då 
fadern dog i gula febern i Brasilien började 
modern hålla fattigskola för flickor i sitt hem 
för att klara familjens uppehälle. Alma som då 
var 13 år assisterade. År 1875 antogs hon som 
folkskollärarinna i Nykarleby efter att ha 
auskulterat i Helsingfors. Hon gav också 
privatlektioner i engelska och skötte om ett 
lånebibliotek. 

Alma Hongell. 
K.H.Renlunds museum.



Hon gifte sig med sjökaptenen Gustav 
Hongell, flyttade till Gamlakarleby och fick 
tre barn. Familjen Hongell bodde på 
adressen Storgatan 32. Havet lockade Alma 
som hade många sjökaptener i sin släkt.

Inbjudan till Hongells sons dop, teckningar av 
flickorna Hongell och till höger Alma och 
Gustaf Hongell fotograferade i Pensacola, 
Florida. K.H.Renlunds museum.



När barnen blev större följde hon 
själv med sin man på långa sjöresor 
med skeppet Melusine, åren 1890–
l891 och 1893–1896. Detta, och att 
lämna barnen i Gamlakarleby hos 
sin faster under tiden, måste ha 
krävt stort mod av Alma. 

Ett kuvert adresserat till Alma Hongell på skeppet Melusine
och ett fotografi från familjen Hongells fotoalbum. 
Personerna och fartyget är oidentifierade. K.H.Renlunds
museum.



Till vänster: Gustaf Hongells anteckningar från studietiden angående 
sjöfart . I mitten: några minnen från sjöresorna. Överst till höger: andliga 
dikt- och minnesböcker som tillhört familjen Hongell.

För att i detalj kunna berätta om 
resorna för barnen förde hon 
resedagbok. Dagböckerna finns 
bevarade vid Åbo Akademi.



Till vänster: ett julkort som Alma Hongell skickat från 
Pensacola, Florida till sin dotter Ada år 1891. Ovan: ett 
gratulationskort till sonen Paul Gustaf 1889. K.H.Renlunds
museum.



Under resan mellan Indien och 
England 1896 insjuknade fartygets 
besättning i beriberi-sjukan och 
Gustav Hongell och två andra 
medlemmar av besättningen dog. 
Sjukdomen orsakas av brist på 
vitamin B1, men det visste man inte 
ännu då. Alma välsignade sin man till 
gravens ro i Indiska oceanen, deltog i 
navigeringen av fartyget och skötte 
om de sjuka och hjälpte dem att hålla 
modet uppe tills de nådde desti-
nationshamnen. För denna bedrift 
belönades hon med Finska 
sjöassuransföreningens hederstecken 
som första kvinna i Finland. Tidningen Rauman lehti 27.2.1897



Ovan: Den sista ifyllda sidan ur Melusines kassabok
1890-1895. Uträkningarna har Alma Hongell
undertecknat för sin avlidne man.
Till höger: kassaboken berättar bl.a. om vad man åt 
ombord på fartyget. K.H.Renlunds museum.



Hongell hade gett ut sin första barnbok 1873, 
följande utkom 20 år senare. Sammanlagt 
skrev hon ett tiotal barnböcker som 
genomsyrades av ett religiöst och 
nykterhetsupplysande budskap och de blev 
mycket omtyckta.

Alma Hongell var också med om att grunda 
sjömansmissionssällskapet i Gamlakarleby.

Alma Hongell: Lilla Rosas 
födelsedag . K.H.Renlunds museum.



Källor: 

Leo Korpelas målning av Alma Hongell, 
1928. K.H.Renlunds museum.

• K.H.Renlunds museum, forskningsarkivet
(mm. Anteckningar ifrån resan med Melusine 
1890-1891)

• Märkesmän och -kvinnor i Karlebynejden, 
1999

• Pulakka, Pentti (red.) 1995: Keskipohjalaisia
elämäkertoja ,

• Tidningen Rauman lehti 27.2.1897, 
Nationalbibliotekets digitala samlingar

• Wiirilinna, Annikki 1979: Merikapteeni
Hongell ja hänen perheensä : 
https://www.kokkola.fi/palvelut/kirjasto/kotis
eutuaineisto/wiirilinna/fi_FI/merikapteeni-
hongell-ja-hanen-perheensa3/


