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Sessio 4 

Petra Lehtoruusu (Helsingin yliopisto & SKS): Zacharias Topeliuksen Välskärin kertomuksia (1853-57) 

ja kulttuurisen muistin kansainväliset verkostot pitkällä 1800-luvulla  

 

Esitelmässä tarkastelen autonomian ajan Suomessa merkittäväksi kulttuuriseksi tekstiksi 

muodostunutta Zacharias Topeliuksen romaania Välskärin kertomuksia (Fältskärns berättelser, 1853-

67) sekä sen pohjalta laadittuja kuvituksia ja näyttämösovituksia yhteispohjoismaisen 

historiakulttuurin näkökulmasta.  Esitelmä liittyy ylirajaisen kulttuurisen muistin 

tutkimusperinteeseen, jossa parin viime vuosikymmenen aikana on alettu tarkastella kollektiivisten 

menneisyyskäsitysten muotoutumista toiston kautta sekä kiinnittää enenevässä määrin huomiota 

muistisisältöjen kiertoon genrestä ja mediasta toiseen sekä yli  valtioiden ja kielialueiden rajojen. 

Hahmottelen ensin aiemman tutkimuksen perusteella lyhyesti pohjoismaisen vuorovaikutuksen 

muotoja 1800-luvun suomalaisessa kulttuurisessa muistissa  jaetuista historiallisista tapahtumista ja 

tarinoista yhteisen kieli- ja kulttuurialueen mahdollistamiin historian representaatioiden tuotannon ja 

vastaanoton verkostoihin. Tämän jälkeen tarkastelen Välskärin kertomuksia ja sen pohjalta tehtyjä 

dramatisointeja ja kuvituksia osana tätä yhteispohjoismaista maisemaa. Tavoitteenani on valottaa 

Välskärin kertomusten kulttuurisen tekstin rakentumisen kautta suomalaisen historiakulttuurin 

muotoutumista suhteessa ympäröivään pohjoismaiseen ja Itämeren alueen kontekstiin niin teosten 

sisällön kuin tuotannonkin tasolla. Käsittelen toisaalta romaania, josta nostan esiin kansainvälisen 

vuorovaikutuksen roolia teoksen juonessa ja erityisesti Suomen aatelia ja kansaa edustavien 

fiktiivisten Bertelskiöldin ja Larssonin sukujen syntytarinassa. Esitelmän varsinainen painopiste on 

kuitenkin pohjoismaisen vuorovaikutuksen tarkastelussa romaanin pohjalta tehtyjen 

näyttämösovitusten ja kuvitusten tuotannossa ja vastaanotossa. Topeliuksen näytelmän Regina von 

Emmeritz (1853) ja oopperan Kung Carls jakt (1852) esitykset toteutettiin suomalaisten ja 

ruotsalaisten yhteistyönä, ja näyttämösovituksia esitettiin Pohjanlahden molemmin puolin. Samoin 

romaanin kuvituksia laativat suomalainen suomalainen Albert Edelfelt että ruotsalainen Carl Larsson, 

ja teosta luettiin ja arvioitiin molemmissa maissa.  

 

Tiina Katriina Kukkonen (Jyväskylän yliopisto): Tieto ja taito Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä 

Käsittelen esitelmässä, kuinka Seitsemän veljeksen henkilöt ja kertoja muodostavat kuvaa veljesten 

ympäristöstä, ja kuinka he käyttävät uskomuksia ja tietoa ympäröivän maailman kuvailemiseksi. 

Minua kiinnostaa, eroaako kertojan ja veljesten tietämys kuinka paljon ja millä tavoin toisistaan. Miten 

tieto ja taidot näkyvät veljesten elämässä, kun he eivät voi nähdä kokonaiskuvaa samalla tavalla kuin 

kertoja tai lukija näkee. Toisaalta, 1800-luvulla kirjoitetun romaanin veljeksillä ja kertojalla voi olla 

tietoa ja taitoja, jota nykylukijalla ei itsestään selvästi enää ole. 

Erottavatko veljekset uskomukset ja tiedon toisistaan, ja pystyvätkö he perustelemaan ja arvioimaan 

tiedon todenperäisyyttä? Onko heillä tietoa ja taitoja, joita ei perustella heidän lapsuudessaan 

kuulemilla historioilla ja kertomuksilla? Jos heillä on tällaista tietoa, kuinka he käyttävät sitä? 

Tarkastelen, eroaako veljesten lähiympäristön kuvaus etäisempien kohteiden kuvauksesta, ja kuinka. 

Millainen on ympäristön omakohtaisen kokemisen ja omien havaintojen merkitys tietämisessä? 



Omaavatko veljekset yllättävää tietoa ja taitoja, ja pystyvätkö he kehittämään tietämystään, 

soveltamaan tietoa ja muokkaamaan ympäristöään? Jos veljekset kehittävät tietämystään, kysyn, 

millaisia käytännön menetelmiä ja taitoja he hyödyntävät tiedon hankkimisessa ja todentamisessa. 

Kysyn myös, eroavatko veljesten ja kertojan tieto ja tavat käyttää tietoa toisistaan. Seitsemää veljestä 

on usein luonnehdittu kehityskertomukseksi, jossa veljekset oppivat lukemaan ja ottamaan vastuuta 

elämästään. Muuttuuko ja kehittyykö lukutaidon lisäksi veljesten tietämys ja taidot muutoinkin 

romaanin edetessä, vai elävätkö veljekset vakaassa, valmiissa maailmassa, johon he lukutaidon ja 

maanviljelyksen harjoittamisen myötä sopeutuvat entistä paremmin? 

Samu Sarviaho (Oulun yliopisto): Karjalaisia vai pirkkalaisia? Pohjois-Suomen suomenkielisen 

väestön alkuperäkysymys autonomian ajan loppupuolen suomalaisessa historiakulttuurissa 

Kansanvalistus ja opetus nousivat Suomen suuriruhtinaskunnassa tärkeään rooliin 1800-luvun 

keskivaiheilta lähtien. Tiedon leviämiskanavia syntyi autonomian ajan jälkipuolella useita, kuten 

tietosanakirjat sekä aikakaudella kehittyvän koululaitoksen oppikirjat. Myös historioitsijoiden luomat 

käsitykset tavoittivat näiden kautta yhä laajemmat ihmismassat autonomian ajan loppupuolella. 

Väitöskirjaani ja postdoc-tutkimukseeni pohjautuvassa esitelmässäni tarkastelen pohjoissuomalaisten 

varhaishistorialliseen ja keskiaikaiseen alkuperään liittyvien kiistanalaisten näkemysten leviämistä 

suomalaisessa historiakulttuurissa autonomian ajan loppupuolella, 1800-luvun keskivaiheilta Suomen 

itsenäistymiseen ulottuvalla ajanjaksolla. Historiakulttuurin voi määritellä ihmistä ympäröivän 

historiallisen viestinnän kokonaisuudeksi. Tarkastelun kohteena esitelmässäni ovat keskeiset 

historiakulttuurin tuotteet, kuten Suomen historian yleisesitykset, oppikirjat, tietosanakirjat, 

paikalliskuvaukset sekä muutama aihetta käsitellyt historiallinen romaani. Minkälaisia näkemyksiä 

lähdemateriaalissa ilmeni ja miksi? Kuka oli levittämässä näkemyksiä? 

1800-luvun keskivaiheeseen mennessä oli syntynyt kaksi suurta tulkintamallia pohjoissuomalaisten 

alkuperästä. Vuosisadan alun kansallisromantiikassa kehitellyn näkemyksen mukaan 

pohjoissuomalaiset olivat karjalaisten jälkeläisiä, ja asutuksen alkuperä palautui jo ensimmäisen ja 

toisen jälkikristillisen vuosituhannen taitteeseen. Toisen, erityisesti historioitsija ja poliitikko Yrjö 

Koskisen 1800-luvun puolivälissä kehittelemän näkemyksen mukaan pohjoissuomalaiset polveutuivat 

1200-luvun lopulla alueelle muuttaneista pirkkalaisista, jotka olivat Koskisen mukaan hämäläisiä 

lapinverottajia. Näkemyksillä oli vaihteleva levikki historiakulttuurissa. Erityisesti oppikirjoissa oli 

vallalla Yrjö Koskisen kannattama näkemys, sillä niissä seurattiin tiiviisti hänen oppikirjassaan esille 

tuotuja käsityksiä. Koskisen näkemystä pirkkalaisista popularisoivat tehokkaasti myös Santeri Ivalon 

historialliset romaanit. Suomen historian yleisesityksissä puolestaan tuotiin usein esille kahden 

ääripään välissä olevia sovittelevia näkemyksiä. Paikallishistorioissa kannatettiin usein käsitystä 

pohjoissuomalaisten karjalaisesta alkuperästä, kun taas varhaisissa tietosanakirjoissa tilanne vaihteli. 

Historiakulttuurissa esitetyt näkemykset olivat usein fennomaaniseen liikkeeseen kuuluneiden 

historioitsijoiden ja opettajien luomia ja levittämiä. Käsitysten vaihtelussa oli merkitystä kunkin 

kirjoittajan henkilökohtaisilla mielipiteillä siitä, keitä pohjoissuomalaisten alkuperäkäsityksissä olisi 

korostettava. Niinpä esimerkiksi Yrjö Koskisen aatetoveri Agathon Meurman korosti ensimmäisessä 

suomalaisessa tietosanakirjassa pirkkalaisten merkitystä. Karjalaan kohdistuneeseen heimoaatteeseen 

myönteisesti suhtautuneet historioitsijat Kustavi Grotenfelt ja O.A. Forsström puolestaan levittivät 

tasapainoisempaa näkemystä pohjoissuomalaisten karjalaisista ja hämäläisistä juurista. 

 



Tiina Kinnunen (Oulun yliopisto): Ellen Keyn teosten suomenkieliset käännökset  

Ruotsalaisen Ellen Keyn (1849–1926): reformistiset ja osin radikaaleiksi koetut ajatukset sukupuolten 

ja sukupolvien välisistä suhteista sekä uskonnollisista ja esteettisistä kysymyksistä levisivät 

käännösten kautta niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Aasiassa. Suomeksi Keyn pääteoksista ei 

käännetty yhtäkään, mutta vain suomen kieltä taitaneet lukijat pystyivät perehtymään lyhyempiin 

kirjasiin ja otteisiin hänen teoksistaan. Selvitän esitelmässäni näiden kirjoitusten suomenkielistä 

käännöshistoriaa 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuvuosiin ja vastaan seuraaviin kysymyksiin: 

Minkälaisia ja minkä sisältöisiä tekstejä käännettiin, ketkä toimivat kääntäjinä ja mitkä tahot 

kustansivat näitä käännöstekstejä? Pyrin myös kiinnittämään huomiota käännösten kieleen ja 

tarkastelemaan ennen muuta sitä, minkälaisia vastineita Keyn käyttämille ja luomille käsitteille 

kehiteltiin.        


