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KIRJAILIJAN SANA – JULMA FARSSI

E
lokuussa 1854 lähti Tukholmasta viisi 

höyryristeilijää täynnä ruotsalaisia sotatu-

risteja huviretkelle Suomeen, katsomaan 

kuinka liittoutuneiden armeija pommitti naapu-

rikansaa. Turistien matkaohjelmaan kuului pait-

si eturivin paikka kansainväliset mitat täyttävässä 

taistelussa mm. mahdollisuus ruokkia sotavan-

keja. Sää oli loistava. 

”Kanuunojen pauke tyynnytti mieltämme ja 

horisontissa näkyvät räjähdykset tuntuivat läm-

mittävän yötä.” (Aftonbladet,1854)

Sotaturismia on ollut aina, mutta aikaisem-

min se oli hidasta ja kallista yläluokan hupia. Nyt 

joukko tavallisia tukholmalaisia seilaa M/S Lin-

köpingillä kriisipesäkkeestä toiseen, etsimässä 

elämyksiä, tekemässä kauppoja ja solmimassa 

suhteita. 

Ammattisotilaille innokkaiden amatöörien ja 

lehdistön rynnäkkö sotakentille oli usein pelk-

kä riesa. Turistit haaksirikkoutuivat ja reportterit 

tonttuilivat ampumalinjoilla. Toisaalta ”amiraa-

li Musta Charlie” yritti ilmoittautumalla julkisesti 

seniiliksi päästä eläkkeelle sodanjohtotehtävistä. 

Eroa ei myönnetty. 

Krimin sota (1853-1856) muistetaankin paitsi 

ensimmäisenä modernina mediasotana, ennen 

kaikkea pöyristyttävien laiminlyöntien ja käsittä-

mättömien munausten sarjana, joiden seurauk-

sena kuoli kymmeniätuhansia.

Sotaturisteissa on kyse katsomisesta, näkemi-

sen himosta. Miksi ihminen haluaa nähdä ääri-

tilanteita, seikkailuja, katsoa mitä tapahtuu, jos 

antaa kohtalon viedä ja rakkauden sokaista? 

Mistä tämä halu kokea luvattomia tunteita, kun 

naurattaa ja kauhistuttaa samaan aikaan? Miten 

kaaos ja kärsimys voi aiheuttaa sellaista riippu-

vuutta, ettei oma arki tunnu niiden jälkeen mil-

tään? Miksi niin moni meistä haluaa nähdä asioi-

ta, joiden ei koskaan toivoisi tapahtuvan? Onko 

se, mitä kutsutaan pahuudeksi vain mielikuvituk-

sen puutetta? 

On tehty kokeita, joissa koripallokentällä, pe-

laajien seassa hyppeli gorillapukuinen nainen. 

Pelin jälkeen suurin osa katsojista ei ollut huo-

mannut mitään outoa. Ihmisen kyky nähdä vain 

se, mitä olettaa näkevänsä, on ehkä hänen ky-

vyistään häkellyttävin. Näkeekö ihminen aina 

vain sen, mitä odottaakin näkevänsä? Olemme-

ko turisteja maailmassa?

Viimeinen etappi sotaturistien reitillä on Vie-

nanmeren kuulu vankilasaari Solovetski. Valkoi-

sen luostarin rantavesissä nousevat pintaan lau-

lamaan valkoiset valaat, ne ai noat heimoaan.
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ÅSA KALMÉR

OHJAAJA

O
hjaaja, lavastaja ja näyttelijä Åsa Kalmér 

syntyi Tukholmassa 1961. Näyteltyään 

useissa teattereissa 1984-1991 Kalmér 

debytoi ohjaajana Tukholman Dramatenissa, jos-

sa hän on työskennellyt myös Ingmar Bergma-

nin assistenttina. Kalmér on ohjannut Dramate-

nissa Bernard-Marie Koltèsin näytelmän Natten 

före skogarna 1992, Ann Jäderlundin Salomen 

1995, Teater Galeasenissa Erik Beckmanin, Ka-

tarina Frostensonin ja Stig Larssonin Solitärer 

1996, Teater Brunssgatan Fyrassa Kristina Lugnin 

Nattorienterarna 1998, dramatisoinut ja ohjan-

nut Riksteaternissa Svetlana Aleksijevitjin teok-

sen Bön från Tjernobyl 1999, ohjannut Malmön 

Dramatiska Teaternissa Dea Loherin näytelmän 

Blåskägg – kvinnornas hopp 1999, dramatisoi-

nut ja ohjannut Teater Galeasenissa kirjailija Ste-

ve Sem-Sanbergin kanssa tämän teoksen Theres 

2000, ohjannut Kungliga Operassa August Strind-

bergin Spöksonatenin oopperaversion 2000 ja 

ohjannut Ruotsin televisiolle Kaspar i Nudådalen 

-joulukalenterin Mikaels Engströmin lastenkir-

jojen pohjalta 2000-2001. Vuonna 2005 Kalmér 

ohjasi Dramateniin Laura Ruohosen näytelmän 

Kuningatar K. Stockholms Stadsteaterissa Kal-

mér on ohjannut Lene Theres Teigenin näytel-

män Mater Nexus 2002, Kristina Lugnin Kvinnor-

na vid Svansjön 2003, Jörgen Hjerdtin ja Katarina 

Wennstamin Flickan och Skulden 2005, Kristi-

na Lugnin Det finns ett liv där borta i Vällingby 

2005 ja Koltèsin Västra kajen 2007. Marraskuus-

sa 2008 Ruotsin televisio lähettää Kalmérin oh-

jaaman neliosaisen tv-sarjan Åkalla, jonka on kir-

joittanut Åsa Lantz. 

LAURA RUoHoNeN

KIRJAILIJA

H
elsingissä vuonna 1960 syntynyt Laura 

Ruohonen on tunnustetuimpia suoma-

laisia näytelmäkirjailijoita. Hän työsken-

teli Yleisradion Radioteatterin ohjaaja-dramatur-

gina vuosina 1990–1996 ja on sen jälkeen ollut 

vapaa kirjailija ja ohjaaja. 2008 Laura Ruohonen 

nimitettiin Suomen Teatterikorkeakoulun draa-

man ja dramaturgian professoriksi. Ruohosen 

näytelmät Lintu vai kala, 1992, Olga, 1995, Suu-

rin on rakkaus, 1998, ja Kuningatar K, 2003, ovat 

saaneet kantaesityksensä Suomen Kansalliste-

atterissa. Lontoon Royal National Theatre tilasi 

ja esitti vuonna 2003 näytelmän Saari kaukana 

täältä, jonka toteutti myös 15 nuorisoteatteria eri 

puolilla Britanniaa. Ruohosen näytelmiä on kään-

netty kymmenelle kielelle ja hänen teoksiaan on 

esitetty kotimaan lisäksi mm. Tukholmassa, Dub-

linissa, Lontoossa, Minskissä ja Edinburghissa. 

Kuningatar K saa australialaisen kantaesityksen-

sä Sydneyssä 27. marraskuuta 2008. Näytelmien 

lisäksi Ruohonen on kirjoittanut lukuisia kuun-

nelmia sekä televisio- ja elokuvakäsikirjoituk-

sia. Ruohosen teoksissa huumori ja terävä aika-

laiskritiikki yhdistyvät usein laajaan historialliseen 

näkemykseen. Vuonna 2004 Runeberg-raati to-

tesi palkintoperusteluissaan, että Ruohosen näy-

telmät ”ovat jo eläviä klassikkoja, jotka säilyttävät 

tunnelmansa ja runollisuutensa”. Vuonna 2007 

Ruohonen sai Minna Canth -kulttuuripalkinnon 

sekä Olavi Veistäjä -palkinnon. 

dANIeL HJoRtH

SÄVELTÄJÄ

D
aniel Hjorth syntyi Laholmissa Ruotsin 

länsirannikolla vuonna 1973. Hjorth on 

opiskellut säveltämistä Sven-David Sand-

strömin johdolla Gotlannissa sekä Kent Olofs-

sonin, Javier Alvarèzin ja Hans Geforsin ohjauk-

sessa Malmön musiikkiakatemiassa, missä hän 

suoritti loppututkinnon vuonna 2001. Vuonna 

1996 Hjorth voitti Gotlannin kamarimusiikkifesti-

vaalin sävellyskilpailun kap pa leella Blood, Death 

and Sexy Legs, ja vuonna 1997 hän voitti Ruot-

sin radion sinfoniaorkesterin sävellyskilpailun te-

oksellaan Crop Circles. Vuonna 2000 Hjorth to-

teutti interaktiivisen ääni-installaation ”STOP” 

Helsingin raitiovaunureiteillä. Vuodesta 1999 al-

kaen Hjorth on työskennellyt tiiviisti ohjaaja Åsa 

Kalmérin kanssa säveltäen elektronista musiik-

kia teatterin, radion ja TV:n käyttöön (Self-Port-

raits of Unknown Men 2003, To Mourn Linnea 

2004, Kuningatar K 2005). Vuonna 2002 Hjorth 

eli ja työskenteli Stuttgartissa Saksassa Akademie 

Schloss Solitudessa. Freelance-säveltäjän ja ääni-
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taiteilijan työnsä ohella Hjorth toimii opettajana 

Malmön musiikkiakatemiassa. 

ANN BoNANdeR-LooFt 

LAVASTAJA JA PUKUSUUNNITTELIJA

A
nn Bonander-Looft aloitti uransa lavas-

taja Lennart Mörkin assistenttina Drama-

tenissa Ingmar Bergmanin ohjaamassa 

Shakespearen Vintersagassa vuonna 1995 ja on 

sen jälkeen työskennellyt sekä pukusuunnitte-

lijana että lavastajana. Teater Galeasenissa hän 

on tehnyt yhteistyötä Åsa Kalmérin kanssa näy-

telmissä Solitärer ja Theres ja Dramatenissa näy-

telmissä Städerskorna, Kuningatar K ja Kustaa 

Vaasa. Stockholms Stadsteaterissa yhteistyö on 

jatkunut teoksissa Kvinnorna vid Svansjön, Det 

finns ett liv därborta ja Västra Kajen. Stockolms 

Stadsteaterissa Bonander-Looft on puvustanut 

myös Ragnar Lythin ohjaaman Michael Fraynin 

näytelmän Demokratia, Hedvig Claessonin oh-

jaaman Munroen näytelmän Järn ja Lennart 

Hjulströmin ohjaaman Tšehovin Kirsikkapuiston. 

Riks teaternissa hänen töihinsä lukeutuvat Ibsenin 

näytelmä Pikku Eyolf ja Shakespearen Hamlet, 

jotka ohjasi Lars Norén, sekä Jean Genet’n Piiat, 

jonka ohjasi Hedvig Claesson. Kööpenhaminan 

Kuninkaallisessa teatterissa Bonander-Looft on 

lavastanut ja pu vustanut K. Munchin näytelmän 

Ordet, jonka ohjasi Lars Norén. Tällä hetkellä hän 

suunnit telee lavastusta ja puvustusta Lars Noré-

nin näytelmään Ren, joka saa ensi-iltansa kevääl-

lä 2009 Comédie Française -teatterissa Pariisissa.
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KRIMIN SotA 1853 - 1856

O
olannin eli Ahvenanmaan sodalla tarkoi-

tetaan Krimin sodan aikaisia taisteluita 

Pohjanlanhdella ja Suomenlahdella, kun 

Turkki ja sen liittolaiset Ranska ja Britannia kä-

vivät sotaa laajentumishaluista Venäjää vastaan 

vuosina 1853-1856. Ratkaisevimmat kiistakysy-

mykset liittyivät merireittien hallintaan sekä ete-

lässä että pohjoisilla merialueilla. Venäjä pyrki 

saamaan haltuunsa Turkin salmet tavoitellessaan 

kulkuyhteyttä Välimerelle. Osmanien valtakunta 

julisti nykyisen Romanian alueella etenevälle Ve-

näjälle sodan 4. lokakuuta 1853.

Ranska ja Britannia yrittivät tuhota Venäjän lai-

vaston Itämerellä estääkseen maan ulkomaan-

kaupan ja pakottaakseen maan rauhaan. Lai-

vaston ohella hyökkäysten kohteiksi joutuivat 

venäläisten rannikkopuolustuslinnakkeet ja ul-

komaankaupan varastoina toimivat makasiinit. 

Pohjoisessa englantilaiset hyökkäsivät Venäjäl-

le Vienanmerellä, ja taisteluita käytiin myös So-

lovetskin luostarisaarella. Vaikka päätaistelut 

käytiin Mustanmeren alueella, Suomi kärsi so-

dasta Venäjän kauppalaivaston sijainnin vuoksi. 

Venäjän Itämeren laivasto viipyi Pietarin edustal-

la Kronstadtissa, ja estääkseen sen pääsyn Mus-

tallemerelle Englanti asetti oman laivaosastonsa, 

johon kuului 42 huipputehokasta höyrykäyttöis-

tä sotalaivaa, pidättelemään venäläisiä. Näin sota 

laajeni Suomeen. 

Brittiläinen laivaosasto saapui Suomen ranni-

kolle keväällä 1854 jäiden lähdettyä. Englantilais-

ten joukot aiheuttivat suurta tuhoa Raahessa 30. 

toukokuuta, vaikka Britannian sotaministeri New-

castlen herttua oli pyytänyt välttämään hyök-

käyksiä puolustuskyvyttömiin kaupunkeihin. 

Raahessa aiheutettu hävitys johti keskusteluun 

Britannian alahuoneessa, ja kveekarit vaativat ra-

hankeruuta vahinkojen korvaamiseksi. Rahoilla 

rakennettiin Raaheen Kveekarintie. 

Kokkolassa tiedot Raahen ja pahoja tuhoja kär-

sineen Oulun kohtaloista herättivät pakokauhua. 

Joukko kokkolalaisia valmisteli kuitenkin mieliku-

vituksellisen puolustussuunnitelman, joka perus-

tui eräänlaisen optisen harhan synnyttämiseen. 

Kauppaneuvos Anders Donnerin ehdotuksen 

mukaan Halkokarilla olleiden tavara-aittojen 

väliin rakennettiin korkeat lankkuaidat siten, että 

koko ranta näytti olevan yhtä pitkää makasiinia. 

Näin puolustajat voitiin piilottaa hyökkääjän nä-

köpiiristä. Kun vihollislaivat lähestyivät Kokkolaa, 

Vaasasta marssi kaupungin tueksi kaksi komppa-

niaa venäläistä sotaväkeä mukanaan kaksi tyk-

kiä, jotka asetettiin Halkokarille lankkurakennel-

man taakse. Siipirataslaiva Vulturesta ja fregatti 

Odinista laskettiin vesille raskaita maihinnou-

sualuksia eli barkasseja, joissa kussakin oli pari-

kymmentä miestä ja kanuuna. Yksi niistä saapui 

neuvottelulipun suojassa laituriin, jossa sitä vas-

tassa olivat Kokkolan pormestari Roos, kauppa-

neuvos Donner ja tulkkina toiminut merikaptee-

ni Wiklund. Englantilaiset neuvottelijat vaativat, 

että kaikki satamassa olevat laivat sekä valtion 

omaisuus tuli luovuttaa heille. Jos tämä tehtäi-

siin vapaaehtoisesti ei kaupunkia ja sen asukkai-

ta vahingoitettaisi. Kokkolalaiset torjuivat jyrkästi 

vaatimukset ja neuvottelut katkesivat.

Halkokarin taistelu Kokkolan edustalla käytiin 

7. kesäkuuta 1854. Odinin laivalääkäri Edvard 

Cree on kuvaillut tapahtumia päiväkirjassaan: 

”… hölmöyttämme emme aavistaneet, että pai-

kalla oli varauduttu torjumaan hyökkäyksemme. 

Saimme vasta myöhemmin kuulla, että paikal-

le oli tuotu kaksi venäläistä jalkaväkirykment-

tiä sekä tykistöä. Huono-onniset matruusimme 

polttivat pahaa aavistamatta piippujaan kivää-

rit ja laivatykit lataamattomina, kun puinen rin-

tavarustus makasiinien välistä yhtäkkiä kaadet-

tiin ja venäläinen komppania avasi tulen. Kaksi 

vain 200 metrin päässä sijainnutta kenttätyk-

kiä yhtyi tulitukseen…” Englantilaiset menetti-

vät kahakassa kolme upseeria ja 15 matruusia. 

Puolustajien vangeiksi joutui kolme upseeria ja 

31 merisotilasta. Kokkolalaisten menetykset oli-

vat vähäiset; kolme sotilasta haavoittui lievästi 

ja yksi tykkihevonen kuoli. Halkokarin kahakka 

herätti huomiota Venäjällä. Hänen Majesteet-

tinsa, keisari Nikolai I, palkitsi Pyhän Yrjön rita-

rikunnan hopeamitalilla elintarvikekauppias 

Lassanderin, perämies Dahlin, laivuri Heneliuk-

sen, matruusi Ekströmin ja talonpoika Mats 

Kankkosen. Kauppaneuvos Anders Donneril-

le myönnettiin erityinen kunnianosoitus: keisa-

ri maalautti hänestä suuren muotokuvan, joka 

ripustettiin Helsingin keisarilliseen palatsiin, 
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nykyiseen presidentinlinnaan, jossa se edelleen 

sijaitsee.

Bomarsundin linnoitus Ahvenanmaalla oli Bri-

tannian ja Ranskan hyökkäysten pääkohde ja Ve-

näjän laivaston merkittävä tukikohta Itämerellä. 

Linnoitusta oli vahvistettu vuodesta 1832 saakka, 

mutta sodan puhjetessa työ oli edelleen kesken. 

Bomarsundin taistelut aloitettiin 21. kesäkuu-

ta ja uudelleen 24. heinäkuuta. Britit hyökkäsi-

vät linnoitukseen kapteeni Hallin komentaman 

Heclan johdolla, ja pitkien pommitusten jälkeen 

venäläiset antautuivat 16. elokuuta. Puolustajat 

menettivät 53 miestä, ja taisteluista selvinneet 

kuljetettiin sotavankeina Ranskaan ja Englantiin. 

Linnoitusta tarjottiin Ruotsille, joka ei kuitenkaan 

halunnut ottaa sitä haltuunsa, ja lopulta Bomar-

sundin rauniot päätettiin räjäyttää 2. syyskuuta 

1854. 

Krimin sota sai päätöksensä 30. maaliskuuta 

1856 Pariisin rauhansopimuksen allekirjoituk-

sen myötä. Sevastopol palautettiin Venäjän kei-

sarikunnalle, joka luopui vaatimuksista, että Os-

manien valtakunnan tulisi tunnustaa Venäjän 

keisari kaikkien kristittyjen suojelijaksi. Moldova 

ja Valakia jäivät autonomisina osmanien alaisik-

si valtioiksi, Mustameri ja Ahvenanmaa demili-

tarisoitiin. Suuria tappioita kärsinyt Venäjä siirtyi 

sodan myötä Aleksanteri II:n uudistushenkiselle 

aikakaudelle, ja maan nykyaikaistaminen ja teol-

listaminen alkoi.
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