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 Historian Ystävää on kutsuttu 
historian ystävien tiedotuslehdeksi. 
Väkisinkin tulee mieleen, että voi-
ko neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 
lehdykkä toimia enää nykymaail-
massa tiedottamisen välineenä. 
Nykyisin sähköpostikin alkaa olla 
vanhanaikainen väline. Tiedot kul-
kevat kaiken maailman naamakir-
joissa ja twitteriessä.

Ongelma tuli kouriintuntuvasti 
esiin, kun kirjoitin vuoden ensim-
mäisessä numerossa leikkimielises-
ti Aleksanteri I:n pystin sijoitus-
paikasta (suonette anteeksi, että 
kirjoitin huolimattomasti Kansal-
lisarkiston pihasta, kun piti kirjoit-
taa Kansalliskirjaston pihasta). Jo 
ennen lehden ilmestymistä saim-
me Helsingin Sanomista lukea, että 
ongelmaan oli löydetty ratkaisu: al-
kuperäinen pysti pysyy Helsingissä, 
mutta siitä tehdään kopio Turkuun.

Tulevista tapahtumista toki voi-
daan kertoa Historian Ystävässä. 
Mutta kun tulee tietoa viime het-
ken muutoksista, keinoina ovat 
enää nettisivujen päivitykset ja 
sähköpostiviestit. Puhelut ja kir-
jeet alkavat olla auttamattomasti 
mennyttä aikaa. Nykymaailmassa 
edelleenkään kaikilla ei ole säh-
köpostia, eivätkä kaikki edes aio 
perehtyä tietokoneiden saloihin. 
Vanhanaikaisena ihmisenä pidän 
tätä edelleen täysin hyväksyttävänä 
ratkaisuna. 

Olisiko Historian Ystävää syy-
tä kehittääkin siten, että juttujen 
painopiste olisi aiempaa enemmän 
ajattomissa aiheissa? Tähän pyytäi-
sin vinkkejä lehden lukijoilta.

Edellisessä numerossa pyysin 
kieli poskessa ehdotuksia Alek-
santerin oikeasta sijoituspaikasta. 
Yllätyksekseni vastauksia tuli vain 
kaksi. Vanha tuttavani Jukka Knuu-
ti kirjoitti seuraavaa:

“Kyllä Aleksanteri ykkösen pys-
ti kuuluu Turkuun ilman muuta. 

Onko ”tiedotuslehti” aikansa elänyt?

Olisiko Helsingin yliopisto voinut 
vakuuttavammalla tavalla osoittaa, 
ettei patsas ole heille minkään ar-
voinen kuin pitämällä sisätiloihin 
tarkoitettua patsasta yli 70 vuotta 
ulkona ja vielä paikassa, missä ku-
kaan ei sitä näe. Ei Kansalliskir-
jaston pihassa ihmisiä parveile ja 
harvemmin näkee kenenkään kurk-
kivan Unioninkadun aidanraosta 
kirjaston pihalle, että mikä pysti se 
siellä jököttää.  

Eli Turun puolesta vaikka Tam-
pereelta ollaankin.”

Ystäväni Historian Ystäväin 
hallituksesta Pentti Kokko kertoi 

 Kuten edellisessä numerossa jo kerrot-
tiin, Historian Ystäväin liiton perinteinen 
syysretki suuntautuu tällä kertaa Lahden 
seudulle Päijät-Hämeeseen. Ohjelma kes-
kittyy varuskunta- ja kartanoaiheisiin. Ret-
ki järjestetään lauantaina 14. syyskuuta.

 Lahdessa tutustumme Hennalan varus-
kunta-alueeseen. Hämeen rykmenttihän 
lopetetaan vuodenvaihteessa, joten nyt 
ovat käsillä viimeiset ajat tutustua aluee-
seen sotilasalueena. Tutustumiskohteina 
ovat ensinnäkin Sotilaslääketieteen mu-
seo ja Sotilasmusiikkimuseo. Museoissa 
on esillä mielenkiintoinen vuoden 1918 
tapahtumia esittelevä näyttely. Historian 
ystäville ei tarvitse kertoa, mihin näytte-
ly keskittyy. 

 Pääsemme myös kävelylle itse varuskun-
ta-alueelle. Sisätiloihin ei valitettavasti ole 
asiaa. Koska liikumme sotilasalueella, pää-
syyn tarvitaan vierasluettelo.

 Oppaanamme on kävelevä Hennala-tie-
tosanakirja everstiluutnantti Seppo Toi-
vonen. Hän jo lapsena asunut Hennalassa 
ja myöhemmin palvellut pitkään varuskun-
nassa. Kotikin on aivan nurkalla. Hän on 
ollut jo vuosia Lahti-opas eli hän jos kuka 
tietää Hennalan vaiheet. Lounaan nautim-
me Lahden upseerikerhon tiloissa.

 Lounaan jälkeen suuntaamme Hollo-
laan. Jo bussissa meitä opastaa filosofian 

kirjoittaneensa saman aiheen lie-
peeltä Helsingin Sanomiin jo viime 
syksynä. Hän muistutti, että Alek-
santeri I on jo näkyvissä Helsingin 
katukuvassa. Keisari on luonnol-
lisesti mukana Emil Wikströmin 
Porvoon valtiopäiviä eli maapäiviä 
kuvaavassa veistosryhmässä Sääty-
talon otsakkeessa.

Olisin toivonut hieman vilk-
kaampaa mielipiteiden vaihtoa. 
Koska vastauksia ei tullut tämän 
enempää, toimitus voi hyvillä mie-
lin päätyä yksimielisesti siihen, että 
Aleksanterin rintakuva olisi pitänyt 
palauttaa sen alkuperäiselle sijoi-
tuspaikalle Turkuun. Päätöksestä 
ei voi valittaa.

– Risto Jussila

tohtori Birgitta Stjernvall-Järvi. Hän on 
erikoistunut Itä-Hämeen kartanokulttuu-
riin. Muutama vuosi sitten hän väitteli täs-
tä aiheesta. Häneltä on ilmestynyt myös 
väitöskirjaan perustuva hieno teos Karta-
noelämää Itä-Hämeessa.

 Hollolassa teemme pysähdyksen luke-
mattomista kotimaisista elokuvista tutus-
sa Pyhänniemen kartanossa. Heti perään 
jatkamme parin kilometrin päässä sijait-
sevaan Hollolan keskiaikaiseen kirkkoon.

 Valitettavasti emme pääsee vastikään 
täysin kunnostettuun Urajärven kartanoon 
Asikkalassa. Kartano on auki vain elokuun 
loppuun asti, eikä edes meidän kohdal-
lamme tehty poikkeusta. Urajärven kar-
tanon korvaa Lahden vanhan Fellmanin 
mahtisuvun kartano Lahdessa aivan linja-
autoaseman kupeessa. Kartano on toimi-
nut jo pitkään Lahden historiallisena mu-
seona. Museossa on esillä Viipuri-näytte-
ly, mikä varmasti lisää mielenkiintoa vie-
railuun.

 Bussi lähtee tuttuun tapaan Helsingin 
Senaatintorin laidalta 14. syyskuuta kello 
8:30. Ohjelma Hennalassa voi alkaa siten 
noin kello 10. Retken hinta noudattelee 
vastaavien aiempien retkien hintatasoa. 
Mukaan mahtuu bussilastillinen historian 
ystäviä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 
liiton toimistossa elokuussa.

Varuskunta- ja kartanoretkelle Päijät-Hämeeseen
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 Suurlähettiläs Ralph Enckellin 
(1913–2001) kohtalo herättää edel-
leen vahvoja tuntoja vanhojen ul-
koministeriöläisten keskuudessa. 
Vanhat kaunat olivat selvästi ais-
tittavissa toukokuussa ulkominis-
teriön ja Historian Ystäväin Liiton 
järjestämässä Enckellin syntymän 
100-vuotissjuhlaseminaarissa.

Koska paikalla oli runsaasti dip-
lomaatteja, keskustelu sujui rauhal-
lisesti ja sivistyneesti. Seminaarin 
päätteeksi pidetyllä vastaanotolla 
keskustelun sävy tuntui kuitenkin 
olevan ainakin jollain suunnalla as-
tetta kiivaampi.

Koko keskustelun pohjana oli 
suurlähettiläs Markku Reimaan 
kirjoittama Enckellin elämäkerta. 
Kirjassa suurin huomio kiinnit-
tyy ymmärrettävästi 1970-luvun 
puolivälin tapahtumiin. Tuolloin 
Enckell joutui lähtemään vastoin 
tahtoaan hänelle rakkaasta Parii-
sista ja siirtymään suurlähettilääksi 
Varsovaan. Tämä katkeroitti hänet 
loppuiäksi.

Kaikki alkoi, kun Helsingin Sa-
nomat kirjoitti tammikuussa 1975, 
että Suomen Pariisin-suurlähetys-
tössä kuohuu. Henkilöstösuhteet 
Enckellin ja ammattiyhdistystie-
toisen henkilöstön välillä olivat 
pahasti tulehtuneet. Samanlaista 
oli havaittavissa Bonnin-suurlähe-
tystössä.

On esitetty, että kiistassa kohta-
sivat vanha ja uusi kulttuuri. Van-
han linjan diplomaatille Enckellille 
koko käsite työpaikkademokratia 
oli aivan tuntematon asia. Kiista 
ratkesi lopulta niin, että Enckell 
siirrettiin nöyryytettynä asemapai-
kaltaan.

Seminaarissa suurlähettiläs 
Ilkka Pastinen täräytti suoraan, 
että kyse ei ollut mistään uuden 
ja vanhan kohtaamisesta. Hänen 
mielestään taustalla olivat yksin-
kertaisesti ulkoministeri Kalevi 
Sorsan johdolla toteutetut valta-
pyrkimykset. Syyllisiä olivat siten 
sosiaalidemokraatit.

Pastisen puheesta kuulsi, että 
hänellä on edelleen syvä kunnioi-
tus entistä esimiestään kohtaan. 
Hänen mielestään Enckell olikin 
sodan jälkeisen ajan merkittävin 
suomalaisdiplomaatti.

Pastinen sai vankkaa tukea ta-
kavuosina Moskovassa ja Berlii-
nissä suurlähettiläänä toimineel-
ta ja itseään ”asfalttikepulaiseksi” 
luonnehtineelta René Nybergiltä. 
Ammattiyhdistyspolitiikan tulo 
ministeriöön oli hänen mielestään 
”erinomaisen synkkä luku” ministe-
riön historiassa.

Kyse oli Nyberginkin mielestä si-
säpoliittisesta taistelusta. Ministe-
riön väki oli hänen näkemyksensä 
mukaan jakautunut selvästi kahtia: 
ay-puolella olivat demarit ja toi-
sella puolella muut. Ay-toiminta ja 
sille annettu poliittinen tuki loi-
vat Nybergin silmissä ministeri-
öön kielteisen ilmapiirin ja ilmi-
antojärjestelmän. Aiemmin talvella 
Nyberg käytti vielä kärkevämpää 
kieltä Helsingin Sanomien mielipi-
desivuilla. Muuten, Nyberg on His-
torian Ystäväin Liiton hallituksen 
uusin jäsen.

Yhtenä keskeisenä ay-puolen 
edustajana tuolloin oli nuori so-
siaalidemokraattinen virkamies 
Jukka Leino. Hän oli seminaarissa 
paikalla mutta ei kuitenkaan osal-
listunut julkiseen keskusteluun.

Helsingin Sanomien ulkomaan-
toimitustusta pitkään johtanut 
Olli Kivinen myönsi, että tuolloin 
Enckelliä kohdeltiin kunniattomas-
ti. Hän kuitenkin korosti, että kir-

joituksen taustalla oli ulkoministe-
riön asenne: siellä ei huomattu ajan 
muuttumista. Kirjoituksella HS 
protestoikin ministeriötä vastaan. 
Kivisen mielestä päälliköiksi oli tul-
lut ihmisiä, jotka oli toimissaan 
täysin kyvyttömiä. Tämä oli kerän-
nyt paineita.

– Onneton asia oli, että se koh-
distui ehkä maan parhaimpaan 
diplomaattiin.

Enckell jatkoi uraansa Varsovas-
sa. Hän hoiti tehtävänsä tuttuun 
tunnolliseen tapaansa. Tapahtuma 
kuitenkin katkeroitti hänet loppu-
iäksi.

– Mikään ei loukannut häntä 
enempää kuin se, että presidentti 
ei enää asettunut tukemaan hän-
tä, kertoi Enckellin alaisena vuosia 
toiminut seminarian isäntä ja ulko-
ministeriön nykyinen valtiosihteeri 
Pertti Torstila. Aiemmin Enckell oli 
toiminut vuosia läheisessä yhteis-
työssä presidentti Urho Kekkosen 
kanssa.

Tilaisuudessa olivat paikalla 
myös Enckellin puoliso Laura Enck-
ell ja tytär Marketta Piik.

VANHOJA KAUNOJA JäLJELLä ULKOMINISTERIöSSä

Seminaarissa olivat paikalla myös Ralph 
Enckellin puoliso Laura Enckell ja tytär 
Marketta Piik.

Liiton hallituksen uusi jäsen René Nyberg.

Seminaarin aiheesta riitti keskusteltavaa.



Kirjat

Tapio Markkanen, Leena Miekkavaara, 
Anna-Maija Pietilä-Ventilä, Avartuva 
maailma – Kartta-aarteita A. E. Nor-
denskiöldin kokoelmasta (SKS)

Pythagoralaisten ajoista asti maa on miel-
letty pallon muotoiseksi. Vaikka vuosisato-
jen saatossa maan liikkumattomuus syr-
jäytti välillä ajatuksen maan liikkuvuudes-
ta, oppi maan pallomuotoisuudesta va-
kiintui. Käsitys siitä, että myöhäiskeskiajan 
Euroopassa erityisesti kirkko olisi kiistänyt 
maan pallomuotoisuuden, on 1800-luvun 
lopussa tieteen ja uskonnon kiistan lietso-
miseksi esitetty perusteeton väite. Kirkko 
kylläkin vastusti ajatusta maan liikkumises-
ta mutta ei oppia pallon muodosta.

Mm. tämä pieni ja monelle ehkä yllät-
täväkin yksityiskohta on luettavissa kevääl-
lä ilmestyneestä tutkimusmatkailija A. E. 
Nordenskiöldin uraa ja mittavaa kartta-
kokoelmaa esittelevän näyttelyn ”näytte-
lyluettelosta”. Tässä yhteydessä täytyy to-
della käyttää lainausmerkkejä, sillä teos 
on upea tietopankki ja kiinnostava johda-
tus karttojen merkitykseen maailmanku-
van kehitykseen, Nordenskiöldin uraan ja 
hänen karttakokoelmansa merkitykseen. 
Loistava kuvitus täydentää kolmella kielel-
lä kirjoitettua tekstiä.

Kartta ei ole historian aikana ollut vain 
ympäristön luonnonmukainen kuva. Kart-
toja on tehty mm. opettamaan kristillistä 
pelastussuunnitelmaa ja tietä taivaaseen. 
Karttoja on käytetty esimerkiksi maaomis-
tuksen osoittamiseen, verotuksen järjestä-
miseen ja sotilasosastojen siirtojen suun-
nitteluun. Onpa niitä käytetty jopa pön-
kittämään luuloja tiedon sijasta. Tähän 
kaikkeen voi lokakuun loppuun asti tutus-
tua Kansallismuseossa Helsingissä avatus-
sa näyttelyssä.

Nordenskiöld (1832–1901) oli Ruotsissa 
vaikuttanut mutta Suomessa syntynyt tut-
kimusmatkailija ja tiedemies. Hän oli varsi-
nainen monitieteilijä ja poikkitieteilijä. Jäl-
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kipolvet tuntevat hänet etenkin tutkimus-
matkoista – ja kartoista.

Nordenskiöld joutui lähtemään koti-
maasta mielipiteidensä vuoksi. ”Olipa po-
liittisesti lapsellinen ja joustamaton”, jot-
kut sanoivat. UKK olisi saattanut sanoa 
hänestä ”saatana tunari”. Venäläisten nä-
kemyksen mukaan hän haikaili aivan lii-
kaa Ruotsin vallan aikoja, joten hän oli pi-
an ei-toivottu. Siirtyminen Ruotsiin oli kui-
tenkin lopulta lahja maailmalle. Suomes-
ta hän tuskin olisi pystynyt mainetekoihin. 
Suomi oli hänelle kuitenkin loppuun as-
ti mielessä. Hän myös säilytti suomen kie-
len taitonsa.

Nordenskiöld teki useita tutkimusmat-
koja merillä. Tunnetuin matka on vuosilta 
1878–1880, kun hän Vega-aluksella en-
simmäisenä matkasi koillisväylää pitkin ja 
ympäri Euraasian. Matkoilla tehtiin laajo-
ja tieteellisiä kokeita ja piirrettiin karttoja. 
Nordenskiöld tunnetaan myös mm. ryh-
mätyön aloittajana.

Matkoilla Nordenskiöldille syntyi valta-
van suuri kiinnostus karttoihin ja karto-
grafian historiaan. Vuosikymmenten aika-
na hän keräsi suunnattoman kokoelman 
karttoja. Hänellä oli myyntiluettelot pa-
riltasadalta antikvariaatilta ympäri maail-
maa. Kun hän löysi haluamansa, hän osti 
sen millä rahalla tahansa. Hän myös osa-
si hankkia rahaa.

Nordenskiöldin kuoleman jälkeen kart-
takokoelma ostettiin Suomeen. Sitä tuo-
tiin Helsinkiin kolmella laivalla. Kokoel-
man merkitystä osoittaa, että se nimet-
tiin vuonna 1997 ensimmäisten joukos-
sa Unescon perustamaan kirjallisen perin-
nön ohjelmaan.

Kokoelmassa ennen vuotta 1800 pai-
nettuja karttoja on luetteloituina noin 
24000. Myöhemmät ovat vielä luetteloi-
matta. Näyttelyssä on esillä maailman suu-

ria karttaharvinaisuuksia, kirjoja ja Vegasta 
säilyneitä esineitä. Onpa esillä myös Don 
Rosan vuosituhannen alussa piirtämä Aku 
Ankka –kirja. Sen tarinassa nuori Roope 
Ankka tapaa Nordenskiöldin ja tivaa kart-
toja. Kesällä Helsingissä järjestetään karto-
grafian maailmankonferenssi, joten näyt-
tely on kokousvieraille varsinainen täky.

Nordenskiöldin karttakokoelma kuuluu 
Kansalliskirjaston suuriin aarteisiin. Koko-
elmaa säilytetään viileässä tilassa hermeet-
tisissä säilytysoloissa jossain maan uu-
menissa. Vain ani harva pääsee tutustu-
maan kokoelmaan säilytystiloissa.

Nordenskiöld oli naimisissa Anna 
Mannerheimin kanssa. Annan veljen-
poika tunnetaan myöhempänä marsalkka 
Gustav Mannerheimina. Nordenskiöldin 
kerrotaan eläneen onnellista elämää. Aino-
at murheet olivat kaipuu Suomeen ja kah-
den lapsen kuolema tuberkuloosiin. 
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Nordenskiöldin kartat ovat Kansalliskirjas-
ton suuri aarre.

Tälle sivulle piti tulla kertomus ja 

kuvia liiton linnamatkasta Man-

chesterin seudulle. Matkaan pala-

taan seuraavassa numerossa.


