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LENNART WIIK 
 
Valdemar Lennart Wiik, född 3.8.1884 i Helsingfors, död 30.1.1956 i Karis 
(dödsannons i VN 31.1.1956). 
Perukmakare/Barberare, gift med Elise Emilia ”Lisa” Sjöblom. 
 
I boken Lefve konkurrensen står på sid 320–321 följande: ”Lennart Wiik, född år 
1884 i Helsingfors, öppnade 1908 L. Wiiks Rak- och Frisersalong på Stora 
Kyrkogatan (Ekenäs). Salongen flyttade 1910 till Nikolaigatan 9. Hustrun Lisa deltog 
också i verksamheten och annonserade emellanåt i tidningen om att hon utförde 
”hårtvätt och kamning”. År 1901 hade Wiik blivit färdig utlärd barberare och 
konditionerade (= verka) efter det på flera orter i Finland. Han var några år i S:t 
Petersburg och sedan i Lausanne. Wiik hade genomgått elevskolan vid Arkadiateatern 
i Helsingfors och var därför intresserad av amatörteater och uppträdde i flera 
teaterstycken tillsammans med Friluftsteatern i Ekenäs. Han spelade och uppträdde 
även med cittra. 
Då Wiik 1923 flyttade till Karis övertog Anna Långström, född år 1902 i Ekenäs, 
raksalongen… År 1927 (var 1926 GL:s anm.) öppnade Wiik åter en raksalong i 
Ekenäs på Österlunds gård på Stationsvägen. Raksalongen som var en filial till 
raksalongen i Karis, blev kortvarig. …” 
 
1905 flyttade LW med familj till Hangö och 1908 till Ekenäs. LW öppnade filial i 
Karis 1919 i Holmbergs hus i korsningen av Köpmansgatan och Elin Kurcks gata. 
Enligt sonen Kurt O. Wiik flyttade LW med familjen till Karis redan 1920 (jfr ovan) 
och öppnade då raksalong i Jakobssons fastighet vid Bangatan (senare Alvar Froms 
fastighet) (se annonsen från 25.11.1920 i Lisa Wiik-insändare-filen). Senare flyttade 
salongen till ”Gustafssons hus vid Köpmansgatan”, dvs huset där restaurang Centrum 
fanns. 1925 öppnade LW raksalong i eget hus på Högbergsgatan 5 (tidigare 
Vinkelgatan).         (Källa: Kurt O. Wiik 1982) 
 
På 1920-talet (1923 framåt) annonserar LW i VN också om att han har en filial i 
Skuru hos smeden O. Nylund. 
 
 
 
Innehåll: reprofoton, kopior av foton och tidningsurklipp om LW och hans 
 familj, brev om LW till kulturbyrån i Karis av Kurt O. Wiik i 
 Pargas, samt Kurt O. Wiiks ”Krigsminnen” 
 
 
Gränsår:  1900 – 2005  
 
Omfång: 0,03 hm 
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Innehåll:  
 
 
Korrespondens 
 Brev till kultursekreterare Monica Nerdrum, Karis stad, 1982 med 
 bilagor i form av information om Lennart Wiik 
 
 Brev till Gunnel Lindberg, kulturbyrån Karis stad, 2005 om en 
 utställning om Lennart Wiik 
 

Manuskript 
 ”Krigsminnen 1939–1945”, Kurt O. Wiik 

 

Tidningsurklipp 
 Kopior av tidningsurklipp om LW 
 
Övrigt 
 Reprofotografier av LW:s yrkesliv och fritidsintressen och hans familj 
 fram till och med 1960-talet, info finns med om varje bild, sammanställt 
 av Kurt O. Wiik (yngsta son till LW) 
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