
Kunnallisneuvos
Fr. W. Wendell  

Eilen aamulla klo 4 aamulla kuoli kotonaan Perniössä kunnallisneuvos Fridolf Wilhelm W e n d e l l.  
Vainaja oli syntynyt Tenholassa kesäk. 19 pnä 1834 ja oli kuollessaan siis 79 vuoden 6 kuukauden 27 
päivän ikäinen.

Hra Wendell omasi walistuneen ja auttawaisen luonteen, ollen yhtäläisen kohtelias niin ylhäistä kuin  
alhaistakin kohtaan. Kansan kesken kuuleekin hänestä lauselman: ”Toista semmoista miestä ei löydy 
paikkakunnalla”.

Yhtenä kansanwalistuttajien tienraivaajana hänen lukuisista toimistaan pitkänä elinaikanaan Perniön 
kunnan menestykseksi  ja  taloudellisen hywinvoinnin edistämiseksi  mainittakoon että hän oli  yhtenä 
Perniön  Säästöpankin  perustajista  w.  1888,  ollen  sittemmin  yhtä  mittaa  sen  hallituksen 
puheenjohtajana tammik. 1 päivään 1906, sekä sen kamreerina 1 päivään huhtikuuta 1906 asti ja sen  
jälkeen  isännistön  puheenjohtajana  tammik.  1  päivään  1914,  saaden  erinomaisella  hoidollaan  ja  
huolenpidollaan pankin kohotetuksi maamme säästöpankkien ensimmäisten joukkoon.

Kun kuntakokouksessa w. 1868, jolloin hywäksyttiin Perniön Säästöpankin säännöt, asetettiin komitea  
suunnittelemaan ensimmäisen kansakoulun rakentamisesta Perniöön, oli  wainaja innokkaimpia asian 
edistäjiä,  joutuen  sittemmin  olemaan  koulujen  johtokunnan  ensimmäisenä  puheenjohtajana,  jonka 
toimen  waikeuden  käsittää,  kun  tietää  kuinka  wieras  aate  kansallemme  kouluasia  silloin  wielä  oli.  
Samoin oli  wainaja kunnallislautakunnan ensimmäisenä puheenjohtajana w. 1880-82,  saaden m .m.  
tehtäwäkseen w. 1865 ilmestyneen kunnallisasetuksen täytäntöön sowelluttamisen Perniön kunnassa, 
tehtäwä, joka ei  suinkaan ollut  helpoimpia. Kuntakokouksen puheenjohtajana toimi hra Wendell  12 
wuotta.  Tunnettua  on  se  humaaninen  kohtelu,  jota  puheenjohtaja  aina  noudatti  keskusteluissa  
esiintyneiden erimielisyyksien yhteyteen sulattamiseksi.

Kunnallisneuvoksen arwonimi annettiin W:lle w. 1887.

Wainajan  oikeudentunnolleen  kuwaavaa  on,  että  häntä,  waikka  ruotsalaisen  kasvatuksen  saaneena 
sekä  ruotsinmielisenä  ja  -kielisenä,  on  Perniön  kunnan  etupäässä  kiittäminen  siitä  että  kunnan 
wirkakieleksi otettiin kunnan asujainten enemmistön kieli, suomi.

Liekö ketään koko Perniön kunnassa, joka omistaisi niin perin jakamattoman suosion, kuin wainaja. Tätä 
osoittaa puolestaan sekin että hän kesäk. 19 pnä 1904 täyttäessään 70 wuotta sai 136:n kuntalaisen  
allekirjoittaman hienon adressin.

Wiimeiseen  asti  oli  Wendellin  suurimpana  huolena  köyhien  auttaminen  ja  säästäwäisyyden 
edistäminen. Yleensä kaikkea hywää tarkoittawissa pyrinnöissä oli W. aina mukana.

Wainajaa jäiwät lähinnä suremaan kaksi tytärtä ja kolme poikaa. Ja Perniön kuntalaiset myös warmaan 
jääwät kiitollisina poismenneen muistoa kunnioittamaan.
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