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Jeanette  Snellman,  os.  Wennberg,  (1828–1857)  on  hahmo  nationalismikaanonin  varjopuolelta, 
tuntematon ja unohdettu kansallisen suurmiehen vaimo.  Tutkimukseni on elämäkerrallinen, mutta 
tarkennukseni  kohdistan  Jeanetten  omaan  kokemukseen  sekä  hänen  persoonansa  ja  elämänsä 
rakentumiseen  voimakastahtoisen,  lujat  periaatteet  ja  filosofiset  ihanteet  omaksuneen  miehen 
vaikutuksessa. J.V. hahmotteli Jeanetten eteen naisihanteen, jota kohti tämä pyrki koko elämänsä 
sitä koskaan saavuttamatta.

Tarkoitukseni on myös sanoa, että subjektiivisen kokemuksen tavoittelu tutkimuksessa on 
sekä tärkeää että mahdollista.  Teoreettisen kehyksen työlleni antaa hermeneuttinen perinne, johon 
liitän  fenomenologisia  ja  eksistenssifilosofisia  aineksia.  Todellisuuden  läsnäolosta  rakentuu 
kokemusta  ymmärtävänä  olemisessa.  Toisen  ymmärtämisen  ja  tulkinnan  ehdot  ja  mahdollisuus 
kumpuavat olemisen ehdoista ja kielellisyydestä. Työni keskeinen aineisto muodostuu kirjeistä, ja 
käsittelen niitä historiantutkimuksen todistusaineistoina ja kokemuksen kiinnittäjinä.

J.V.:n ja  Jeanetten  tarina  alkoi,  kun liki  neljänkymmenen vuoden ikään ehtinyt  J.V.  iski 
silmänsä 17-vuotiaaseen kuopiolaisen apteekkarin tyttäreen. J.V. näki Jeanettessa mahdollisuuden 
kasvatustyön avulla toteuttaa hegeliläisen ihanteensa mukaisen avioliiton. Jo kosiovaiheessa syntyi 
ongelmia,  kun  J.V.  vaati  tytöltä  vakaumuksensa  mukaista  vakavaa  suhtautumista  avioliittoon, 
vaikka  tämä  tuskin  saattoi  seurata  miehen  yliopistofilosofiasta  ammentavia  ajattelutapoja. 
Kosiokesän 1845 aikana Jeanette lupautui, perui ja pyysi anteeksi peräti kolme kertaa!

Jeanette oli hiljainen, jopa sulkeutunut. Hän oli menettänyt äitinsä jo 13-vuotiaana, ja hän 
koki  tämän  syyksi  tottumattomuuteensa  ilmaista  tunteitaan.  Vaimon  vaiteliaisuus  ja  miehen 
vaatimukset  muodostivat  avioliiton  alkupuolen  keskeisen  ristiriidan.  Puolisot  eivät  kyenneet 
keskustelemaan ja ilmaisemaan tunteitaan kasvotusten, ja J.V.:n matkojen aikana lähetetyt kirjeet 
muodostuivat tärkeäksi keskustelun paikaksi puolisoille. Hiljaisuuden vuoksi J.V. luuli vaimonsa 
olevan  välinpitämätön  ylevien  päämäärien  ja  yhteisen  hyvän  suhteen,  ja  kirjeissä  hän  välitti 
filosofiaansa hahmotellen vaimonsa eteen ihanteen,  jota kohti pyrkiä.  Jeanettelle kirjeet  antoivat 
mahdollisuuden  omien  ajatusten  järjestämiseen  ja  miehen  asettaman  ihanteen  mukaisen  minän 
tavoittelemiseen.

1850-luvun alussa  Snellmanit  muuttivat  pääkaupunkiin  ja  ongelmien painopiste  muuttui. 
J.V.:n vaatimukset liikkuivat abstraktilta ihanteen tasolta käytännöllisiin taloudenhoitoon liittyviin 
asioihin. Jeanetten ahdistuksen lähde siirtyi sisäisestä hiljaisuudesta ulkoisiin suhteisiin. Hän alkoi 
avioliiton edetessä kokea alemmuutta mm. kouluttamattomuutensa vuoksi etenkin helsinkiläisissä 
seurapiireissä. 1850-luvulla tuttavapiiriä kohtasivat monet murheet ja myös Snellmanit menettivät 
2½-vuotiaan tyttärensä. Jeanette itse menehtyi vain 29-vuotiaana lapsivuoteeseen 4. kesäkuuta 1857 
synnytettyään  ennenaikaisesti  pienen  pojan,  seitsemännen  lapsensa,  joka  menehtyi  vain  neljän 
tunnin ikäisenä.

Vaikka puolisot rakastivat toisiaan,  täydellisyyden ja todellisuuden välinen juopa varjosti 
liittoa loppuun asti. Jeanetten yksinäisestä taustasta kumpuava epävarmuus teki hänestä otollisen 
omaksumaan ideaalin omaksi mittapuukseen. Ihanne, kuten sen luonteeseen kuuluu, pysyi kuitenkin
aina saavuttamattomana ja Jeanetten elämän tragediana.



Jeanette Snellman, kehystetty talbotypia 
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuvaaja: Tuntematon
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1. Johdanto: Jeanettea etsimässä

Jeanette  Snellman,  os.  Wennberg,  (1828–1857)  on  hahmo  nationalismikaanonin  varjopuolelta, 

tuntematon  ja  unohdettu  kansallisen  suurmiehen  vaimo.  Hän  avioitui  J.V.  Snellmanin  kanssa 

marraskuussa  1845.  Tiedot  Jeanettesta  ovat  verraten  vähäisiä,  ja  hän  on  kirjallisuudessa  esillä 

ainoastaan miehensä kautta.  Jeanetten ensisijainen määre useissa esityksissä on  J.V. Snellmanin 

vaimo eikä  ihminen,  oma  itsenäinen  persoonansa,  arvokas  yksilö.  Haluan  tuoda  Jeanetten 

tutkimuksellisesti näkyväksi hänen omista lähtökohdistaan käsin, häntä etsien ja ymmärtäen. J.V.1 

oli  jo  ennen  avioitumistaan  vakiinnuttanut  hegeliläiseen  filosofiaan  perustuvat  käsityksensä 

avioliitosta  ja  perheestä,  ja  voidaan  sanoa,  että  hänen  ajattelunsa  näiltäkin  osin  rakensi 

fennomaanista  perinnettä.  Tutkimukseni  on  elämäkerrallinen,  mutta  tarkennukseni  kohdistan 

Jeanetten  omaan  kokemukseen  sekä  hänen  persoonansa  ja  elämänsä  rakentumiseen 

voimakastahtoisen, lujat periaatteet ja filosofiset ihanteet omaksuneen miehen vaikutuksessa. J.V. 

hahmotteli  Jeanetten  eteen  naisihanteen,  jota  kohti  tämä  pyrki  koko  elämänsä  sitä  koskaan 

saavuttamatta.

Oli osin sattuman kauppaa, että löysin ja valitsin Jeanetten. Olin kirjakaupan alennushyllyllä ja näin 

teoksen  Hellästi  rakastettu  puolisoni.  Se on Snellmanien pojan Karlin  vuonna 1928 toimittama 

vanhempiensa  kirjekokoelma,  joka  ilmestyi  uudelleen  J.V.:n  syntymän  200-vuotisjuhlavuonna 

2006.2 Teos  kiinnitti  huomioni,  koska  joitakin  vuosia  sitten  olin  kiinnostunut  nimenomaan J.V. 

Snellmanista kansallisen ajattelun filosofina ja siitä, miten käsitys Suomen asemasta kehittyi 1800-

luvun mittaan muun muassa hegeliläisen filosofian vaikutuksesta. Jeanette jäi mieleeni ja valikoitui 

aiheekseni,  sillä  hän  näyttäytyi  mysteerinä.  Saatavilla  olevat  kuvaukset  olivat  niukkoja  ja 

ihannoivia.  Jopa hänen syntymäpäivästään oli  kirjallisuudessa ristiriitaisia  tietoja,  ja esimerkiksi 

Emil Nervanderin vuonna 1906 julkaistussa artikkelissa hänen kuvattiin olleen kuin neitsyt Maria 

ruusutarhassa lapsi käsivarrellaan.3 Halusin päästä kiiltokuvan taakse. Koin, että siinä ei ollut säröä, 

ja se tuntui puutteelliselta, jopa epäuskottavalta. 

1 Käytän J.V. Snellmanista tarkoituksella nimitystä J.V., vaikka häntä varmasti ei ole kutsuttu etunimien 
alkukirjaimilla aikanaan. Haluan näin irrottaa hänet kansallisfilosofina ja suurmiehenä olemisen kontekstista.

2 Ks. Snellman 2006.
3 E. Nervander, ”Kukoistusaika Johan Wilhelm Snellmanin elämässä”, Helsingin Kaiku, 12.5.1906, 216, KK. 

Syntymäpäivästä ks. tarkemmin luku 2, 25. 
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Jeanetten traaginenkin tarina valottaa  nationalismikaanonia ja sen suurmiestä  uudella  tavalla,  ja 

kyseenalaistaa  kansallisten  tarinoiden  ihanteellisen  ja  säröttömän  perusvireen.  Kansalliset 

käsitystavat  voivat  olla  laajemman  lojaliteetin  esteenä,  ja  työni  lähtökohta  liittyy  myös 

yleisinhimillisen  sympatian  toiveeseen;  siihen,  että  jokaisen  ensisijainen  määre  olisi  ihminen. 

Haluan  näyttää,  että  kansallisen  kertomuksen  hahmoja  voi  tarkastella  ilman  sen  painolastia 

inhimillisinä,  kokevina,  tuntevina,  erehtyvinä,  haurainakin  olentoina  ja  sanoa,  että  he  ovat 

arvokkaita ihmisinä, eivätkä ainoastaan nationalistisen tarinan välikappaleina. Marc Bloch kirjoittaa 

historioitsijan  tehtävästä:  ”Hyvä  historioitsija  muistuttaa  –  –  tarujen  jättiläistä.  Hän  tietää,  että 

tuntiessaan  ihmislihan  hajun  hän  on  löytänyt  saaliinsa.”  Historia  haluaa  tavoittaa  ihmisen.4 

Kielikuvassa on jotain brutaalia ja epäsiistiä, mutta mielestäni ihmisen kuvauksessa siisti ja kaiken 

epätäydellisyyden  tieltään  siivoava  kuvaus  ei  ole  riittävä.  Kuvauksen  kohteena  tulee  olla 

kokonainen, elämänmakuinen, yhtä lailla epätoivoinen kuin onnellinen ihminen.

Suhteen keskeinen jännite rakentui Jeanetten vaiteliaisuuden ja J.V.:n vaatimusten välille. Jeanette 

kärsi hiljaisuudesta ja sulkeutuneisuudesta, jonka syyt hän johti varhaiseen äidin menettämiseen. 

Hän  ei  kyennyt  avautumaan,  ei  miltei  edes  puhumaan  miehelleen  kasvotusten  ja  siksi  kirjeet 

muodostuivat  tärkeiksi  keskustelun  paikoiksi.  Hän  lienee  muutoinkin  ollut  ujo  ja  koki  etenkin 

vanhempana alemmuuden tunnetta tuttaviinsa verrattuna. Kirjeissä rakentuvassa suhteessa Jeanette 

ja J.V. käsittelevät ja vahvistavat tunteitaan toisiaan kohtaan, mutta eräs niiden keskeinen sisältö on 

aviosuhteen  ongelmien  pohtiminen.  J.V.  oli  avioitumiseen  mennessä  rakentanut  hegeliläisen 

maailmankatsomuksensa, johon sisältyi myös käsitys ihanteellisesta avioliitosta ja vaimosta. Näiden 

ihanteiden  toteuttamiseen  hän  myös  ohjasi  vaimoaan.  Hän  oli  vaimolleen  auktoriteetti  kaikilla 

elämän  osa-alueilla.  Jeanetten  elämän  kipupisteitä  olivat  hänen sulkeutuneisuutensa  sekä  hänen 

tosielämän  minänsä  ja  miehen  asettaman  naisihanteen  välinen  juopa.  Nämä  kaksi  asiaa  myös 

vaikuttivat negatiivisesti toisiinsa.

Tutkimukseni  kehikko on elämäkerrallinen ja pyrkimykseni  on etsiä  Jeanetten omaa kokemusta 

ensisijaisesti sen kautta, miten hän itse sanallisti olemistaan. Keskeinen aineistoni on puolisoiden 

välinen  kirjeenvaihto  vuosilta  1845–1856.  Kirjeenvaihdon  intensiteetti  vaihtelee  voimakkaasti: 

J.V.:n matkojen aikana puolisot kirjoittivat ahkerasti mutta joiltain vuosilta ei ole jäljellä mitään. 

Alun  perin  halusin  tavoittaa  Jeanetten  kokonaisena,  mutta  nyt  olen  alistunut  siihen,  että  voin 

4 Bloch 2003, 77.
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tavoittaa  ainoastaan  kirjeiden  Jeanetten.5 Halusin  tutkia  häntä  miehestään  irrallaan,  mutta 

harhapolkujen  jälkeen  olen  tunnustanut,  että  aviomies  muodostaa  luontevimman  ja 

hedelmällisimmän kontekstin Jeanetten etsinnälle. Tähän suuntaan osoittavat aineiston luonne sekä 

tutkimuksen  myötä  paljastunut  miehen  kokonaisvaltainen  vaikutus  Jeanetten  elämän  ja  jopa 

persoonan  rakentumiseen.  Miehelle  kirjoitetut  kirjeet  ovat  ainoa  Jeanetten  itsensä  kirjoittama 

olemassa oleva aineisto. Kirjoitettu Jeanette on siis olemassa aina suhteessa mieheensä. Hän on 

myös miehensä muotoileman hegeliläis-fennomaanisen naisihanteen kohde.

Elämäkertatutkimusta pidetään usein alttiina konventionaalisille ratkaisuille: kronologinen jäsennys 

houkuttelee  ja  elämä  asettuu  tuttuun  kerronnalliseen  kaavaan.6 Paul  Ricœuria  seuraten  voidaan 

ajatella, että inhimillisen olemisen ajallinen ulottuvuus kielellistetään ja käsitteellistetään narratiivin 

avulla. Kertomus artikuloi kokemustamme ajasta ja tuo ajan kieleen. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla 

kronologinen  tai  koherentti,  mutta  sen  pitää  olla  mielekäs.  Ristiriitaiset  elementit  ovat 

ymmärrettäviä  vain  osana  tätä  juonellista  jatkumoa.7 On  totta,  että  juoni  rakentuu  tässäkin 

elämäkerrassa kronologian ympärille. Jeanetten tapauksessa se antaa mahdollisuuden seurata hänen 

persoonansa ja käsitystensä muutosta elämänkokemuksen karttuessa. Pyrin siihen, että kronologia ei 

ole itsetarkoitus, vaan kertomus tihentyy tiettyjen merkittävien teemojen ympärille.

Seuraavaksi  etenen  työni  teoreettisia  ja  metodologisia  lähtökohtia  käsittelevään  johdantoon. 

Tutkimukseni  kiinnittyy  hermeneuttiseen  traditioon  ja  sen  seuralaisiin  fenomenologiaan  ja 

eksistenssifilosofiaan.  Pyrin  perustelemaan,  että  subjektiivisen  kokemuksen  tavoittelu 

tutkimuksessa  on  sekä  tärkeää  että  mahdollista.  Toisessa  luvussa  aloitan  varsinaisesti  Jeanetten 

tarinan  luonnostelemalla  hänen  perheensä  asemaa  ja  olosuhteita.  Jeanetten  lapsuutta  leimasivat 

monet menetykset: neljä nuorempaa sisarusta menehtyi pienenä, mutta kenties suurin onnettomuus 

oli äidin kuolema lapsivuoteeseen Jeanetten ollessa vain 13-vuotias. Ajan kanssa Jeanettesta varttui 

ihailtu  ja  musikaalinen  neito.  Kolmas  luku  kertoo  Jeanetten  ja  J.V.:n  monimutkaisen 

kihlautumistarinan.  J.V.  iski  silmänsä  itseään  22  vuotta  nuorempaan  tyttöön.  Häntä  vaivasivat 

tunnontuskat  morsianehdokkaan  iän  vuoksi,  mutta  ne  eivät  estäneet  häntä  piirittämästä  tätä 

innokkaasti. Jeanette sen sijaan ei ollut J.V.:n suhteen varma ja muutti mieltään useaan otteeseen. 

5 Ajatus kirjeiden Jeanettesta on syntynyt Maarit Leskelä-Kärjen vaikutuksesta. Ks. tarkemmin tämä luku, 20–21.
6 Ks. esim. Anne Ollilan pohdintoja omasta tutkimusasetelmastaan, Ollila 1998, 7. Hän aikoi alun perin kirjoittaa 

elämäkerrallisen tutkimuksen Lucina Hagmanista, mutta päätyi osin lajityypin hankaluuksien vuoksi laajentamaan 
tarkastelunsa 1800-luvun virkanaisten elämäntapaan.

7 Ricœur 1991, 99; Ricœur 2011, 164–165; Tontti 2011, 72–73.
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Tilannetta oli hämmentämässä myös kilpakosija lehtori K.G.F. Blåfjeld. Luvun lopussa esitän myös 

oman, aiemmista poikkeavan tulkinnan Snellmanien kihlauksen ajankohdasta. 

Neljäs luku aloittaa Snellmanien avioajan häitä koskevalla osuudella, jossa asetan kyseenalaiseksi 

tulkinnat Snellmanien häiden herennäisluonteesta. J.V. vaali hegeliläistä ihannettaan, mutta alkuun 

iloisen ja lapsellisen ”pienen aarteen” suloisuus riitti. Avioliitto oli kuitenkin suuri muutos Jeanetten 

elämässä eikä vähiten siksi, että hän joutui äidin asemaan J.V.:n kasvattipojalle Callelle, joka oli 

häntä vain yhdeksän vuotta nuorempi. Viides luku etenee jo kihlajaisaikana J.V.:n vaatimusten ja 

Jeanetten hiljaisuuden välille rakentuneeseen ristiriitaan, joka nousi esiin, kun ensihuuma ei enää 

kannattanut  liittoa.  Puolisoiden keskusteluyhteys  avautui  J.V.:n  ollessa matkoilla  kirjeissä,  jotka 

käsittelevät  monin osin näitä ongelmia.  Jeanette kuitenkin vietti  miehen poissaollessa onnellisia 

kesiä Iisalmen pappilassa ja löysi talon emännästä kaipaamansa äitihahmon. Kirjeet muodostuivat 

Jeanettelle myös oman olemisen ja persoonan reflektion paikoiksi. Kuudennessa luvussa Jeanetten 

ahdistusten painopiste siirtyy sisäisistä ulkoisiin perheen muuttaessa J.V.:n työtilaisuuksien perässä 

Helsinkiin.  Pääkaupungissa  Jeanetten  osin  kouluttamattomuudesta  johtuva  alemmuuden  tunne 

seurapiireissä kärjistyi vertailukohtien kiristyessä. J.V. turhautui vaimonsa ainakin hänen mielestään 

puutteellisiin  kodinhoitotaitoihin,  ja  1850-luvun  kuluessa  toivo  ihanteen  tavoittamisesta  hiipui 

molemmin puolin. Seitsemäs luku päättää Jeanette tarinan, joka katkeaa hänen ollessaan vain 29-

vuotias. Vuotta aiemmin hän menetti 2½-vuotiaan tyttärensä. Jeanette menehtyi lapsivuoteeseen 4. 

kesäkuuta  1857.  Viimeisessä  luvussa  pyrin  esittämään  kokonaistulkintani  Jeanetten  tarinasta 

valitsemastani näkökulmasta käsin.

Kokemuksen jäljillä hermeneuttisella kehällä

Työni  on  saanut  vaikutteita  niin  eksistenssifilosofiasta,  fenomenologiasta  kuin  hermeneuttisesta 

traditiosta. Myös konstruktivistinen käsitys todellisuuden rakentumisesta ja rakentamisesta on työni 

taustalla.  Ajattelen  fenomenologisin  vaikuttein,  että  inhimillisen  olennon  todellisuus  rakentuu 

kokemuksessa, ja todellisuus ja totuudellisuus ovat kokijan – tässä tapauksessa Jeanetten. On siis 

tarpeen selvittää, miten kokemus rakentuu ja miten voi päästä käsiksi toisen inhimillisen olennon 

kokemukseen. Pyrin vastaamaan, että ymmärtävänä olevan olennon olemisesta rakentuu kokemista 

ja  toisen  kokemuksen  voi  tavoittaa  tulkitsemalla  ja  ymmärtämällä  yhteiseen  sosiaaliseen 

todellisuuteen  tuotuja,  lähinnä  kirjallisia  todistusaineistoja.  Argumentoin  myös,  että  kieli  on 
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ensisijainen  väline,  jolla  kokemusta  kiinnitetään  yhteiselle  alueelle,  ja  toisen  ymmärtäminen 

perustuu  jaettuihin  olemisen  ehtoihin  ja  kielellisyyteen.  Tavoitteenani  on  siis  perustella,  miksi 

mielestäni  subjektiivisen  kokemuksen  tavoitteleminen  on  tärkeää  ja  miksi  se  on  mahdollista. 

Käsitykseni muodostumisen kannalta tärkeitä ajattelijoita ovat Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger 

ja Hans-Georg Gadamer, mutta myös Marc Bloch, Albert Camus, Jean-Paul Sartre ja Paul Ricœur. 

En  pyri  tutkimaan  filosofiaa  sinänsä,  vaan  käytän  ja  muovaan  sitä  etsiessäni  välineitä 

historiantutkimuksen  tekemiseen  ja  ymmärtämiseen.  Pyrin  osoittamaan,  että  ontologiset 

sitoumukset  laajentuvat  epistemologisiksi  ja  lopulta  jopa  eettisiksi.  Ihmisen  olemisen  ehdot 

ehdollistavat myös hänen kykyään tietää ja tuntea totuus,  ja sitä,  minkä hän kokee tärkeäksi ja 

arvokkaaksi.

Olemisen ehtojen pohtiminen on ensimmäinen askel, jonka otan. Johdan ne eksistenssifilosofisesta 

perinteestä.  Heideggerin  Dasein-käsite  on  lähtökohtana  hyödyllinen.  Ohitan  siihen  liittyvän 

filosofisen eksegeesin ja samaistan sen inhimilliseen olentoon tai ihmiseen, joka viime kädessä on 

oman tutkimukseni kohteena. Heideggerin Dasein on täälläolo, toisin sanoen oleva, jonka oleminen 

on olemista ”täällä”. Se, että on ”täällä”, tarkoittaa sitä, että ymmärtää olevansa ”täällä”. Voidaan 

myös  sanoa,  että  ihmisen  oleminen  on  maailmassa-olemista.  Se  tarkoittaa,  että  ihminen  ei  ole 

tyhjiön  subjekti,  vaan  hän  on  aina  jo maailmassa.  Oleminen  yhdistää  kaikkea  olevaa,  mutta 

(ainakin)  inhimillisen  olennon  erityislaatu  on  siinä,  että  hän  on  oleva,  joka  on  ymmärtävänä 

suhteessa  omaan  olemiseensa.  Se  tarkoittaa,  että  hän  kysyy  omaa  olemistaan;  siis  ymmärtää 

olevansa.8 Vertailun  vuoksi  voidaan sanoa,  että  vaikka  esimerkiksi  kivi  kiistattomasti  on,  se  ei 

ymmärrä olevansa.9 Ihmisen maailmassa-olemiseen kuuluu historiallisuus eli ajallinen ulottuvuus, 

ihminen on heitettynä maailmaan ja traditioon.10 Ihmisen ajallisuus sisältää äärellisyyden. Ihminen 

ei ole oman olemisensa perusta siinä mielessä, että hän ei ole vapaa olemaan ikuisesti. Ihminen on 

kuolevainen ja oleminen on luonteeltaan rajallista.11 

Haluan  ehdottaa,  että  oleminen  ymmärtävänä  on  jotakin,  mitä  voimme  kutsua  kokemiseksi  tai 

kokemuksen  rakentumiseksi;  oleminen  rakentuu  kokemukseksi  ymmärtämisessä.  Kokemista  on 

8 Ks. esim. Kakkori 2001, 19, 34 (myös alaviite 1). Kysyessämme jotain olemme aina jo maailmassa eikä 
ulkomaailman olemassaolo muodostu ongelmaksi, emme ole subjekti-objekti -suhteessa maailmaan.

9 Sartre kuvaa olemista termeillä oleminen-itsessään ja oleminen-itselleen. Jälkimmäinen voidaan rinnastaa Daseiniin. 
Oleminen-itsessään sen sijaan vain on. Se on täyttä positiviteettia, se ei kysy omaa olemistaan. Oleminen-itselleen 
taas kysyy ja se on ”ei-mitään”, sillä on kyky ylittää annettu, sillä on kyky kysyä. Ks. esim. Sartre 2006, 21, 46–49.

10 Ks. esim. Tontti 2011, 55; Varto 2011, 42–43.
11 Camus 2007, 82; ks. myös Earnshaw 2006, 76.
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kuitenkin tarpeen jaotella ja teen sen Diltheyn ajatteluun tukeutuen. Hän tekee jaottelun elettyyn 

kokemukseen  (Erlebnis)12 ja  kokemukseen  (Erfahrung).  Eletty  kokemus  kuuluu  esitietoiselle 

alueelle, eikä sitä voi selittää käsittein. Eletty kokemus, tai elämys, tarkoittaa sitä, että todellisuus 

on meille läsnä. Dilthey kuvaa: ” – – eletty kokemus on minulle läsnä sen tosiasian kautta, että olen 

siitä sisäisesti tietoinen, että omistan sen välittömästi jonain, joka kuuluu minulle.” Tulkitsen, että 

maailman läsnäolo olennolle edellyttää ymmärrystä. Voidaan jopa sanoa, että olemisen jatkumosta 

tulee elämä vasta, kun se ymmärretään sellaiseksi. Maailma ei ole läsnä kivelle, joka ei ymmärrä 

olevansa. Kokemus (Erfahrung) on reflektiivisen tietoisuuden alueella, se on tullut ”arvostelman tai 

käsitteen alaiseksi”. Tässä mielessä se on eräänlainen toisen asteen kokemus.13 Diltheyn mukaan 

”elämä – myös oma elämämme – voi tulla tiedetyksi vain objektivaatioidensa kautta.”14 Käsitän 

tämän niin, että eletty kokemus tulee ikään kuin uudelleen ymmärretyksi, tällä kertaa tietoisella 

tasolla. Nyt kokemus voi olla kielellistä, ja voidaan ajatella, että tulkitsemme maailman läsnäoloa 

itsellemme. Eletty kokemus tulee ymmärryksemme objektiksi ja siitä tulee objektivoitua kokemusta 

(Erfahrung), joka on jaettavissa myös muille. Voidaan kuitenkin ajatella, että kielellisesti ilmaistu 

kokemus  (Erfahrung)  sisältää  ainakin  sirpaleita  eletystä  kokemuksesta,  sillä  eletty  kokemus  on 

myös tuon kokemuksen (Erfahrung) pohjalla.

Ajattelen,  että  jokaisen  inhimillisen  olennon  todellisuus  rakentuu  hänen  kokemuksessaan. 

Käsitykseni  sosiaalisen  todellisuuden  ja  merkitysten  rakentumisesta  on  konstruktivistinen. 

Ajattelen, että ihminen tuo merkitykset maailmaan ja rakentaa niitä sosiaalisessa todellisuudessa 

yhdessä  muiden  kanssa.15 Asioissa  sinänsä  ei  ole  arvoja  tai  merkityksiä,  vaan  ihminen  tuo  ne 

todellisuuteen,  ihminen  on  se,  joka  kokee  jonkin  asian  merkitykselliseksi  ja  ilman  kokijaa 

merkitystä ei ole olemassa.16 Diltheykin päätyy siihen, että merkityksiä ei ole olemassa sellaisenaan, 

12 Käsitteen voisi periaatteessa suomentaa myös sanalla ”elämys”, mutta eletty kokemus on vakiintunut suomennos 
kirjallisuudessa.

13 Oesch 2002, 295–296. Lainaus alun perin Diltheyn teoksesta Gesammelte Schriften XIX, 162 (Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen, 1982).

14 Oesch 2002, 298.
15 Ville Kivimäki huomioi kokemushistorian taustalla olevien oletusten ovan peräisin Peter L. Bergerin ja Thomas 

Luckmannin klassikosta Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, joka ilmestyi jo 1960-luvulla. ”Tiivistetysti 
lähtökohtana on todellisuuden luonne sosiaalisena konstruktiona sekä kielen ja kommunikaation ratkaiseva merkitys 
tässä rakennusprosessissa.”, kirjoittaa Kivimäki. Ks. Kivimäki 2006, 74. Konstruktivistinen käsitys todellisuudesta 
lienee ylipäätään nykypäivänä hyvin yleinen ajattelutapa humanististen ja yhteiskuntatieteiden parissa. Ks. myös 
Berger & Luckmann 2002.

16 Sartren ontologiassa maailma itsessään vain on, siinä ei ole merkityksiä tai mitään häilyvää, vaan se on silkkaa 
positiviteettia ja täyteyttä. Ihminen tuo täyteyden vastakohdan eli ei-minkään (le néant) maailmaan ja sen myötä 
myös kaiken annetun ylittämisen. Ihmisellä on siis kyky irrottautua maailmasta ja kysyä. Ks. esim. Sartre 2006, 21, 
46–49, 52. Esa Saarinen tulkitsee, että Sartrella tietoisuus vapautensa kautta määrittelee todellisuuden arvot ja 
merkitykset. Saarinen 2002, 234.
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vaan ”vasta tulkitseminen tekee elämisestä ja sen dokumenteista jotakin”, kuten Varto muotoilee.17 

Kokemuksen voi siis ajatella olevan merkityksellistettyä olemista,  merkityksellistä todellisuuden 

läsnäoloa.

On tarpeen huomioida, että ymmärtäminen eksistentiaalina ja olemisen konstituenttina on eri asia, 

kuin  tietoinen  tulkinta,  jossa  jotakin  ymmärretään  jonakin.18 Ymmärtävänä  oleminen,  joka  on 

perussuuntautumisemme maailmaan, joka on meille läsnä, on eri asia kuin tietoinen tulkinta, joka 

on luonteeltaan suhdekäsite.  Merkitys  rakentuu ja ymmärtäminen tapahtuu suhteessa johonkin.19 

Merkitystä  sinänsä  ei  ole  olemassa,  vaan  jokin  on  merkityksellistä  vain  suhteessa  johonkin. 

Historiantutkimuksessa  kohdetta  ymmärretään  aina  suhteessa  aikaansa,  historialliseen  hetkeen, 

jolloin se on ollut olemassa. Tämän lisäksi tutkijan pitää kysymyksen tarkentamiseksi määritellä 

jokin  erityinen  konteksti,  mihin  suhteutettuna  hän  pyrkii  luomaan  ymmärrystä  kohteesta. 

Tutkimuksen  lopputulos  on  syvästi  riippuvainen  kontekstista:  valmis  tutkimus  voi  kertoa  vain 

kohteen merkityksestä suhteessa valittuun kontekstiin eikä kohteen merkityksestä ”sinänsä” – jota 

ei siis tämän esityksen mukaan ole edes olemassa. Tässä tutkimuksessa yleinen konteksti on 1830–

1850-lukujen  Suomen  suuriruhtinaskunnan  säätyläistön  sosiaalinen  ja  kulttuurinen  ympäristö. 

Erityinen  konteksti  Jeanetten  ymmärtämiselle  on  hänen  aviomiehensä  ja  tämän  muovaama 

ihanteellinen käsitys avioliitosta, perheestä ja naisesta.

Mutta  miten  tietoinen  ymmärtäminen  ja  tulkinta  ovat  mahdollisia?  Gadamerille ihminen  on 

historiallinen ja kielellinen olento.20 Usein molemmat ominaisuudet ja ehdot nähdään rajoitteina. 

Ihminen ei ole oman olemisensa perusta, ihminen on sidottu aikaansa. Ihmisen kielen rajat asettavat 

hänen  maailmansa  rajat,  hänen  ymmärryksensä  rajat,  hän  on  tälläkin  tavalla  sidottu.  Pyrin 

sanomaan,  että  ne  ovat  sekä  raja  että  mahdollisuus.  Diltheyn  mukaan  ymmärtäminen  tapahtuu 

”yhteisellä  alueella”.  On  siis  olennaista,  että  kokemus  voidaan  tuoda  yhteiselle  alueelle,  ja 

konstruktivistisin termein voisi muotoilla, että sosiaalista todellisuutta rakennetaan yhdessä. Sekä 

Gadamerille että Diltheylle kielen rooli on keskeinen. Dilthey pitää kieltä keskeisimpänä välineenä 

ihmisen  sisäisyyden  ilmaisemiseen.  Kielessä  se  löytää  objektiivisesti  ymmärrettävän  muodon. 

17 Varto 2011, 43.
18 Tontti 2011, 55.
19 Ehkä siksi elämä on niin ongelmallinen kysyttävä. Pitäisi löytää jotakin, johon suhteutettuna elämä olisi 

merkityksellistä ja ymmärrettävää. Joillekin se on uskonto, joillekin jälkeläiset, jotkut eivät löydä sitä ja jatkavat 
etsintöjä.

20 Ks. esim. Tontti 2011, 59–63. Gadamer oli Heideggerin oppilas. Leena Kakkorin arvion mukaan Gadamer käyttää 
filosofiassaan Heideggeria ilman Heideggerin raskasta ontologiaa. Ks. Kakkori 2001, 20.
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Haluan tulkita,  että  objektiivinen tässä yhteydessä tarkoittaa nimenomaan yhteisesti  käsitettävää 

eikä objektiivista ideaalia.  Gadamer sanoo jopa: ”oleminen, joka voidaan ymmärtää,  on kieltä.” 

Tähän sisältyy ajatus kielen rajallisuudesta eikä täydellistä ymmärrystä olevasta voida saavuttaa. 

Gadamerillekin  kielen  alue  on  keskinäisen  ymmärtämisen  ja  yhteiselon  alue.  Hänelle  ei  ole 

olemassa sosiaalista todellisuutta, joka ei representoidu kielellisessä tietoisuudessa. Kielellisyys on 

universaalia,  eikä  kukaan  voi  asettua  puolueettoman  tarkkailijan  asemaan  kielen  ulkopuolelle. 

Kielellisyys on raja, jota voidaan kysyä, mutta jota ei voida ylittää.21 

Gadamer tahtonee sanoa,  että sosiaalinen todellisuus on aina kielellinen. Mielestäni kokemuksia 

voidaan välittää sosiaaliseen todellisuuteen muutenkin kuin kielellisesti,  esimerkiksi  kuvataiteen 

kautta.  Historiantutkimuksen  kannalta  olennaiset  lähteet  ovat  kuitenkin  usein  kirjallisia  ja 

tutkimuskin  on  lähtökohtaisesti  kielellistä.  Johtopäätös,  jonka  haluan  vetää,  on,  että  jaettu 

kielellisyys  ja  sen  välttämättömyys  osaltaan  mahdollistaa  toisen  kielellisesti  sosiaaliseen 

todellisuuteen  kiinnittämän  kokemuksen  ymmärtämisen.  En  tietenkään  halua  sanoa,  että  kieli 

tavoittaisi maailman, todellisuuden tai kokemuksen sellaisenaan – haluan sanoa, että se tavoittaa 

siitä kuitenkin jotakin, eikä parempaakaan keinoa ole käsillä. Teksti on tapa kiinnittää kokemusta eli 

merkityksellistettyä olemista ja tuoda sitä yhteiselle alueelle, muiden tarkasteltavaksi, tulkittavaksi 

ja ymmärrettäväksi. Näin käsitän tutkimuskohteideni kirjoittamat kirjeet. Ricœurin pohjalta voidaan 

jopa sanoa,  että  inhimillisen olennon oleminen on tarinnallista:  kertomuksessa  ja  kertomuksena 

olemista,  ja  kaikki,  mitä  tuo  olento  tekee  tai  tietää  tapahtuu  kertomisena.22 Voiko  siis  se,  että 

”ymmärrän  sinua”,  purkautua siihen,  että  ymmärrän sinun  objektivoimiasi  ja  yhteiselle  alueelle 

tuomiasi kokemuksiasi, narratiivejasi?

Myös  historiallisuus  on ymmärtämisen ehto  ja  mahdollisuus.  Historiallinen  tilanne  on  totuuden 

osatekijä  ja  oma  elämänhistoria,  kokemukset  ja  käsitykset  antavat  mahdollisuuden  toisen 

ymmärtämiseen,  vaikka  siihen  liittyy  myös  haasteita.  Jaettu  historiallisuus  on  johdettavissa  jo 

tehdyistä ontologisista  päätelmistä:  ihmisen oleminen on maailmassa-olemista,  hänet  on heitetty 

maailmaan eikä hän ole oman olemisensa perusta. Hän on välttämättä aina jossain historiallisessa 

tilanteessa ja häntä ympäröi todellisuus, joka on ollut olemassa ennen häntä. – Todellisuus, joka on 

21 Dilthey 1976, 191, 249; Gadamer 2005, 67-68, 82, 87, 89, 213 (Lainaus 213, alun perin Gadamerin teoksessa 
Gesammelte Werke, Bd. I. Wahrheit und Methode. Mohr, Tübingen 1986, 478.); Tontti 2011, 59–60. 

22 Ricœuristä ks. Tontti 2011, 74–77.
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täynnä muiden jo rakentamia merkityksiä.23 Gadamer käyttää tradition käsitettä.24 Ihminen on aina 

jo sitoutunut, aina jo maailmassa, aina jo traditiossa ja kulttuurissa. Hän ei voi koskaan aloittaa 

puhtaalta  pöydältä.  Gadamerin  mukaan  ”Historiallisen  tiedon  määräytyminen  kulloisistakin 

olosuhteista  ei  vähennä  sen  arvoa  vaan  on  totuuden  itsensä  osatekijä.”  Olosuhteet  tulee  ottaa 

huomioon, jotta ne eivät mielivaltaisesti määräisi totuutta. Ja: ”'Tieteellistä' on tässä nimenomaan 

se, että tarkastelulähtökohdista irrotettu totuus osoitetaan harhakuvaksi.”25 Traditiossa olemisen voi 

nähdä  varianttina  tai  suppeampana  versiona  maailmassa  jo  olemisen  ajatuksesta.  Samoin  kuin 

olemme aina välttämättä jo maailmassa, olemme myös jo välttämättä perinteessä, joka vaikuttaa 

käsityksiimme.

Ihmisen historiallisuudessa on nähtävissä kaksi puolta: yleinen ja yksityinen. Olemme traditiossa, 

jonka sisältämistä kaikista merkityksistä emme ole edes tietoisia, vaikka olemme osallisia niistä. 

Kaikilla ihmisillä on myös oma henkilöhistoriansa, joka on ainutlaatuinen ja satunnainen ja johon 

ihminen itse rakentaa juonen.26 Henkilöhistorian voi ajatella olevan ihmisen merkityksellistämää ja 

tulkitsemaa  kokemusta.  Historiantutkimuksessa  suhteutamme  kohtaamaamme  sekä  omaan 

kokemukseemme  että  traditioomme.  Marc  Blochin  ajattelussa  kokemus  on  tärkeä  tulkinnan 

osatekijä.  Hän  kirjoittaa  jopa  mielikuvituksesta:  ”Tosiasiassa  lainaamme,  tietoisesti  tai 

tiedostamatta, omista jokapäiväisistä, tarpeen vaatiessa uusin värein sävytetyistä kokemuksistamme 

ne  osatekijät,  joita  tarvitaan  menneisyyden  rekonstruoimiseen.”  Hänen  mukaansa  inhimillisen 

elämän palauttaminen vanhojen tekstien maailmaan vaatii  mielikuvitukselta suurta ponnistusta.27 

Myös Diltheyn mukaan ymmärtäminen on kehittynyt kokemuksen ja itseymmärryksen perustalle, ja 

niiden  jatkuvalle  vuorovaikutukselle.  Kokemuksessa  ihminen  tulee  tietoiseksi  omasta  sisäisestä 

elämästään ja kykeneväksi tulkitsemaan toisten sisäistä elämää.28 Meidän on välttämättä käytettävä 

omaa kokemustamme pyrkiessämme ymmärtämään toiseutta.

Gadamerilaisessa  keskustelussa  käytetään  horisontin  ja  ennakkoluulon  käsitteitä.  Horisontin 

käsitteen Tontti muotoilee viittaavan ”näkökenttään, joka sisältää kaiken sen mitä yhdestä pisteestä 

23 Tontti sanallistaa Gadamerin ajatuksia ja kirjoittaa meidän olevan heitettyjä merkitysten jatkumoon ja sovellamme 
näitä jatkuvasti nykyisyydessä. Ks. Tontti 2011, 62–63.

24 Ks. esim. Tontti 2011, 58. Teoksessa Gadamer 2005 on käytetty suomennosta ”perinne”. 
25 Gadamer 2005, 7–8. 
26 Varto 2011, 42–43. Tontti ottaa esimerkiksi vaikutushistorian toimimisesta ”selän takana” ja koko kulttuurin 

läpäisevästä vaikutushistoriasta Platonin filosofian sekä Raamatun länsimaisessa kulttuurissa. Vaikutus ulottuu myös 
niihin, jotka eivät tunne niitä. Ks. Tontti 2011, 63.

27 Bloch 2003, 91.
28 Dilthey 1976, 192, 218.

9



on havaittavissa”.29 Horisontti on siis ihmisen näkökulma maailmaan, se rajaa, mitä hän ylipäätään 

voi ”nähdä”. Tulkitsen, että horisontti muodostaa ymmärryksen rajan, ja sen voi ajatella rakentuvan 

ihmisen  kokemuksesta,  johon  myös  traditio  vaikuttaa.  Gadamerilla  horisonttien  lähentäminen 

tapahtuu  kielessä  ja  keskustelussa,  ja  keskinäisen  ymmärtämisen  perusmalli  on  dialogi. 

Ymmärtäminen tarkoittaa osallisuutta yhteiseen merkitykseen. Ymmärtämisen prosessissa  meidän 

pitää pyrkiä tietoisiksi omista ennakkoluuloistamme ja olla avoimia toiseudelle. Gadamerilaisessa 

mielessä  ennakkoluulo  ei  välttämättä  tarkoita  mitään  negatiivista.  Se  viittaa 

kyseenalaistamattomaan  ja  tematisoimattomaan  arvostelmaan,  eräänlaiseen  arvostelman 

esiasteeseen.  Ennakkoluulot  juontuvat  olemisen  kielellisyydestä  ja  historiallisuudesta.  Kun 

tulkitsemme  jotakin  jonakin  lähestymme  sitä  ennakkoluulojen  kautta.  Ne  määräävät 

kokemuksemme suuntautumista ja ennalta sitoutuneisuutemme on ehto sille, että ”koemme jotain ja 

kohtaamamme asiat sanovat meille jotain”.30 Ihminen on siis jo maailmassa ja traditiossa, ja hänellä 

on  ennakkoluuloja  tai  -käsityksiä,  hänellä  on  aina  jo  kokemuksia,  joihin  hän  suhteuttaa 

kohtaamaansa.  Gadamerin  mukaan  tekstin  toiseus  auttaa  meitä  tunnistamaan  omat 

ennakkoluulomme:  ”kohteessa  opitaan  tietämään  omasta  erottuva  toinen  ja  siten  kummatkin”. 

Omien käsitysten ei saa olettaa automaattisesti olevan tosia, vaan ne pitää suitsia kysymyksiksi, 

jotka ovat  avoimia mahdollisuuksille:  ”Kaikkien arvostelmien,  mutta  erityisesti  ennakkoluulojen 

pidättelemisellä  on  loogisesti  katsoen  kysymyksen  rakenne.  Kysymyksen  olemukseen  kuuluu 

mahdollisuuksien avaaminen ja  avoinna pitäminen.”31 Omista  ennakkokäsityksistä  ei  kuitenkaan 

tarvitse luopua, mutta ne suhteutetaan toisen käsityksiin samoin kuin toisen käsitykset suhteutetaan 

omien näkemysten kokonaisuuteen.32

Meidän  pitää  siis  pyrkiä  käsitystemme  reflektoimiseen  ja  subjektiivisuutemme  tunnustamiseen. 

Maarit  Leskelä-Kärki  tuo  ennakkoluulojen  tunnistamiseen  uuden  näkökulman  empaattisen 

lukutavan käsitteellään. Se korostaa lukijan tunteita ja niiden tiedostamista. Empatian voi ajatella 

tarkoittavan eläytymistä erotuksena sympatialle, jonka merkitys on lähinnä samaistuminen. Olen 

kuitenkin pohtinut, onko tarpeen puhua erikseen empaattisesta lukutavasta, sillä hermeneuttiseen 

29 Tontti 2011, 65.
30 Gadamer 2005, 27–28, 30, 33–34, 38–39, 74, 117 (lainaus s. 117); ks. myös Tontti 2011, 63. Ennakkoluulo 

arvostelman esiasteena, ks. suomentaja Ismo Nikander alaviitteessä Gadamer 2005, 34. Habermas on kritisoinut 
Gadameria hermeneutiikan käytännöllispoliittisesta konservatiivisuudesta. Tradition käsitteestä kumpuavat 
ennakkoluulon ja auktoriteetin käsitteet on kuitenkin käsitettävä eksistentiaalis-ontologisina ehtoina, mikä ei johda 
siihen, etteikö niitä voisi kritisoida ja kyseenalaistaa käytännön tasolla. Puhdasta järkeä ei ole, vaan sen käyttö 
tapahtuu aina jossakin kontekstissa. Ks. Tontti 2011, 61–62.

31 Gadamer 2005, 38–39, ks. myös 74.
32 Gadamer 2005, 33.
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lukemiseen ja pyrkimykseen ymmärtää sisältyy jo sinänsä itsereflektio ja subjektiivisuus eli oman 

position tunnistaminen ja tunnustaminen. Empaattisuudesta puhumalla ikään kuin manifestoidaan 

tutkijan subjektiivisuutta ja itsereflektiivisyyttä, ja Leskelä-Kärki sanookin empatian olevan hänelle 

poliittinen käsite.33 

Gadamer  käyttää  hermeneuttisen  kokemuksen  käsitettä  kokemuksesta,  joka  muuttaa 

horisonttiamme  ja  saa  meidät  käsittämään  asioita  eri  tavoin  kuin  aiemmin.  Se  muuttaa 

käsitystämme maailmasta ja itsestämme. Perspektiivimme uudistuu ja laajenee. Kaikki kokemukset 

eivät ole hermeneuttisia. Useimmat ainoastaan vahvistavat olemassa olevaa horisonttia tai jättävät 

sen muuttumattomaksi.34 Ymmärrys ja kokemus, maailma ja itse, ovat hermeneuttisessa dialogissa. 

Ymmärryksemme  ehdollistaa  sitä,  miten  voimme  suuntautua  maailmaan,  ja  kokemuksemme 

muokkaa  ymmärrystämme.  –  Olemme  siis  hermeneuttisessa  kehässä.35 Ennakkoluulot  ovat 

välttämättömiä ymmärtämisen kannalta: tarvitsemme jotakin edeltä käsin, jotta voimme astua sisään 

hermeneuttiseen  kehään.  Kehä  voi  toimia  myös  osien  ja  kokonaisuuden  välillä.  Perinteinen 

hermeneuttinen idea on, että osat ymmärretään suhteessa kokonaisuuteen ja kokonaisuus rakentuu 

osien  tulkitsemisen  myötä.36 Elämäkerrallisessa  tutkimuksessa  tämä  voisi  tarkoittaa  sitä,  että 

kohdehenkilön  ”yksittäisiä”  kokemuksia  suhteutetaan  hänen  elämänhistoriaansa  ja  käsitys 

elämänhistoriasta  rakentuu  kokemusten  kautta.  Mahdollisuutemme tulkita  maailmaa  ja  toiseutta 

avautuu  oman  kokemuksemme  välityksellä,  ja  hermeneuttinen  kehä  kulkee  kokemuksen  ja 

ymmärryksen,  maailmaan  suuntautumisen  ja  sen  horisonttia  muokkaavan  vaikutuksen  välillä. 

Tilanne on kehämäinen, koska kumpikaan ei ole selkeä aloituskohta. 

Olemisen historiallisuus ja kielellisyys, se että ihmisen on pakko olla historiassa ja kielessä – viime 

kädessä  yhteiset  olemisen  ehdot  –  muodostavat  siis  ymmärtämisen  ehdot  ja  mahdollisuuden. 

Äärellisen  ja  maailmallisen  ihmisen  tavoittamat  totuudetkin  ovat  äärellisiä  ja  maailmallisia,  ja 

horisontissaan  kiinni  olevalle  ihmiselle  todellisuus  ja  totuudet  ovat  näkökulmaan  sidottuja. 

Rajalliselle  ihmiselle  totuuden  kaikki  puolet  eivät  voi  paljastua  kerralla.  Bloch  kirjoittaa,  että 

historiantutkimuksessa tehdään virhe, jos kuvitellaan yhden näkökulman paljastavan koko ilmiön. 

33 Leskelä-Kärki 2006, 79, 81, 85. Tulkintaani on vaikuttanut myös Leskelä-Kärjen Tampereen yliopistossa 
kevätlukukaudella 2011 pidetyllä henkilöhistorian metodikurssilla pitämä luento, jossa nämä aiheet olivat esillä.

34 Kakkori 2001, 28. Samalla menetämme jotain näköpiiristämme, mikä viittaa totuuteen paljastumisena ja 
peittymisenä. Heidegger käyttää kreikankielistä totuutta merkitsevän sanaa, aletheia, joka tarkoittaa paljastunutta. 
Ks. Kupiainen 1994.

35 Myös Kakkori tuo esiin ymmärtämisen kehämäisyyden, ks. Kakkori 2001, 34.
36 Tontti 2011, 60–61.
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Hän vertaa näkökulmaa valonheittimeen, joka paljastaa jonkin puolen ilmiöstä. Virhe tapahtuu, jos 

yhden  valonheittimen  kuvitellaan  paljastavan  koko  todellisuuden.37 Myös  Gadamer  toteaa,  että 

keskustelussa voi olla niin, että kummankaan näkymys ei kata totuutta kokonaan, mutta totuuden 

kokonaisuus  voi  pitää  sisällään  kummankin  osapuolen  näkymyksen.38 Valitessaan  kontekstinsa 

historiantutkija valitsee näkökulmansa ja erilaiset  näkökulmat samaan aiheeseen voivat paljastaa 

erilaisia puolia totuudesta. Mielestäni ajatuksen nerokkuus on nimenomaan siinä, että erilaisten tai 

jopa vastakkaisten tulkintojen ei tarvitse ajatella olevan virheellisiä, vaan ne ovat eri näkökulmasta 

katsottuna  totta.  Käsitys  todellisuudesta  täydentyy  muttei  täydellisty,  eikä  ilmiöitä  voi  koskaan 

tyhjentää.  Erilaiset  käsitykset  voivat  kuitenkin  perustua  kaikki  koettuun.  Lastentarinassa  sokeat 

koskettavat elefanttia yhdestä kohtaa ja yrittävät kertoa millainen se on: litteä, jos koskettaa korvaa,  

paksu  ja  pyöreä  kuin  puunrunko,  jos  koskettaa  jalkaa.  Samalla  tavalla  mekin  olemme  sokeita 

maailmassa emmekä pysty pääsemään näkökulmaan, josta näkisimme kaiken. Samoin emme voi 

havaita mitään objektia jokaiselta puolelta yhdeltä kertaa, en voi nähdä esinettä edestä ja takaa, 

sisältä  ja  ulkoa  samanaikaisesti.  Gadamer  pyrkii  kiistämään  relativismin  myös  ihmisen 

historiallisuuteen  vedoten:  ”Mitä  me  itse  olemme  ja  mitä  ääniä  pystymme  menneisyydestä 

kuulemaan, ei näet ole satunnaista tai mielivaltaista.”39 Totuudessa on historiallinen komponentti 

eikä se ole mielivaltainen, totuus ei voi olla mitä tahansa. Voidaan sanoa, mitä totuus ei ole tai mitä 

se jostakin näkökulmasta katsottuna on, mutta ei voida sanoa, mitä se tismalleen on.

Historiantutkimuksen tehtävä on tuoda nykyisyyden ja menneisyyden horisontit yhteen, sulauttaa 

ne,  kuten Gadamer sanoo. Hermeneutiikan ja ymmärtämisen voi  samaistaa myös kääntämiseen. 

Hermes oli jumalten sanansaattaja, jonka tehtävä oli välittää viestejä jumalten maailmasta ihmisten 

maailmaan.  Hermeneutiikan tehtävä on siis  ikään kuin siirtää merkitys  maailmojen välillä  ja se 

vaatii merkitysten ymmärtämistä ja tiettyä vapautta, koska mitkään kielet tai maailmat eivät käänny 

yksi yhteen.40 Voisikin siis ajatella, että myös historiantutkijan tehtävänä on toimia tulkkina (sekä 

kääntäjänä  ja  sanansaattajana!)  menneisyyden  maailman  ja  nykyisen  maailman  välillä.  Vaikka 

menneisyyttä  pitää ymmärtää  sen omista  lähtökohdista  käsin,  pitää  se  myös  onnistua tekemään 

ymmärrettäväksi  ja  merkityksellistää  se  nykyisille  ihmisille,  jotta  tutkimuksella  voisi  olla 

merkitystä  nykypäivän  maailmassa.  Tutkimus  keskustelee  sekä  menneisyyden  että  nykyisyyden 

kanssa. 

37 Bloch 2003, 172–173. 
38 Gadamer 2005, 28.
39 Gadamer 2005, 8. 
40 Gadamer 2005, 27, 40–41.
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Miten sitten voidaan perustella hermeneutiikan metodinen anti?41 Miten tieteellinen ymmärrys ja 

tulkinta  eroaa  arkisista  vastineistaan?  Objektiivista  itsensä  etäännyttämistä  ei  voida  koskaan 

saavuttaa.  Tontti  kuitenkin  ehdottaa,  että  etäännyttämistä  voidaan  pitää  ”mahdottomana  ja 

saavuttamattomana ideaalina”, jota tulee tavoitella tietoisena siitä, että sitä ei voi koskaan saavuttaa. 

Osa  ennakkoluuloistamme  jää  meiltä  aina  huomaamatta.  Kuitenkin: ”Metodinen  pyrkimys 

kriittiseen,  omista  ennakkoluuloista  tietoiseen  refleksiiviseen  tulkitsemiseen  kuitenkin  erottaa 

tulkitsemisen tutkimuksena jokapäiväisestä,  ympäristössä  kohdatun ymmärtämisestä.”42 On ehkä 

helpompi käsittää, että esimerkiksi arkinen pituuden tai lämpötilan mittaaminen eroaa tieteellisestä 

mittaamisesta. Eroa voi mielestäni pitää analogisena tieteellisen ja arkisen tulkinnan eroon nähden. 

Tieteelliseen tulkintaan kuuluu tietoinen pyrkimys tutkimuskohteen kontekstien mahdollisimman 

hyvästä  tuntemuksesta  sekä  aineiston  ja  sen  käytön  dokumentointi.  Käsitykseen  omien 

ennakkoluulojen  täydellisen  saavuttamisen  mahdottomuudesta  on  luontevaa  yhdistää  käsitys 

tieteiden  itseään  korjaavasta  luonteesta:  joku  toinen  voi  myöhemmin  tunnistaa  ennakkoluuloni 

paremmin, kuin olen ne itse tunnistanut. Tähän linkittyy Schleiermacherin hermeneutiikan piirissä 

tunnettu ajatus siitä, että tulkitsija voi ymmärtää kohdettaan paremmin kuin kohde itse.43

Yksittäisen ihmisen kokemusmaailman tavoittelu tutkimuksessa on mielestäni vaivan arvoista ja 

mahdollista,  sillä  jokaisen ihmisen todellisuus ja  näkökulma rakentuvat  hänen kokemuksessaan. 

Tällä on mielestäni myös eettinen ulottuvuus, jossa hyväksytään erilaisten näkemysten olemassaolo 

ja pyritään niiden väliseen dialogiin ja ymmärrykseen. Haluan nyt nostaa aiemmin esiin tuotujen 

totuuksien rinnalle Jeanetten kokeman totuuden. Kokemuksellinen lähtökohtani näyttäisi kuitenkin 

vaativan perustelua sille, voinko olettaa Jeanetten kokeneen olevansa yksilöllinen subjekti, jonka 

kokemukset  asettuvat  erilleen muista.  Nykyään ”minän maailmaa” ja  subjektiivisia  kokemuksia 

pidetään  jollain  lailla  itsestäänselvyyksinä.  Jo  1800-luvun  yhteiskunnallisten  muutosten  myötä 

kollektiivinen ihmiskuva alkoi murtua ja yksilöllinen käsitys kehittyä.44 Jeanette käyttää kirjeissään 

sellaisia ilmaisuja, joista voi päätellä hänen käsittäneen itsensä yksilölliseksi kokijaksi. Hän käyttää 

41 Hermeneutiikan historia nähdään usein siten, että 1900-luvulla siirryttiin epistemologisesta ja metodologisesta 
hermeneutiikasta eksistentiaalis-ontologiseen hermeneutiikkaan. Edellisen edustajiksi mainitaan Dilthey ja 
Schleiermacher, jälkimmäisen Heidegger ja Gadamer. Tontin mukaan kuvaus ei ole täysin onnistunut, eikä sen 
avulla tavoiteta viimeaikaisia keskusteluja. Ks. Tontti 2011, 50.

42 Tontti 2011, 64.
43 Minun oli pitkään vaikea suopua tähän ajatukseen, mutta se tuli ymmärrettäväksi, kun mietin sitä, miten itse usein 

on taipuvainen tulkitsemaan esimerkiksi epämiellyttäviä tapahtumia omaksi hyväkseen ja omalta kannaltaan parhain 
päin. Ehkä oman itsen kohdalla on vielä kauempana objektiivisuuden ideaalista kuin muutoin. Schleiermacherista 
ks. Forster 2002.

44 Ks. Sulkunen 1991, 58, 62–64. Sulkunen kirjoittaa kansalaisyhteiskunnan kehittymisestä. Hänen mukaansa 
herätysliikkeillä oli keskeinen sija ihmiskuvan individualisoitumisessa. 

13



esimerkiksi ilmaisua ”i mitt inre”, jolla hän viittaa sisimpäänsä ja sisimmässä tapahtuviin asioihin. 

Jeanetten tyyli on paikoin tajunnanvirtamainen hänen reflektoidessaan tuntemuksiaan. Hän viittaa 

myös  lauseiden  kumpuavan  ”sydämen  kätköistä”.45 Tulkitsen  tällaisen  kielenkäytön  viittaavan 

kokemukseen omasta, henkilökohtaisesta sisäisestä maailmasta ja sen tiedostamisesta. 

Pyrin siis ymmärtämään Jeanetten yhteiselle alueelle kirjeissään kiinnittämää kokemusta. Väitän, 

että ymmärtäminen on mahdollista jakamiemme historiallisuuden ja kielellisyyden vuoksi. Seuraten 

edellä esitettyä pyrin ammentamaan omista kokemuksistani pitäen samalla mielessä myös tunteiden 

vaikutuksen – eläytymään vailla samaistumista. Lähden liikkeelle horisontistani ja pyrin suitsimaan 

ennakkoluuloni  kysymyksiksi  suhteuttaen  Jeanetten  kokemusta  valitsemiini  konteksteihin.  Näin 

toivon voivani löytää merkityksiä ja välittää niitä eteenpäin.

Historioitsija salapoliisina – todistusaineisto ja varjot

Lähestyn aineistoani todistusaineistona. Perinteinen ajattelu lähteistä ja lähdekritiikistä on ollut, että 

lähdekritiikki  arvioi  lähteen  luotettavuutta  eli  lähteen  antaman  tiedon  luotettavuutta,  mutta 

mielestäni  hedelmällisempi  tapa  on  käsittää  aineisto  evidenssiksi  ja  johtolangoiksi  suhteessa 

tarkastelun  kohteena  olevaan  kysymykseen.46 R.G.  Collingwood  kirjoitti  kysymyksen 

keskeisyydestä  historiantutkimuksessa.  Hänen  mukaansa  tieteellisen  historian  kirjoittaja  lukee 

lähteitä  kysymys  mielessään.  Tämä on ottanut  aloitteen käsiinsä päättämällä,  mitä  haluaa saada 

niistä selville.  Autonominen väittämä on tieteellisen historioitsijan lähtökohta. Historioitsija tekee 

väittämän, että jokin väittämä on tehty.  Tieteellinen historioitsija ei ole riippuvainen väittämistä, 

jotka koskevat suoraan hänen tutkimaansa asiaa. Jo se, että jokin lausunto ylipäätään on olemassa, 

on  todistusaineistoa.  On  historioitsijan  tehtävä  selvittää  kysymyksillään,  mitä  tuo  lausunto  voi 

merkitä suhteessa hänen tutkimusaiheeseensa. Collingwoodin mukaan tieteellisessä historiassa mikä 

tahansa, mikä auttaa vastaamaan kiinnostuksen kohteena olevaan kysymykseen, on todiste. Jonkin 

hyödyllisyyttä todisteena ei voi tietää ennen kuin sitä on ollut tilaisuus käyttää. Collingwood viittaa 

Hercule  Poirot’n  kehotukseen  käyttää  pieniä  harmaita  aivosoluja.  Se  tarkoittaa,  ettei 

todistusaineistoa  voi  alkaa  kerätä  ennen  kuin  on  aloittanut  ajattelemisen  eli  kysymisen.47 

Historioitsijakin etenee kysymysten avulla ja etsii johtolankoja ja todisteita, joiden avulla hän voisi 

45 Ks. esim. JLS – JVS 15.7.1849, SA VI, 788–789.
46 Ks. esim. Kalela 2000, 92–93.
47 Collingwood, 1994, 269, 275–276, 280–281.
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ratkaista tutkimustehtävässä muotoilemansa mysteerin. Yksi johtolanka johtaa toiseen antaessaan 

vastauksia mutta nostaen uusia kysymyksiä.

Johtolangan käsitteen on historiantutkimuksessa tehnyt tunnetuksi mikrohistorian keskeinen nimi 

Carlo  Ginzburg.  Italialainen  Giovanni  Morelli  kehitti  1870-luvulla  yksityiskohtien  tarkasteluun 

perustuvan  metodin  taideteosten  tunnistamiseksi.  Hän  keskittyi  korviin.  Ginzburg  vertaa 

menetelmää salapoliisityöhön (nyt  mainituksi  tulee Sherlock Holmes),  jossa rikollinen paljastuu 

pienistä  yksityiskohdista,  johtolangoista,  jotka  eivät  kuitenkaan useimmille  kerro  mitään.  Myös 

muinaiset  metsästäjät  kykenivät  muodostamaan  näennäisesti  merkityksettömien  tietojen  kuten 

jalanjälkien  ja  katkenneiden  oksien  perusteella  todellisuuden,  joka  ei  ollut  suoraan  koettavissa. 

Havainnot  järjestyivät  kerronnalliseksi  jatkumoksi.48 March  Blochin  ajattelutapa  on 

samantyyppinen. Hänen mukaansa lähde on jälki; se on aistein havaittava merkki, jonka tajunnan 

tavoittamattomiin kadonnut ilmiö on jättänyt.49 Historioitsijan ja salapoliisin tulee päätellä ilmiö 

niistä  jäljistä,  joita  se  on  jättänyt  ollessaan  aktuaalinen.  Yhteiselle  alueelle  tuodut  kirjallisesti 

kiinnitetyt  kokemukset  ovat  jälkiä  ja  todistusaineistoa,  joiden  avulla  hermeneuttisessa  kehässä 

konstituoidaan kokonaisuus ja joita taas tulkitaan kokonaisuudesta käsin.

Mikrohistorian perinteestä voidaan ammentaa myös marginaalin käsitteestä. Marginaali käsitteenä 

sisältää jo sen, että on olemassa ei-marginaali: keskusta tai emoalue – jotakin, johon suhteutettuna 

marginaali  asettuu.  Marginaalisen  tarkastelu  voi  paljastaa  uutta  niin  sanotusta  normaalista  tai 

yleisestä;  sellaisia asioita, jotka itsestäänselvyyksinä jäävät yleensä piiloon. Erikoinen tapaus tai 

henkilö  lyö  tilanteeseen  särön,  jonka  kautta  tulee  näkyviin  uutta.50 Mielestäni  marginaalisen  ei 

kuitenkaan  tarvitse  olla  vain  väline  rakenteen  tai  yleisen  tarkasteluun,  vaan  se  itsessään  avaa 

maailmaa  lisää.  Mikrohistoriassa  käytetyt  poikkeuksellinen  tyypillisyyden  ja  tyypillisen 

poikkeuksen  käsitteet51 yrittävät  sanoa,  että  tutkimuksen  kohde  erottuu  jollakin  tavalla  aikansa 

48 Ginzburg 1996, 38–39, 46.
49 Bloch 2003, 100–101.
50 Tunnetut mikrohistorialliset tutkimukset käsittelevät usein jotakin erikoista tapausta. Natalie Zemon Davis kertoo 

Martin Guerren paluussa 1500-luvun Ranskaan sijoittuvan tarinan huijarista, joka ilmaantuu vuosikausia aiemmin 
perheensä jättäneen miehen tilalle mutta paljastuu, kun alkuperäinen palaa. Carlo Ginzburg jäljittää Juusto ja madot 
-teoksessaan niin ikään 1500-luvulla eläneen italialaisen myllärin omintakeista maailmankuvaa inkvisition 
pöytäkirjoista. Samaa lajityyppiä edustaa myös suomalaisen mikrohistoriakeskustelun tunnetuimpiin nimiin 
kuuluvan Matti Peltosen Lukkari Saxbergin rikos, joka rakentuu paheellisen lukkarin tekemän surmatyön ympärille. 
Ks. Zemon Davis 2002, Ginzburg 2007, Peltonen 2007.

51 Käsitepari on peräisin Edoardo Grendiltä, ja Carlo Ginzburg kutsuu sitä ansaittua mainetta saaneeksi sutkautukseksi 
liittyen siihen, että tyypillisyyden ja toistuvuuden sijaan kaikkein poikkeuksellisin aineisto voi olla antoisinta. Ks. 
Ginzburg 1996, 193.
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normaalista eli on siten poikkeuksellinen. Samalla kohde on kuitenkin osa historiallista tilannetta ja 

välttämättä  yhteydessä  ja  yhteneväinen  ympäröivän  todellisuutensa  kanssa.  Näin  muodostuu 

tutkimuskohteen  tyypillinen  puoli.52 Jokainen  ihminen  ja  ilmiö  on  traditiossa  ja  maailmassa  ja 

syntyy tilanteeseen, joka on ollut olemassa toisten merkityksellistämänä jo aiemmin.

Marginaaliin liittyvä mutta monipuolisempi käsite on Irma Sulkusen käyttämä ”varjo”.  Yhtäältä 

sillä voi  viitata aiemmin historiankirjoituksessa piiloon jääneisiin  hahmoihin,  toisaalta  Sulkunen 

muistuttaa käsitteellä siitä, että kanonisoiduilla hahmoilla oli omat varjonsa, jotka saattoivat olla 

oman persoonallisuuden piilotettuja puolia ja toisaalta toisia ihmisiä,  jotka olivat jääneet heidän 

pimentoonsa joko tukijoina tai syrjäytettyinä kilpailijoina. Näiden lisäksi varjolla voi ilmaista myös 

tutkimuksen näkökulman eli  ”valotuksen”  vaikutusta  tulkintaan:  valojen  ja  varjojen  osuessa  eri 

tavalla  kokonaiskuvakin  muuttuu.53 Jeanette  paljastaa  kanonisoidusta  nationalismitarinasta  ja 

kansakunnan  kaapin  päälle  sementoidusta  Snellman-hahmosta  uusia  puolia.  Jeanette  itse  on 

Snellman-hahmon varjo, historiankirjoituksessa suurmiehen taustalle unohdettu henkilö, mutta hän 

myös joutui elämään fennomaanisen ihanteen varjossa, joka määritti koko hänen elämäänsä. Tässä 

tutkimuksessa suuntaan valonheittimen Jeanetteen, tai oikeastaan teen Jeanettesta sen valon, jonka 

kautta  ympäröivä  todellisuus  paljastuu.  Suurmiesten  lähipiirissä  olleet  naiset  ovat  marginaalia 

suhteessa  näihin  kansallisiksi  tarinoiksi  konstruoituihin  miehiin.  Jeanette  –  ja  muut  hänen 

kaltaisensa – ovat marginaaleja tai varjoja, jotka valottavat suurta tarinaa uudella tavalla. Varjossa 

tuntuu olevan moraalinen vaatimus verrattuna marginaaliin. Marginaali on keskuksen tai normaalin 

vastinpari ja paljastaa ehkä sosiaalihistoriallisessa mielessä jotakin uutta; varjo taas voi ennemmin 

olla haastaja vakiintuneelle ja toisinaan siloitellullekin historiakertomukselle.

Aiempi tutkimus ja aineisto

Työni  keskeinen  aineisto  on  Jeanetten  ja  J.V.:n  käymä  kirjeenvaihto.  Se  on  julkaistu  J.V.:n 

kirjoitusten  kokoomalaitoksissa  sekä  suomeksi  (Kootut  teokset 1–24)  että  ruotsiksi  (Samlade 

arbeten I–XII  sekä  Register  och  Supplement).  Ruotsinkielinen  laitos  sisältää  myös  tekstien 

kommentaarit.  Tätä  aineistoa  on  hyödynnetty  uusimmassa  Snellman-tutkimuksessa,  mutta  sitä 

tarkasteltaessa näkökulma on pidetty J.V.:ssä. Omassa työssäni keskeistä on se, että olen kääntänyt 

52 Ks. esim.  Elomaa 2001, 70–72; Peltonen 2001, 357; Peltonen 2006, 157.
53 Sulkunen 2004, 12.
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katseeni Jeanetteen, ja mielestäni näistä aineistoista on tätä kautta löydettävissä uusia näkökulmia 

molempiin  puolisoihin.  Kysyn  aineistoilta  eri  kysymyksiä  kuin  aiempi  J.V.:hen  keskittynyt 

tutkimus. Ensimmäinen pidempi kirjeenvaihtojakso ajoittuu vuoteen 1847, jolloin J.V. oli matkoilla 

Euroopassa.  Myös  vuosilta  1848–1850 on melko paljon kirjeitä.  Tuolloin  J.V.  järjesteli  tulevaa 

toimeentuloa Helsingissä ja oli Riiassa saamassa oppia merivahinkolaskijan toimeen. 1850-luvulta 

kirjeaineistoa on vähemmän. Joitain yksittäisiä kirjeitä on säilynyt, ja vuodenvaihteesta 1853–1854 

on pidempi kirjeenvaihtojakso, sillä J.V. kiersi rannikkoa vakuutusasiamiehenä. Kirjeitä on myös 

1850-luvun  kesiltä  perheen  ollessa  maalla  ja  J.V.:n  kaupungissa.  Tiiviimmät  ja  sisällöltään 

intensiivisimmät  kirjeenvaihdot  ovat  vuosilta  1847–1850.  1850-luvulle  tultaessa  teemat 

arkipäiväistyvät eikä sisäisiä tuntemuksia luodata samaan tapaan kuin aiemmin. Olen tutustunut 

näihin  aineistoihin  alun  perin  suomeksi,  mutta  käyttänyt  ruotsinkielisiä  työn  myöhemmässä 

vaiheessa. Viittaukset kohdistuvat näin olleen J.V.:n ruotsinkielisiin koottuihin teoksiin  Samlade 

arbeteniin.  Lainausten  suomennokset  ovat  Kootuista  teoksista ja  milloin  hyödynnän  niitä  tässä 

tarkoituksessa, viittaan myös niihin. Muutamassa kohdassa olen itse tarkentanut suomennosta ja 

tällöin siitä on viitteessä maininta.

Jeanetten muille kuin miehelleen lähettämiä kirjeitä ei ole löytynyt, mutta Kansalliskirjaston J.V. 

Snellmanin  käsikirjoituskokoelma  sisältää  Jeanettelle  saapuneita  kirjeitä.  Niitä  ovat  lähettäneet 

hänen isänsä, sisarensa ja ystävättärensä sekä muutama sukulainen.  Jeanettelle saapuneita kirjeitä 

on jossain määrin hyödyntänyt Barbro Kindstedt, joka on laatinut  Samlade arbeteniin perheeseen 

liittyviä kommentaareja, mutta kyseessä ei ole kokonaisvaltainen tutkimus. Jeanetten näkökulmaa 

on ehkä eniten tuonut esille Snellmanien pojantytär Clara Snellman Borenius teoksessaan Isoisäni  

J.V.  Snellman.  Teos  pohjaa  lähdeaineistoon muttei  pyri  ”tieteelliseen  tarkkailuun” eikä  tukeudu 

viiteapparaattiin.  Snellman  Borenius  on  käyttänyt  aineistona  myös  Jeanetten  ystävättärien 

lähettämiä kirjeitä eikä ole pitäytynyt pelkässä J.V.-aineistossa.54 Tätä aineistoa ei siis ole aiemmin 

hyödynnetty missään kokonaisessa, tieteellisessä tutkimuksessa.

Muutamissa kohdin hyödynnän myös Snellmanien tuttavapiirin kirjeenvaihtoa. Hermen Kellgrenin 

ja  Robert  Tengströmin  välisestä  kirjeenvaihdosta  olen  saanut  lisätietoja  kihlajaiskesän  1845 

tapahtumista.  Tätä kirjeenvaihtoa  ei  liene  J.V.-tutkimuksessa  juurikaan  hyödynnetty.  Gunnar 

Castrén  on  referoinut  kirjeitä  Herman  Kellgrenistä  kirjoittamassaan  elämäkerrassa.  Esimerkiksi 

54 Ks. Snellman Borenius 1968, 7–8, 190–192.
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Ilmari Havu näyttää kertovan kirjeistä Castrénin teoksen perusteella. Myös Snellman Borenius on 

hyödyntänyt  kirjeitä,  todennäköisesti  alkuperäisinä.55 Sekä  Castrén  että  Snellman Borenius  ovat 

oletettavasti  häveliäisyyssyistä  jättäneet  kertomatta  ja  lainaamatta  tiettyjä  sangen  kiinnostavia 

kohtia  Kellgrenin  kirjeistä.  Muutamia  huomioita  olen  saanut  myös  Snellmanien  tuttavapiiriin 

kuuluneiden Tengströmin perheen naisten kirjeenvaihdosta. Näiden tiettyjen kirjeiden jäljille pääsin 

Minna Hanhivaaran Sofia  ja  Robert  Tengströmiä käsittelevän pro gradu -työn kautta.56 Lainaan 

myös  monien  muiden tapaan Fabian  Collanin  ystävälleen  A.E.  Arppelle  kirjoittamasta  kirjeestä 

muutaman  värikkään  kuvauksen  Jeanetten  ja  J.V.:n  suhteen  alkutaipaleesta.57 Jeanettelle 

saapuneiden kirjeiden sekä muiden alkuperäiskirjeiden osalta lainausten suomennokset ovat omiani 

ellei toisin mainita.

J.V. Snellmania, hänen filosofista ajatteluaan ja yhteskunnallista toimintaansa on tietenkin tutkittu 

paljon, mutta Jeanette on näissä töissä esillä vain sivuhenkilönä, eikä häneen itseensä keskittyvää 

tutkimusta  ole  olemassa.  J.V.:n syntymän  200-vuotisjuhlavuosi  kiihdytti  julkaisutahtia  ja  2006 

ilmestyi useita elämäkertatyyppistä teoksia.58 J.V.:tä käsittelevistä teoksista olen saanut yleistä tietoa 

perheen elämästä. Olen näiden uusimpien tutkimusten avulla ohjautunut vanhempien tutkimusten ja 

muistelmien  äärelle.  Yksi  työni  kannalta  tärkeimmistä  aiemmista  tutkimuksista  on  Raimo 

Savolaisen J.V.-elämäkerta vuodelta 2006. Laajuudessaan se käsittelee myös Jeanettea kohtuullisen 

paljon,  ei  kuitenkaan  suhteessa  sen  enempää  tai  vähempää  kuin  muutkaan  kokonaisuudeltaan 

suppeammat teokset. Toinen keskeinen teos on, ehkä hiukan yllättäen, Clara Snellman Boreniuksen 

kirja. Siinä on paljon tietoa, jota ei ole missään muualla, ja Jeanette on teoksessa tasapuolisesti  

J.V.:n kanssa läsnä siitä lähtien, kun he tapaavat. Ongelmana tietenkin on viiteapparaatin puute ja 

se, että Snellman Borenius kirjoittaa jälkeläisen myötäsukaisesta näkökulmasta. Hänen ansiokseen 

on  tosin  tunnustettava  se,  että  hän  itse  toteaa  ettei  pyri  varsinaisesti  tieteellisyyteen,  vaikka 

vakuuttaakin kuvauksen pysyvän tiukalla todellisuuspohjalla. Snellman Boreniuksen teos sisältänee 

hänen isältään Johan Ludvig Snellmanilta peräisin olevaa muistitietoa, mikä selittäisi, miksi siinä on 

55 Alkuperäiset kirjeet ovat Kansalliskirjaston Kellgreniana-kokoelmassa. Käsitykseni mukaan Snellman Borenius 
käyttää sellaisiakin kohtia, joita ei Castrénin teoksesta löydy, sekä esim. erästä Robert Tengströmin kirjettä 
Kellgreniana-kokoelmasta. Snellman Borenius 1968, 200–202. Ks. myös Castrén 1945, 127–130; Robert Tengström 
– Herman Kellgren 8.8.1845, Coll. 99.2, Kellgreniana-kokoelma, KK; Havu 1970. 

56 Ks. Hanhivaara 2009. Alkuperäiset kirjeet ovat Kansalliskirjaston Kellgreniana-kokoelmassa. 
57 Ks. Fabian Collan – A.E. Arppe 20.5.1845. Suom. E.G. Palmén. Ks. E.G. Palmén, ”J.V. Snellman ja Fabian Collan. 

Poimintoja vanhoista kirjeistä”, Historiallinen Aikakauskirja 1904, N:o 5, 133–135.
58 2006 ilmestyivät Raimo Savolaisen kirjoittama yli 1000-sivuinen elämäkerta Sivistyksen voimalla, Marja Jalavan 

Mies ja suurmies ja edellisiä ehkä hieman kevyempään tyyliin tehty Raija Majamaan ja Leeni Tiirakarin J.V.  
Snellman, valtioviisas vaikuttaja. Mikko Lahtisen Snellmanin Suomi -teoksessa J.V.:tä käsitellään lähinnä filosofina 
ja lehtimiehenä. Ks. Savolainen 2006, Jalava 2006, Majamaa & Tiirakari 2006, Lahtinen 2006.
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tietoja,  joita  ei  löydy muualta.  Hän  omistaa  kirjan  isänsä  muistolle  ja  kutsuu  tätä  ”kaukaisten 

tapahtumain innostavaksi elävöittäjäksi”.59 Jeanetten puolen valaisemisesta on saattanut auttaa se 

seikka, että Johan Ludvigin ensimmäinen vaimo oli Jeanetten parhaan ystävättären Evelinan tytär.60 

Savolaisen ja Snellman Boreniuksen teosten välinen viittaussuhde jää paikoin mietityttämään.

Juha Hämäläisen  J.V.  Snellmanin  perhefilosofiaa  käsittelevä  teos  Kodin  kynnys on  antanut 

tutkimukselleni  tärkeää  teoreettista  kehystä.  Monet  kirjeiden  sisällöt  –  vaatimukset,  toiveet  ja 

lupaukset – asettuvat yhteyksiinsä, kun niitä tarkastelee J.V.:n perhefilosofian valossa. Hämäläinen 

kuvaa teoksessaan perhefilosofian ja käytännön perhe-elämän suhdetta J.V.:n näkökulmasta eikä 

näytä  lainaavan  Jeanetten  kirjeitä. Omassa  tutkimuksessani  on  keskiössä  se,  mitä  tämä  kaikki 

merkitsi Jeanetten kannalta, miten hän koki nämä vaateet ja paineet. Käsitykseni mukaan se, että  

Jeanette ei onnistunut saavuttamaan J.V.:n asettamaa hegeliläissävytteistä ihannetta, oli keskeinen 

ongelmien  ja  ahdistuksen  lähde  koko avioliiton  ajan.  Ajan  yleisiin  piirteisiin  ja  etenkin  perhe-

elämään liittyen hyödynnän useassa kohtaa Kai Häggmanin tutkimusta Perheen vuosisata ja myös 

Anne Ollilan tutkimusta Jalo velvollisuus.61 Jonkilaisena viiteryhmänä tutkimukselleni pidän 1800-

luvun  sivistyneistön  naisista  tehtyjä  henkilökohtaiselle  tasolle  pureutuvia  tutkimuksia,  joiden 

aineistona  on  pääasiassa  ollut  kirjeitä.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  Irma  Sulkusen  teos  Mandi 

Granfeltista,  Vesa  Vareksen  teos  Helmi  Krohnista  (aviossa  Setälä)  ja  Maarit  Leskelä-Kärjen 

väitöstutkimus Krohnin sisaruksista.62 Erotukseksi omasta aiheestani nämä naiset ovat 1800-luvun 

jälkipuoliskon maailmasta.

Kirjeiden maailma

Kirjeet  ovat  työni  keskeinen aineisto,  ja jo edellä  esitin,  että  ne voi  käsittää yhteiselle  alueelle 

tuoduksi  ja  kielellä  kiinnitetyksi  kokemukseksi. Maarit  Leskelä-Kärki  on  pohtinut  Krohnin 

sisaruksia  käsittelevässä  Kirjoittaen  maailmassa -tutkimuksessaan  kirjeaineistoon  liittyviä 

kysymyksiä, sillä ne muodostivat keskeisen osan teoksen alkuperäisaineistosta. Hän nostaa esiin 

olennaisen pulman kieleen ja kokemukseen liittyen: 
Jos oletamme, että maailmamme rakentuu kielessä, että kaikki tekstit ovat aina välittyneitä ja että vain kielen 

59 Ks. Snellman Borenius 1968, 5, 8.
60 Evelina Augusta, Julia Evelina ja Rudolf Theodor Lagista ks. SA, Register och Supplement, 125. Ks. myös Autio 

2003–2010a.
61 Ks. Häggman 1994 ja Ollila 1998.
62 Ks. Sulkunen 1995, Vares 2005 & Leskelä-Kärki 2006.
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kautta  voimme  merkityksellistää  maailmaa,  voimmeko  sanoa  tavoittavamme  jotain  todellista,  aitoa  ja 

kokemuksellista? – – Kirjeitä kirjoittaessaan ihminen jäsentää, karsii, poistaa ja lisää, luo kokemastaan siten 

niin itselle kuin toiselle ymmärrettävän tarinan.63

Leskelä-Kärki kokee toisen elämästä kirjoittamiseen liittyvän aina väkivaltaa,  koska kieli  ei  voi 

tavoittaa ihmisen koko persoonaa.64 Hän ratkoo pulmaa Lisbeth Larssonin ja Liz Stanleyn avulla. 

Edellisen näkemys on, että kirjeissä on läsnä eräänlainen todellisuuslupaus ja ne ovat aina olemassa 

”todellisena puheena” riippumatta  siitä,  voidaanko niiden sisältö  osoittaa todeksi.  Jälkimmäinen 

huomauttaa,  että  kirjeillä  ja  eletyllä  elämällä  on  yhteys,  olkoon se  sitten  kuinka  ongelmallinen 

tahansa.65 Aiemman teoretisointini perusteella väitän, että kielellisesti kiinnitetyllä kokemuksella on 

yhteytensä  sekä  elettyyn  kokemukseen  (Erlebnis)  että  toisen  asteen  kokemukseen  (Erfahrung). 

Pulma kielen ja kokemuksen suhteesta ei liity ainoastaan kirjoitettuun kieleen, vaan se on mielestäni 

läsnä  aina,  kun  ihminen  sanallistaa  olemistaan  ja  kokemustaan.  Jos  ihminen  itse  ei  pysty 

käsitteellisesti tavoittamaan elettyä kokemustaan, ei mielestäni tulkitsijaltakaan tätä voida vaatia, ja 

tässä mielessä tulkitsija tavoittelee kokemusta niin aitona, kuin se käsitteellistettynä on mahdollista 

tavoittaa. Sekä itselle että toiselle kertomisessa kokemus tarinallistuu, mikä myös vastavuoroisesti 

muokannee käsitystä koetusta. Kuten Ricœuriin viitaten jo aiemmin oli esillä, voidaan ajatella, että 

ihmisen oleminen ylipäätään on tarinallista, ihmisellä on tarve tehdä olemisestaan ymmärrettävää 

juonellistamalla sen.66 Toisin sanoen ihminen antaa olemiselleen merkityksen.

Krohnin  sisaruksia  käsittelevässä  tutkimuksessa  on  Leskelä-Kärjen  mielestä  tarpeen  puhua 

nimenomaan  kirjeiden  sisarista.  Kirjemateriaali  tarjoaa  tietyn  tulkintakulman,  toinen  aineisto 

saattaisi tarjota erilaisen kuvan.  Kirjeet voivat kertoa vain osasta elämää, niiden maailma ei ole 

koskaan  yhteneväinen  eletyn  elämän  kanssa:  ”kirjeisiin  kirjoitetaan  rajattu  ja  tulkittu  eletty 

maailma”.  Tutkijalle hankaluuksia  asettaa se,  että  kirjeet  voivat  viitata paitsi  kirjeiden sisäiseen 

keskusteluun myös niiden ulkopuoliseen maailmaan, ja niiden merkitys saattaa olla epäselvä tai 

jäädä  sellaiseksi.  Niihin  vaikuttavat  myös  ajan  konventiot  ja  retoriset  kuviot.67 J.V.:n  kirjeissä 

yhdistyvät  romanttisten  rakkauskirjeiden  ajalle  tyypilliset  huudahdukset  ja  tunnustukset 

63 Leskelä-Kärki 2006, 73.
64 Leskelä-Kärki 2006, 631.
65 Leskelä-Kärki 2006, 73–74.
66 Ricœuristä ks. Tontti 2011, 74–77; juonellistamisesta ks. Varto 2011, 42–43.
67 Leskelä-Kärki 2006, 65–66, 72–73. (Lainaus s. 66.) Leskelä-Kärjelle toisen materiaalin tarjoama kuva on varsin 

relevantti kysymys, koska hänen tutkimuskohteidensa säilynyt kirjeenvaihto on hyvin laaja ja heiltä on olemassa 
laajoja kirjeenvaihtoja eri ihmisten kanssa, ja niistä saattaa välittyä erilainen kuva. Leskelä-Kärki viittaa hyvänä 
esimerkkinä Helmi Setälän ja Erkki Melartinin väliseen kirjeenvaihtoon, ks. Leskelä-Kärki 2006, 74.
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asiapitoiseen  ainekseen.68 Minäkin  voin  tavoittaa  vain  kirjeiden  Jeanetten  ja  J.V.:n,  heidän 

kokemuksensa  sellaisena kuin he  ovat  sen itse  sanallistaneet  ja  toisilleen halunneet  ilmaista,  ja 

pyrkiä olemaan tietoinen ajan kirjekonventioista. Kirjeiden maailmaa voi myös avata tukeutumalla 

muihin kirjoittajien elämänkulkua valottaviin aineistoihin.

Kirjeenvaihto on dialogista ja sillä rakennetaan kirjoittajien välistä suhdetta, ei pelkästään heijasteta 

sitä.  Leskelä-Kärki  puhuu  kirjeiden  sisään  dialogisuudessa  rakentuvasta  maailmasta. 

Kirjeenvaihdossa on aina kaksi osapuolta, ”kaksi ääntä, joiden kautta itseä ja toista määritellään ja 

uudelleen  määritellään  jatkuvasti”.  On  myös  tärkeää  huomioida,  onko  kyseessä  pitkä 

kirjeenvaihtosuhde vai muutama yksittäinen kirje. Snellmanien kohdalla voi nähdä, että kirjeminät 

erosivat  todellisista  ja  kirjeiden  sisään  rakentui  täysin  erilainen  keskusteluyhteys  kuin  elävässä 

elämässä. Leskelä-Kärki arvioi kirjeiden muodostavan tutkimuksessaan ”erityisen tilan, jossa omaa 

itseä  rakennetaan  ja  muotoillaan  jatkuvassa  dialogissa”.  Kirjeen  kirjoittaminen  on  luonteeltaan 

performatiivista,  esittämistä toiselle kirjoittavalle minälle.69 Ajattelen myös,  että Jeanette rakensi 

minuuttaan  ja  toisaalta  J.V.  pyrki  ohjailemaan  sitä  heidän  kirjeenvaihdossaan.  Leskelä-Kärjen 

mukaan kirjeet olivat Krohnin sisaruksille tärkeitä itsereflektion paikkoja ja hän arvioi, että ne siksi 

tarjoavat  tutkijalle  ”mahdollisuuden  syvälliseen  näkökulmaan  heidän  persoonaansa”.70 Arvelen 

kirjeiden  olleen  tätä  myös  Jeanettelle  ja  seuraan  Leskelä-Kärkeä  myös  edellä  mainitussa 

päätelmässä. Leskelä-Kärki kuvaa, että 1800- ja 1900-luvuille on ollut ominaista henkilökohtainen 

ja  intiimi  kirjeenvaihtotraditio.  Näistä  kirjeistä  voidaan  hänen  mukaansa  puhua  ”minän 

kirjoituksena”.71 Paikoin  Jeanetten  kirjeet  ovat  tajunnanvirtamaisia,  mikä  mielestäni  edistää 

pyrkimystäni hänen persoonansa ja kokemuksensa syvälliseen tarkasteluun. Tajunnanvirtamaisuus 

näkyy etenkin, kun hän kirjoitti jostakin itselleen tärkeästä ja tunteita herättävästä, kuten reflektoi 

omaa olemistaan tai aviosuhdetta. Tyylissä on puheenomaisuutta, eivätkä lauseet vaikuta harkituilta.

Jeanetten  vajavainen  koulutus  näkynee  myös  hänen  kirjeissään.  Ainakin  Koottujen  teosten 

toimituksen mukaan niissä on paljon kielioppi- ja kirjoitusvirheitä ja niitä on pyritty toistamaan 

käännöksessäkin.72 Jeanette lienee ollut avioliiton alkuaikoina melko tottumaton kirjoittaja. Etenkin 

ensimmäisen puolisoiden välisen kirjeenvaihdon aikana kesällä 1847 Jeanette  pahoitteli, etteivät 

68 Knapas 1995, SA V, kommentaari 272.
69 Leskelä-Kärki 2006, 58, 70.
70 Leskelä-Kärki 2006, 65–66.
71 Leskelä-Kärki 2006, 57–58.
72 ”Toimitukselta”, KT 10, 16.
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kirjeet olleet kunnollisia tai että hänen sanansa tunteiden ilmaisemiseksi olivat virheellisiä.73 Ehkä 

tottumattomuus mutta myös kirjeiden ajalliset ulottuvuudet ja rajoitukset näkyvät hauskasti hänen 

toisessa  kirjeessään  miehelleen  tämän  matkaanlähdön  jälkeen:  ”Kohta  minun  pitää  mennä 

hankkimaan yksipaikkaiset kiesit, sillä nyt on huommena, minä aloitin kirjeen eilen.”74 Jeanetten 

kirjeistä löytyy kirjeisiin ja niiden kirjoittamiseen liittyviä pohdintoja. Näitä voi kutsua kirjeisiin 

liittyviksi metateksteiksi.75 Jeanette ja muutkin viittasivat kirjoittamiseen usein ”puhumisena”.76 J.V. 

toivotti hyvää yötä ja huomenta ikään kuin vaimo olisi läsnä tai ”kuulisi”. Myös Jeanette toivotti: 

”Hyvää yötä, nuku sinäkin makeasti” ja aloitti kirjeensä ”Hyvää päivää armaani, on ihana saada 

jutella  sinun kanssasi  –  – ”,  missä  näkyy myös  kirjeen  vastaanottajan  läsnäolo.77 Myös  Maarit 

Leskelä-Kärjen tutkimuskohteet käyttivät puhumiseen ja keskusteluun liittyviä metaforia. Kirjeisiin 

liittyikin  ihanne  hetkellisyydestä  ja  keskustelevuudesta.78 Kirjeet  saattoivat  virittää  voimakkaita 

kokemuksia toisen läsnäolosta. Jeanette kirjoitti näin vastauskirjeessään miehelleen kesällä 1847:
Sinä kirjoitat niin selvästi ja kirkkaasti että ymmärrän joka sanan. Oli niin hauska lukea siitä illasta jonka  

vietit vuorella, tuntui että seisoin sinun vierelläsi, ja näin sen ihanan luonnon, minä nautin ja unelmoin, mutta 

sitten minä tunsin että joku taputti minua poskelle, ja käännyin, ja näin pikku Hannan, joka hymyili kovin 

somasti,  kun  minä  taas  pillitin  minä  otin  hänet  syliin,  painoin  häntä  rintaa  vasten,  se  oli  sanoin 

kuvaamattoman ihana tunne, ihan kuin te molemmat olisitte olleet luonani.79 

Myös Krohnin sisarista vanhin, Helmi Setälä, kuvasi ystävän kirjeen saatuaan, että tuntui kuin tämä 

astuisi sisään hänen luokseen. Hän koki näkevänsä ja kuulevansa toisen elävästi. Leskelä-Kärkikin 

tulkitsee, että parhaimmillaan kirjeet saivat aikaan sen, että toinen tuntui olevan läsnä.80 

Leskelä-Kärki kuitenkin muistuttaa, että kirjeet olivat kuitenkin eri asia kuin keskustelu. Välitöntä 

reaktiota omille ajatuksille ei saanut ja vastaanotto saattoi jäädä myös puolinaiseksi.81 Luulen, että 

nimenomaan se, että kirjeiden kirjoittaja välttyi vastaanottajan välittömältä reaktiolta saattoi auttaa 

Jeanettea ilmaisemaan itseään kirjallisesti: hän saattoi tehdä sen rauhassa ja omilla ehdoillaan. Hän 

kykeni ilmaisemaan sisimpiä ajatuksiaan miehelleen kirjeissä mutta ei kasvotusten. Kirjoittaminen 

tuntui  myös  Aune  Krohnin  ja  Helmi  Setälän  mielestä  helpommalta  kuin  kasvokkain 

73 JLS – JVS 8.7.1847, SA V, 691; JLS – JVS elokuussa 1847, SA VI, 659.
74 JLS – JVS 3.7.1847, SA V, 690. Suomennos KT 10, 168.
75 Leskelä-Kärki 2006, 69, alaviite 132.
76 Ks. esim. JLS – JVS 14.7.1847, SA V, 697; 1.8.1847, SA VI, 637; Josephine Kellgren – JLS helmikuu 1850 

(päätelty ajoitus), 2684, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma; JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 638.
77 JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 695; JLS – JVS 14.7.1847, SA V, 697. Suomennos KT 10, 177; JLS – JVS 22. ja 

27.7.1847, SA V, 698. Suomennos KT 10, 178.
78 Leskelä-Kärki 2006, 57, 69–71.
79 JLS – JVS 5.9.1847, SA VI, 677. Suomennos KT 10, 234.
80 Leskelä-Kärki 2006, 69.
81 Leskelä-Kärki 2006, 71.
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keskusteleminen.  Krohnin  sisaruksille  kirjeet  saattoivat  olla  todellisempia  ja  avoimempia  kuin 

fyysinen  kohtaaminen.82 Suhtautuminen  on oikeastaan  päinvastainen  J.V.:n  käsitykseen  nähden: 

hänestä oli helpompi kevytmielisesti kirjoittaa kuin sanoa kasvotusten. Hän oli iloinen vaimonsa 

pohdinnoista, mutta toisaalta surullinen, koska ne olivat ”vain” kirjoitusta.83 Toisaalta, jos Jeanette 

kirjoitti  samoista  asioista  vuodesta  toiseen  mutta  se  ei  näkynyt  käytännönelämässä,  ei  J.V.:n 

asennetta  sinänsä  voi  ihmetellä.  Ehkä  Krohnin  sisarusten  kohdalla  kirjesuhdetta  oli  helpompi 

idealisoida,  koska  he  asuivat  suurimman  osan  elämästään  etäällä  toisistaan  ja  kaiketi  tapasivat 

tosielämässä melko harvoin.84 Kirjesuhde lienee erilainen sen mukaan, perustuuko kanssakäyminen 

miltei  ainoastaan  kirjeille  vai  ovatko  ne  vain  väliaikainen  yhteydenpidon  muoto,  jos  muutoin 

eletään  tiiviisti  yhdessä.  Jälkimmäisessä  tapauksessa  luonnollisesti  ristiriidat  ja  eroavaisuudet 

kirjeminän ja todellisen minän välillä nousevat herkemmin esiin. 

2. Jeanette Wennberg

Apteekkarin tytär Jeanette Wennberg kuului ruotsinkieliseen säätyläistöön. Hän syntyi perheensä 

esikoiseksi Sortavalassa vuonna 1828. He muuttivat 1830- ja 1840-lukujen vaihteessa Kuopioon. 

Jeanetten  lapsuutta  varjostivat  nuorempien  sisarusten  kuolemat  ja  lopulta  äidin  menetys  13-

vuotiaana.  Tämän jälkeen hänen perheeseensä kuuluivat  isän lisäksi  ainoastaan  2-  ja  4-vuotiaat 

pikkusisaret.  Jeanette  varttui  ihailluksi  neidoksi  Kuopiossa  ja  hän  oli  hyvin  musikaalinen. 

Pikkukaupungin säätyläistön sosiaaliset suhteet kietoutuivat monin tavoin yhteen, sekä lapset että 

vanhemmat tunsivat toisensa. Jeanetten parhaita ystävättäriä olivat Josephine Kellgren ja Evelina 

Schmidt. Nuoruuden kirjeissä ovat esillä niin ihastukset kuin seurapiirien huvituksetkin.  Jeanetten 

itsensä kirjoittamia kirjeitä avioliittoa edeltävältä ajalta ei  ole säilynyt yhtä lyhyttä kirjalappusta 

lukuun ottamatta. Siksi häntä täytyy lähestyä muiden tuottamien aineistojen kautta, ja kuva hänen 

nuoruudestaan rakentuu ikään kuin ulkoapäin, toisten kertomana.

82 Leskelä-Kärki 2006, 58, 71.
83 Ks. JVS – JLS 18.7.1849, SA VI, 790.
84 Leskelä-Kärki 2006, 64.
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Päivämäärien kätköistä

Johanna Lovisa Wennbergin kutsumanimi oli Jeanette. Kutsumanimen alkuperää ei tunneta, mutta 

kirjeenvaihdossa sitä käyttivät johdonmukaisesti kaikki, myös Jeanetten isä Anders.85 Kirkonkirjaan 

kastamisen  yhteydessä  merkitty  nimi  on  Johanna  Lowisa,  mutta  v-kirjaimella  kirjoitettu  muoto 

näyttää vakiintuneen ja olleen käytössä virallisissa yhteyksissä.86 Kahdessa yksittäisessä lähteessä 

esiintyy myös muoto Hanna, mutta se ei näytä olleen laajemmin käytössä ainakaan kirjallisena.87 

Myös perheen sukunimi löytyy kirkonkirjoista useissa eri muodoissa.88 Nimien kirjoitusasut eivät 

olleet 1800-luvulla samoin tiukasti vakiintuneita kuin nykyään, mutta perhe itse lienee käyttänyt 

muotoa Wennberg.89 Mitään selkeää selitystä Johannan muuttumiselle Jeanetteksi ei ole tullut esille, 

mutta se voi johtua Kuopion seurapiirien hienostelun halusta. Hellevi Arjava mainitsee 1800-luvun 

lopulle  sijoittuvassa  Swanin  tytöt  -teoksessaan,  että  nimen  ranskalaisen  muunnoksen  pitäminen 

käyttönimenä oli ajan tapa.90 Myös Jeanetten ystävätär Josephine käytti ranskalaista kirjoitusasua 

85 Ks. Jeanette Snellmanille saapuneet kirjeet, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK, erit. Anders Wennbergin 
kirjeet tyttärelleen, 2376–2442. Kirjekuorissakin lukee Jeanette tai J.L. Snellman. Ks. esim. 2382, 2647, 2655, J.V. 
Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Nimien kirjoitusasuissa on hieman vaihtelua, mutta nämä muodot olivat 
vakiintuneimmat.

86 MMA Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Syntyneiden luettelo 1824–1835. 
(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=50, luettu 23.8.2011). Kaikki 
käyttämäni kirkonarkistojen asiakirjat löytyvät Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen digitoimina verkosta, ks. 
http://www.sukuhistoria.fi. Ilmoitan viitteessä myös verkko-osoitteen, josta tekstissä mainittu tieto löytyy, jotta 
lukija voi halutessaan helposti tarkistaa tiedot. Hakemistona olen käyttänyt Suomen Sukututkimusseuran Hiski-
tietokantaa, ks. http://hiski.genealogia.fi/historia/. Kirkonkirjoissa esiintyvien lyhenteiden suhteen olen käyttänyt 
apuna teosta Mäkelä-Alitalo & Alitalo 1998. Rippikirjaan J.V. Snellmanin kanssa on merkitty Johanna Lovisa ja 
myös isän lähettämässä hääkutsussa lukee Johanna Lovisa. Avioliittokuulutusanomuksessa on kuitenkin käytetty 
nimeä Jeanette. Ks. Ansökan om lysning till äktenskap 9.8.1845, SA V, 554–555 (myös kuva alkuperäisestä); kuva 
rippikirjasta vuosilta 1837–1847, Lappalainen 1982, 37 ja kuva hääkutsusta, Lappalainen 1982, 35.

87 Ks. J.J. Nervander – JVS 3.9.1846, SA V, 642; Oskar Fredrik Budènin muistelmat. Kirjallisten muistoin 
säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä perustetun yhdistyksen asiapapereita 1884. Kansio B 90, SKS. 
Nervander oli J.V.:n pitkäaikainen ystävä ja Budèn J.V.:n apupoika Kuopiossa ennen avioliittoa. Budènin 
muistelmasta tarkemmin ks. luku 3, 37.

88 Kirkonkirjoista löytyvät muodot Wennberg, Vennberg, Venberg ja Wenberg. MMA Sortavalan maaseurakunnan 
arkisto. Syntyneiden luettelo 1824–1835. Tammikuu 1828, Wennberg (http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-
digiarkisto.php?bid=12896&pnum=50, luettu 23.8.2011), Syyskuu 1833, Vennberg 
(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=125, luettu 23.8.2011), Toukokuu 
1835, Venberg (http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=146, luettu 
23.8.2011); MMA Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Syntyneiden luettelo 1835-1844. Marraskuu 1837, Wenberg 
(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12897&pnum=31, luettu 23.8.2011). 
Mahdollisesti myös Andersin isän kohdalla sukunimi on joskus kirjattu Wemberg, ks. Suomen Sukututkimusseuran 
Hiski-tietokanta, http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t5526068, luettu 23.8.2011.

89 Esim. Anders-isä allekirjoitti kirjeensä Wennberginä, ks. Anders Wennberg – JLS 5.7.1851, 2403–2404, J.V. 
Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Erikoista on myös se, että Snellman Borenius kirjoittaa isänäitinsä 
tyttönimen muotoon Vennberg, joka ei näyttäisi vastaavaan perheen itse käyttämää muotoa. Snellman Borenius 
1968, 175.

90 Arjava 2008, 34. Samaan suuntaan voi viitata Castrénin mainitsema ja Snellman Boreniuksen toistama kuvaus siitä, 
kuinka Mathilda von Troil kirjoitti Sofi Tengströmille kirjeen ”parhaalla pensiooniranskallaan”. Ks. Castrén 1945, 
29; vrt. Snellman Borenius 1968, 174.
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nimestään, vaikkei siinä ero Josefineen ole niin silmiinpistävä kuin Jeanetten tapauksessa. Nimen 

suhteen ilmeisesti aikalaisillakin oli vaihtelevia käytäntöjä, mutta Jeanetten syntymäpäivään liittyy 

epäselvyyksiä,  jotka  ovat  myöhemmän  kirjallisuuden  peruja.  Kirkonkirjojen  mukaan  Jeanetten 

syntymäpäivä oli 14.1.1828 ja kastepäivä 22. päivä.91 Myös rippikirjassa, johon Jeanette on kirjattu 

yhdessä J.V. Snellmanin kanssa hänen syntymäpäivänsä on 14.1.1828.92 Barbro Kindstedt kuitenkin 

mainitsee  Snellmanin  Samlade  arbetenin kommentaarissa  hänen  syntymäpäiväkseen  13.1.1828, 

samoin  tekee  Snellmanien  poika  Karl  Snellman  vanhempiensa  kirjeenvaihtoa  sisältävän  kirjan 

alkuteksteissä. J.E. Salomaalla syntymäpäivä on vielä päätynyt muotoon 3.1.93

Jeanetten isä Anders oli vuonna 1794 syntynyt oululaisen kuparisepän poika, Snellman Boreniuksen 

mukaan ”sävyisä” sellainen.  Anders oli  vain 14-vuotiaana joutunut  Ruotsin armeijaan välskärin 

apulaiseksi Suomen sotaan. Tämän jälkeen hän kävi koulunsa loppuun ja pääsi harjoittelijaksi Johan 

Julinin apteekkiin Oulussa. Ensimmäinen oma toimipaikka apteekkarina oli Sortavalassa.94 Suvussa 

lienee ollut muitakin apteekkialalla.95 Snellman Boreniuksen mukaan Jeanetten äiti Aurora Olsoni 

oli kotoisin Perkjärveltä. Näyttää kuitenkin siltä, että hän oli itse asiassa Pälkjärveltä, jossa sijaitsi 

myös Hytinvaaran rälssitila, jonka Snellman Boreniuskin mainitsee Auroran isän, vänrikki Anders 

Olsonin,  omistaneen.  Aurora  oli  syntynyt  vuonna  1804.  Auroran  äiti  Kristina  Schroeder  oli 

pappissuvusta. Kristinan isä eli Jeanetten isoisä oli Uukuniemen kirkkoherra Johan Schroeder ja 

tämän vaimo Anna Kristina Molander myöskin kirkkoherran tytär. Jeanetten isoäidin veljistä tuli 

myös melkein  kaikista  kirkkoherroja.  Kristina  lienee kuollut  vasta  1860 Pälkjärvellä.  Aurora ja 

Anders avioituivat 6.4.1827.96 Jeanette syntyi melko tarkkaan yhdeksän kuukautta myöhemmin.

Wennbergien  voidaan  laskea  kuuluneen  säätyläistön  porvarilliseen  osaan.  Kaarlo  Wirilanderin 

mukaan säätyläistön rajaaminen on kaikkein vaikeinta elinkeinojen piirissä ja etenkin porvaristossa. 

Varallisuus,  eritoten  raha,  sotki  helposti  säätyrajoja  kaupungissa.  Aikalaiset  katsoivat 

säätyvaltiopäivillä edustetun porvarissäädyn merkittävimmät edustajat kuten pormestarit, kaupungin 

virkamiehet  sekä  johtavat  tukkukauppiaat  ja  tehtailijat  herrasväkeen  kuuluviksi,  mutta  myös 

apteekkarit ja opintojensa nojalla proviisoritkin kuuluivat tähän joukkoon. Samoin laivanvarustajat 

sekä jalokivi- ja kultakauppiaat kuuluivat ennemmin säätyläisiin kuin kaupunkirahvaaseen, mutta 

91 MMA Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Syntyneiden luettelo 1824–1835. 
(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=50, luettu 23.8.2011).

92 Ks. kuva rippikirjasta vuosilta 1837–1847, Lappalainen 1982, 37.
93 Kindstedt 1994, SA IV, kommentaari 291; Snellman 2006, 33; Salomaa 1948, 113.
94 Snellman Borenius 1968, 175–176. Tiedot Andersin syntymästä, joista selviää myös seurakunta ja isän ammatti, 

Suomen Sukututkimusseuran Hiski-hakemisto, http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t5526068, luettu 23.8.2011.
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säätyläistön ja muun väestön välinen raja jää erityisesti kauppiaskunnan ja käsityöläismestareiden 

kohdalla  jonkin  verran  hämäräksi.97 Andersilla  oli  apteekkiprivilegiot  mutta  ei  todennäköisesti 

äänioikeutta valtiopäivämiehiä valittaessa.98 Wennbergin perheen asemaa kuvastanee myös se, että 

lapsilla oli enemmän kummeja, kuin monilla muilla samoihin aikoihin kastetuilla.99 Apteekkarin 

ammatissa  ei  tarvinnut  yliopistotutkintoa,  vaan  pätevyys  saavutettiin  ilmeisesti  oppipoikana 

toimimalla  ja  suorittamalla  kuulustelu  Collegium medicumille,  joka  oli  valtion  lääkintähuollon 

keskuselin. Myös apteekkari Wennbergillä näyttää olleen harjoittelijoita.100

Wennbergit  asuivat  Jeanetten  lapsuudessa  Sortavalassa.  Jeanetten  isä  oli  tullut  kaupunkiin 

apteekkariksi  vuonna 1824.101 Perheestä  kuoli  neljä  lasta  vuosina  1830–1839.  Ensimmäinen  oli 

27.10.1830  neljän  kuukauden  vanhana  kuollut  Robert,  jonka  kuolinsyynä  olivat  jonkinlaiset 

hammasvaivat.102 Edvard syntyi 5.6.1831. Hän kuoli vuoden ja neljän kuukauden ikäisenä lokakuun 

1832 alussa hinkuyskään.103 Seuraavaksi perheeseen syntyi  kaksi tyttöä,  mutta nämä olivat yhtä 

epäonnisia kuin pienenä kuolleet veljensä. Emelie Sophie syntyi 10.8.1833 ja Olivia Wilhelmina 

19.4.1835.  Olivia  Wilhelmina  kuoli  jouluaattona  1836.  Kuolinsyynä  oli  jonkinlainen  tulehdus. 

Emelie kuoli 13.6.1839, ilmeisesti myös infektioon.104 Olivia Wilhelmina oli kuollessaan vuoden ja 

95 Jeanetten kummien joukkoon on merkitty provisor Joh Wennberg. MMA Sortavalan maaseurakunnan arkisto. 
Syntyneiden luettelo 1824–1835. (http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?
bid=12896&pnum=50, luettu 23.8.2011)

96 Snellman Borenius 1968, 176; Kotivuori 2005b ja 2005c; Bergholm 1901b, 974. Ks. myös Auroran vanhempien 
vihkimistiedot, ensimmäinen pari 1797, JoMa Ilomantsin seurakunnan arkisto. Syntyneet, vihityt, kuolleet 1790–
1839. (http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=4754&pnum=22, luettu 23.8.2011)

97 Wirilander 1974, 101, 201–202.
98 Anders Wennberg – JLS 6.6.1852, 2438–2439, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Ilmeisesti 

privilegiammattien harjoittajat saivat äänioikeuden vasta 1860–1870-lukujen tienoilla. Ks. Wirilander 1974, 392.
99 MMA Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Syntyneiden luettelo 1824–1835. Tammikuu 1828 Jeanette 

(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=50, luettu 23.8.2011), heinäkuu 
1831 Edvard (http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=100, luettu 
23.8.2011), syyskuu 1833, Emelie:(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?
bid=12896&pnum=125, luettu 23.8.2011), toukokuu 1835, Olivia Wilhelmina 
(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=146, luettu 23.8.2011); MMA 
Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Syntyneiden luettelo 1835-1844. Marraskuu 1837 Cath. Olivia 
(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12897&pnum=31, luettu 23.8.2011).

100 Kuujo & al. 1970, 135; Forsius 1999; Ilmonen 1957, 6. Kuopion apteekin vaiheita kirjannut proviisori Solmu 
Ilmonen mainitsee Wennbergin apteekissa tarvittavien oppikirjojen olleen oppilaiden luettavissa. Ketään Wennberg-
nimistä (tai nimen variantteja) ei löydy ainakaan Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkelista 1640–1852 (ks. 
http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/).

101 Kuujo & al. 1970, 136.
102 MMA Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Kuolleiden luettelo 1822–1841. 

(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=13700&pnum=72, luettu 23.8.2011)
103 MMA Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Syntyneiden luettelo 1824–1835. 

(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=100, luettu 23.8.2011); MMA 
Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Kuolleiden luettelo 1822–1841. (http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-
digiarkisto.php?bid=13700&pnum=87, luettu 23.8.2011)

104 MMA Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Syntyneiden luettelo 1824–1835. 
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kahdeksan kuukautta vanha, Emelie hiukan vajaa 6-vuotias. Jeanette menetti veljensä vajaa 3- ja 5-

vuotiaana,  sisarensa  7-  ja  11-vuotiaana.  Tiuhaan  sattuneet  kuolemantapaukset  jättivät  varmasti 

jälkensä Jeanetteen ja myös perheen ilmapiiriin. Vaikka lapsikuolleisuus oli verraten yleistä 1800-

luvulla,  oli  tässäkin  suhteessa  suunnaton  onnettomuus,  että  perhe  menetti  neljä  lastaan  miltei 

peräjälkeen.  Aatelittomien säätyläisten  perheissä  alle  15-vuotiaina  kuoli  29,5  prosenttia  lapsista 

vuosina 1821–1870.105 Wennbergien seitsemästä lapsesta neljä kuoli  pienenä.  1830-luvun aikana 

perheessä koettiin miltei joka vuosi syntymä tai kuolema. 

Oliko olemassa jokin erityinen syy, miksi tätä yhtä perhettä kohtasi näin monta onnettomuutta? He 

olivat nähtävästi melko hyvin toimeentulevia, mutta Wirilanderin mukaan parempi elintasokaan ei 

pystynyt  suojelemaan  lapsia  tartuntataudeilta.106 Oletettavasti  Andersilla  oli  apteekkarina 

keskimääräistä paremmat mahdollisuudet hoitaa ja lääkitä lapsiaan,  toisaalta ammatin myötä isä 

ehkä tapasi keskimääräistä enemmän sairaita.107 Altistuiko perhe siten tartunnoille? 1830-luvulla 

kulkutauteja oli ilmeisesti liikkeellä tavallista enemmän. Ainakin Viipurissa 1830-luvun alussa oli 

Venäjältä levinnyt koleraepidemia, ja sadot jäivät heikoiksi. Väestöä uhkasi jopa nälänhätä.108 Myös 

lääkintähuollon tila oli Viipurin läänissä 1800-luvun alussa heikko. Sortavalaan tuli ensimmäinen 

piirilääkäri  vasta  vuonna  1828.  Ainakin  hän  kohdisti  erityistä  huomiota  kulkutautien 

ennaltaehkäisemiseen.109 Perheeseen  syntyi  1830-luvulla  vielä  kaksi  tyttöä:  Catharina  Olivia 

28.10.1837 ja Ida 19.7.1839.110 He elivät aikuisikään. Kovin isku perhettä kohtasi, kun perheen äiti 

(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=125, 
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12896&pnum=146, luettu 23.8.2011); MMA 
Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Kuolleiden luettelo 1822-1841. (http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-
digiarkisto.php?bid=13700&pnum=119, http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?
bid=13700&pnum=132, luettu 23.8.2011) Emelien kuolinpäiväksi on Hiski-tietokannassa annettu 13.5., mutta tieto 
on virheellinen, ks. http://hiski.genealogia.fi/hiski/32zx17?fi+0504+haudatut+25193.

105 Wirilander 1974, 149.
106 Wirilander 1974, 149.
107 Ainakin 1850-luvulla Andersin käly pyysi häneltä neuvoa tyttärensä sairauden hoitamiseen. Ks. Frederique 

Lagerstam – JLS 17.2.1857, 2622–2623, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
108 Kopisto & Paloposki 1967, 286–287, 388–340. Ks. myös Forsius 1992/2004. Myös Häggman mainitsee vuoden 

1831 koleran ja vuoden 1833 lavantautiepidemian, Häggman 1994, 74.
109 Kuujo & al. 1970, 135. Vuoden 1828 jälkeenkin kaupungin tilannetta heikensi se, että vain osa piirilääkärin työstä 

kohdistui Sortavalan kaupunkiin, sillä piiriin kuului useita kuntia. Kaupungin väestönkasvu oli ilmeisesti hidasta. 
Sortavalan ikäpyramidi poikkesi muusta maasta vuonna 1850 siten, että 20–30-vuotiaitten osuus ei ollut selvästi 
suurempi kuin muiden ikäluokkien. Ks. Kuujo & al. 1970, 118–119, 123–124, 135.

110 MMA Sortavalan maaseurakunnan arkisto. Syntyneiden luettelo 1835–1844. 
(http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=12897&pnum=31, luettu 23.8.2011); Bergholm 
1901a, 633. Catharina Olivian syntymäpäivään liittyy kummallisuus, josta en ole päässyt perille. Hän nimittäin 
kirjoitti kirjeissään Jeanettelle elokuussa 1851 ja 1852 syntymäpäivästään, ks. Olivia Wennberg – JLS 9.8.1851, 
2483 & 14.8.1852 (päätelty ajoitus), 2487, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Kävin kirkonkirjoja läpi 
vuodelta 1839 siltä varalta, että tässä olisi jokin 19.7.1839 syntyneeseen Idaan liittyvä sekaannus, mutta en löytänyt 
heinä-elokuussa syntyneistä ketään Wennberg-nimistä. Emelie Sophie oli syntynyt elokuussa, mutta hänen 
kuolintietonsa ovat nimeä ja ikää myöten yksiselitteiset, joten sekaannuksen mahdollisuutta ei liene. Tarkistin myös 
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Aurora menehtyi  lapsivuoteeseen 12.3.1841.111 Jeanette oli  lapsuutensa aikana menettänyt  useita 

läheisiään:  neljä  sisarusta  ja  äitinsä  kolmeentoista  ikävuoteen  mennessä.  Aikuisena  hän  pohti 

varsinkin  äidin  menetystä  ja  sen  vaikutusta  tunne-elämäänsä,  mutta  voi  myös  pohtia,  miten 

nuorempien  sisarusten  kuolemien  näkeminen  ja  kokeminen  vaikutti  häneen  ja  koko  perheen 

elämään ja tunnelmaan.112

Viehättävä ja musikaalinen Kuopion neiti

Perhe  siirtyi  Kuopioon,  kun  Jeanetten  isä  Anders  hankki  sieltä  August  Kellgrenin 

apteekkiprivilegiot vuoden 1839 lopulla. Kuopio oli Sortavalaan verrattuna iso kaupunki. Siellä oli 

1840-luvulla 2000–3000 asukasta. Sortavalassa väkiluku nousi vuosien 1830 ja 1840 välillä 454:stä 

775  asukkaaseen.  Kuopioon  oli  saatu  apteekki  1770-luvun  lopulla  ja  Kellgren  oli  ilmeisesti 

ensimmäinen  apteekkari,  joka  sai  toiminnan  kukoistamaan.  Hänen  liiketoimensa  kehittyivät 

sittemmin  laajoiksi  ja  hän  luopui  apteekkitoiminnasta.  Anders  Wennbergillä  oli  kuitenkin 

alkuvuosina hankaluuksia.  Solmu Ilmonen mainitsee,  että Wennbergin ostettua apteekin sen piti 

muuttaa toiseen paikkaan ja antaa ymmärtää, että vaikeudet liittyivät osaltaan tähän. Apteekkari sai 

lääkäri Schmidtin ja pormestari Lindbergin suorittamassa tarkastuksessa paljon moitteita. Anders 

teki  vaaditut  parannukset,  sillä  vuonna  1844  tehdyssä  tarkastuksessa  samat  tarkastajat  olivat 

tyytyväisiä.  Apteekki  oli  perustamisensa  yhteydessä  saanut  myös  kaksi  tynnyrinalaa  maata 

Itkoniemen torpasta lääkekasvien viljelyä varten.113

Tiedot  Jeanetten  lapsuudesta  ovat  ainoastaan  päivämääriä  syntymistä  ja  kuolemista.  Jeanetten 

nuorempien sisarusten kirjeistä saa kuitenkin välähdyksen siihen,  miten 12- ja 14-vuotiaat tytöt 

saattoivat  kesiään  Kuopiossa  noihin  aikoihin  viettää.  Ida  ja  Olivia  olivat  miltei  joka  päivä 

Itkoniemessä, ilmeisesti ulkoilemassa ja uimassa. Olivia kuvasi siellä olevan vihreää ja kaunista. 

Ida  kertoi  heidän  olleen  siellä  Kellgrenin  tyttöjen  kanssa:  ”  –  –  meillä  oli  niin  hauskaa  me 

vuoden 1837 osalta heinä-, elo- ja syyskuun mutta ketään Wennberg-nimistä ei mainita. Tosin kyseisen vuoden 
kirkonkirjoissa on paikoin esim. vuosiluku korjattu vuodesta 1838 vuodeksi 1837 ja sillä sivulla, jolta Olivia löytyy 
vuosiluku näyttää olevan 1847 ja viereisen sivun 1838, joka on korjattu vuodeksi 1837. Idan syntymästä ei löydy 
tietoa Sortavalan maaseurakunnan syntyneiden luettelosta vuodelta 1839. Tieto voisi periaatteessa olla 
digitoimattomissa Kuopion kirkonkirjoissa, mutta Anders hankki privilegiot vasta 17.12.1839, ks. Ilmonen 1957, 6.

111 Bergholm 1901b, 974. Lapsivuodekuolemasta, ks. Majamaa & Tiirakari 2006, 82. Muissa teoksissa en ole 
huomannut mainittavan Auroran kuolinsyytä eikä tässäkään teoksessa mainita, mistä tieto on peräisin.

112 Äidittömyydestä tarkemmin ks. luku 5, 81–84.
113 Ilmonen 1957, 3–6; Toivanen 2000, 89; Kuujo & al. 1970, 119.
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poimimme niin paljon marjoja ja olimme kaksi kertaa uimassa.”114 Jeanette kävi ilmeisesti yksityistä 

”koulumamsellien”  pensioonikoulua  opettajattarenaan  Alexandra  Soldan.  Kuopioon  tuli 

tyttökouluja  vasta  Jeanetten  avioitumisen  jälkeen.  Yksityisopetus  rajoittui  lähinnä  soittotaitoon, 

käsitöihin ja kieliin.115 Jeanette viittasi itse myöhemmin koulutukseensa sanoen, ettei ollut saanut 

oppia,  vaan  oli  itse  miettinyt  vähän.116 Ripille  Jeanette  pääsi  16.6.1844,  samaan  aikaan 

ystävättäriensä Evelina Schmidtin ja Emilie Forsténin kanssa.117

Kirjeissä ohimennen esitetyistä kommenteista voi päätellä, että Jeanette oli ulkonäöltään hento ja 

pienikokoinen  sekä  kaiketi  vihreäsilmäinen.118 Häntä  on  sekä  kirjallisuudessa,  että 

aikalaiskuvauksissa luonnehdittu  viehättäväksi.119 Fabian Collan luonnehti  17-vuotiasta Jeanettea 

ystävälleen: ”Kieltämättä on hän pikkuinen sievä simasuu ja siinä suhteessa paras makupala meidän 

suuressa  ja  tytöistä  rikkaassa  kaupungissa;  sitä  paitsi  viaton  ja  vaatimaton  kuten  vastikään 

puhjennut  ruusunnuppu.”120 Nuorena  ylioppilaana  Jeanetten  tavanneen  August  Schaumanin 

muistelmien  mukaan  Jeanette  Wennberg  oli  ”kaupungin  ihanimpia”  neitoja.  Jeanetten  ”lempeä 

neitseellisyys, sointuva ääni ja leikkivän hyväilevä sulous olivat minussa herättäneet melkein yhtä 

suurta ihastusta kuin Snellmanin ylevä henki ja sen miehekäs toimeliaisuus.”, Schauman kertoi.121 

J.V.:n ystävän J.J. Nervanderin poika Emil toistaa samantaipaisen kuvauksen nuoresta Jeanettesta 

Helsingin Kaiku -lehden Snellmanin satavuotisjuhlanumerossa 1906: tämä oli viaton, miellyttävä, 

lempeä,  samalla  veitikkamainen  ja  lauloi  kauniisti. Emil  Nervander  oli  kihlajaisaikaan  vasta 

pikkulapsi, joten lähteenä lienevät olleet kuulopuheet tai Schaumanin muistelmat, joita hän käyttää 

hyväkseen kuvauksessaan.122 Teksteistä välittyy kahtalainen kuva, toisaalta neitseellinen lempeys, 

114 Ida Wennberg – JLS 26.7.1851, 2454–2455; Olivia Wennberg – JLS 26.7.1851, 2479; Olivia Wennberg – JLS 
9.8.1851, 2483, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK; ks. myös Anders Wennberg – JLS 16.8.1851, 2408 & 
Ida Wennberg – JLS elokuu 1851, 2457, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.

115 Jeanetten koulutuksesta pensioonissa mainitaan samankaltaiset tiedot useissa teoksissa. Ks. Snellman Borenius 
1968, 176; Snellman 2006, 33; Majamaa & Tiirakari 2006, 82; Savolainen 2006, 408. Kuopion kouluista ks. 
Toivanen 2000, 324, 349. Jeanetten opettajattaresta ks. JVS – J.J. Tengström 14.8.1845, SA V, 556; Oittinen 1995, 
SA V, kommentaari 162. Alexandra Soldanista ks. SA, Register och Supplement, 205.

116 JLS – JVS 22. ja 27.7.1847, SA V, 700. Ks. myös suomennos KT 10, 180.
117 Kindstedt 1994, SA IV, kommentaari 248; Savolainen 2006, 397.
118 JVS – JLS 18.7.1849, SA VI, 791; JVS – J.W. G:son Snellman 9.4.1846, SA V, 616; JVS – JLS 17.11.1849, SA VI, 

812; ks. myös Snellman Borenius 1968, 220.
119 Ks. Savolainen 2006, 398; Salomaa 1948, 113.
120 Fabian Collan A.E. Arppelle 20.5.1845. Suom. E.G. Palmén. Ks. E.G. Palmén, ”J.V. Snellman ja Fabian Collan. 

Poimintoja vanhoista kirjeistä”, Historiallinen Aikakauskirja 1904, N:o 5, 134. Kursivointi Historiallisen  
Aikakauskirjan mukaan.

121 Schauman 1967, 241. Schaumanin muistelmat julkaistiin vuosina 1892–1894 ja ne perustuivat ilmeisesti hänen 
päiväkirjoihinsa. Muistelmista tarkemmin ks. luku 3, 57.

122 E. Nervander, ”Kukoistusaika Johan Wilhelm Snellmanin elämässä”, Helsingin Kaiku, 12.5.1906, 212–214. KK. 
Kirjoittaja E. Nervander on mitä todennäköisimmin Emil Nervander (1840–1914), joka oli kirjailija, toimittaja ja 
taidehistorian tutkija. Hän toimitti Valitut teokset: Johan Vilhelm Snellman (WSOY 1899). Ks. Lounais-Hämeen 
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toisaalta  myös  fyysinen  sulous,  mikä  toisaalta  sopii  ajan  tapaan  ihannoida  nuoria  neitoja. 

Veitikkamaisuus tai leikkivä sulous on piirre, joka ei yhdisty Jeanetteen useimmissa kuvauksissa 

kuten  lempeyden  kaltaiset  ilmaisut.  Oliko  hän  kuitenkin  keimaileva?  Schaumanin  kuvaus  on 

rakennettu  siten,  että  parin  ominaisuudet  täydentävät  toisiaan  feminiinisten  ja  maskuliinisten 

ominaisuuksien suhteen.

Raija  Majamaan  mukaan  Jeanette  joutui  äitinsä  kuoltua  jättämään  koulun  kesken  ja  vain  13-

vuotiaana ottamaan huolehtiakseen 2- ja 4-vuotiaat pikkusisarensa Idan ja Olivian sekä perheen 

taloudenpidon. Snellman Borenius tulkitsee,  että äidin varhainen kuolema oli  jättänyt  ”herkkään 

mieleen syvät jälkensä”: Jeanettella ei ollut äitiä, jolle uskoutua ja hän oppi kätkemään tunteensa. 

Taloudenhoitajat  vaihtuivat  usein  ja  Jeanette  olisi  kaivannut  äidin  ohjausta  ja  turvaa.123 

Myöhemmällä iällä Jeanette löysikin äidittömyydestä syyn vaikeuksiinsa ilmaista tunteitaan. Hän ei 

seurassakaan  ollut  äänekkäimpiä  vaan  ehkä  jopa  ujo.124 Snellman  Boreniuksen  tiedot 

taloudenhoitajien vaihtuvuudesta saavat tukea myös Jeanetten avioitumisen jälkeen kirjoitetuista 

kirjeistä, jolloin tilanne ainakin oli tämä.125

Snellman Borenius maalailee perheen tilannetta: ”Isä oli hellästi kiintynyt tyttäriinsä, vaikka hän 

ikämiehenä kaiketi tunsi avuttomuutensa lasten, vieläpä tyttölasten, kasvattajana.”126 Anders oli 46-

vuotias vaimonsa kuollessa.  Oli  yleistä,  että miehet menivät uudestaan naimisiin pian vaimonsa 

ennenaikaisen  kuoleman  jälkeen.  En  tiedä,  yrittikö  Anders  avioitua  uudelleen.  Suurin 

valinnanvapaus avioliittomarkkinoilla oli rikkailla miehillä, sillä näille ei oma ikä eikä myöskään 

ikäero  kumppaniin  muodostanut  estettä.127 Oliko  Anders  sitten  varallisuuteensa  nähden  jo  liian 

vanha sulhasmies vai eikö hän halunnut avioitua? Auroran ja Andersin liitto oli kestänyt 14 vuotta. 

Wennbergien tilanne Auroran kuoleman jälkeen vaikuttaa Anne Ollilan esittämien arvioiden valossa 

kotiseutukirjailijat -tietokanta, Emil Nervander (http://www.lounakirjailijat.net/kirjailijat/?authorid=6, luettu 
20.2.2012.); Autio 2003–2010b; SA, Register och Supplement, 155. Voi jopa olla, että Nervander on vain toistanut 
lainaamani kohdan Schaumanin muistelmista hieman eri sanoin. Schaumanin muistelmat ilmestyivät sitä paitsi alun 
perin ruotsiksi, joten sanavalinnoissa voi olla kyse Nervanderin suomennoksesta. 

123 Majamaa & Tiirakari 2006, 82; Snellman Borenius 1968, 175–176.
124 Tarkemmin äidittömyydestä ks. luku 5, 81–84, ja ujoudesta ks. esim. luku 5, 85–86.
125 Anders Wennberg – JLS 10.7.1849, 2383–2384, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK; JLS – JVS 

17.11.1849, SA VI, 812–813.
126 Snellman Borenius 1968, 176. Savolainen kirjoittaa samaan tapaan viitaten Solmu Ilmosen Kuopion vanhan 

apteekin vaiheista kertovaan viisisivuinen historiikkiin, joka ei käsittele Wennbergien perhe-elämää tarkemmin: 
”Vaikkakin isä-Wennberg oli jo ikämies, hän ei aikonut tunnustaa avuttomuuttaan kolmen tyttären yksinhuoltajana.” 
Molemmat jatkavat mainitsemalla Jeanetten pensioonikoulutuksen. Ks. Savolainen 2006, 408, ks. myös 1037 (viite 
461). Ks. Ilmosen teos (Savolaisella sukunimi muodossa Huovinen), Ilmonen 1957.

127 Häggman 1994, 84–85, 98. Häggmanin mukaan vähiten mahdollisuuksia oli köyhällä miehellä. Naisille 
varallisuudesta oli etua, mutta heidän mahdollisuuksiaan taas rajoitti ikä.
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erikoislaatuiselta. Hänen tutkimassaan Hällströmin perheessä äiti oli pääasiassa vastuussa etenkin 

tyttölasten  kasvatuksesta.  Jos  perheessä  olisi  ollut  poikia,  olisi  isä  todennäköisesti  osallistunut 

heidän  kasvatukseensa  enemmän.  Kasvatus  oli  sukupuolittunutta  1800-luvulla.  Nainen  ja  mies 

olivat  luonnostaan  erilaiset,  ja  heillä  oli  erilaiset  kutsumukset  ja  tehtävät.128 Wennbergeillä  oli 

ainoastaan  isä  ja  tyttäriä,  joten  vastakkaista  sukupuolta  olevien  lasten  kasvatus  lankesi  isän 

vastuulle.  Jeanetten  samoin  kuin  erään  sukulaisen  kirjeestä  ilmenee,  että  pikkusisaret  olivat 

hemmoteltuja.129 Ehkä Andersilla todellakin oli vaikeuksia tyttölastensa kaitsemisessa. On vaikea 

sanoa, kuinka paljon usein vaihtuneet taloudenhoitajat osallistuivat kasvatukseen samoin kuin sitä, 

kuinka nuoresta asti ja kuinka suuri osa taloudenpidosta jäi Jeanetten harteille. Ainakin näyttää siltä, 

että hänellä ei oikein ollut ketään, joka olisi kasvattanut ja ohjannut häntä itseään.

Musiikki  oli  Jeanettelle  läpi  elämän  tärkeää,  ja  se  olikin  tyypillinen  harrastus  ajan 

säätyläisneideille.130 Snellman Borenius  kertoo  Andersin  olleen  kiinnostunut  teatterista  ja  ennen 

kaikkea musiikista,  jota  tämä harrasti  opiskeluaikanaan Turussa ja  Helsingissä.  Anders  mainitsi 

toisinaan kirjeissään Jeanettelle esityksistä. Jeanette oli taitava laulaja ja pianonsoittaja. Myös hänen 

nuorin sisarensa Ida soitti pianoa. Jeanette konsertoi Kuopiossa ystävänsä Evelinan kanssa ja oli 

kysytty esiintyjä seurapiirijuhlissa. Jeanette lauloi myös duettoja opettajansa Rudolf Lagin kanssa 

sekä  ilmeisesti  kaupungin  kuoroissa.131 Idan  musiikinopetuksesta  huolehtiminen  oli  Andersille 

tärkeää. Heti tyttöjen ensi kertaa matkustettua Helsinkiin hän kirjoitti, ettei Idan musiikkiharrastus 

saisi  katketa.  Hän  esitti  Jeanettelle  pyynnön,  että  J.V.  vuokraisi  fortepianon  ja  puhuisi  jonkun 

musiikinopettajan  kanssa. Myös  Idan  ollessa  kesänvietossa  Kuopiossa,  isä  järjesti  hänelle 

mahdollisuuden  soittaa.132 Luultavasti  Anders  oli  huolehtivainen  myös  Jeanetten  musiikki-

harrastuksen suhteen. Olivia jää ulkopuoliseksi – eikö hänellä ollut lahjoja tai intoa musiikkiin?
128 Ollila 1998, 18, 21.
129 JLS – JVS 2.8.1849, SA VI, 798; Annette Hedberg – JLS s.a., 2613, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
130 Musiikin harrastamisesta ks. Ollila 1998, 27.
131 Snellman Borenius 1968, 176–177; Andersin kirjeiden maininnat ks. esim. Anders Wennberg – JLS alkuvuosi 1850 

(päätelty ajoitus), 2378; 15.2.1850, 2385; 7.12.1851, 2413; 13.12.1851, 2414; 26.12.1851, 2420, J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK. Snellman Borenius lienee ensimmäinen näiden tietojen esiintuoja, ja ainakin Jeanetten 
laulutaidon ylistystä hän on kuullut Jeanetten ystävättäreltä Nanny Boldtilta (os. Frosterus). Kuitenkin osittain 
tietojen alkuperä jää epäselväksi. Ehkä Snellman Borenius on kuullut asioita isältään? Isän ensimmäinen vaimo oli 
Lagien tytär. Ks. SA, Register och Supplement, 125; Autio 2003–2010a. Savolaisen kuvauksessa on 
samankaltaisuutta Snellman Boreniuksen kanssa. Snellman Borenius kertoo esimerkiksi Nannyn muistelmasta: 
”Olipa Kuopion maaherran vastaanotolla muuan umpiruotsalainen kuulija intoutunut väittämään, että sammakon 
kurnutusta muistuttava suomen kielikin mamselli Vennbergin laulamana soi leivosen liverryksen lailla.” Savolainen 
taas kuvaa: ”Kerrotaan, että umpiruotsalaisten kuulijoiden mukaan suomen kielikin soi hänen laulamanaan leivosen 
liverryksen lailla.” Snellman Boreniusta ei mainita, mutta taustalla voi olla yhteinen lähde. Ks. Snellman Borenius 
1968, 177, vrt. Savolainen 2006, 398–399, ks. myös 1036 (viitteet 416–424).

132 Anders Wennberg – JLS 30.6.1850, 2386; Ida Wennberg – JLS 26.7.1851, 2454; elokuu 1851, 2457, J.V. 
Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
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Snellman  Borenius  huomioi,  että  Jeanetten  kirjeenvaihdossa  on  ”tavan  takaa”  mainintoja 

konserteista ja ”pääharjoituksista”. Hänen mukaansa Jeanette oli harras konserteissa kävijä, joka 

selosti  pääkaupunkiin  muutettuaan  musiikkielämyksiään  kirjeissään.133 Isän  lisäksi  Evelina 

mainitsee kirjeissään esityksiä.134 Jeanetten kirjeissä miehelleen musiikkiin ei viitata usein. Kerran 

fortepianon oltua lukossa hän harmitteli asiaa: ”vaikka minulla olisi kova halu, saada harjoitella 

paria  kappaletta  niin  se  on nyt  mahdotonta”.135 Kuitenkin Jeanette  ilmaisi  omin sanoin halunsa 

soittaa  olevan  suuri.  Kesällä  1849  Jeanette  iloitsi  kirjeessään  Iisalmen  pappilan  musikaalisista 

vieraista.136 Jeanette  ilmeisesti  jatkoi  esiintymistä  ainakin  kertaalleen  muutettuaan  Helsinkiin. 

Anders oli kuullut Täti Frosterukselta, että Jeanette laulaisi Lagin konsertissa.137 On kiinnostavaa, 

että Jeanette kuitenkin esiintyi paljon, vaikka hän oli ujo. Vai kehittyikö ujous vasta iän myötä? Tai 

ehkä musiikki oli hänen ominta alaansa ja sen myötä ujouskin väistyi? 

Kaunotarten kolmiapila

Jeanetten lähimpiä ystävättäriä olivat Evelina Schmidt ja Josephine Kellgren. Sosiaaliset suhteet 

kietoutuivat  pikkukaupungissa  yhteen:  Evelina  oli  Jeanetten  isän  apteekkia  tarkastaneen lääkäri 

Schmidtin ja Josephine apteekin myyneen August Kellgrenin tytär. Snellman Borenius arvelee, että 

Josephinen  ollessa  Helsingissä  kolme  vuotta  kestäneessä  pensioonikoulussa  Evelinasta  ja 

Jeanettesta olisi tullut erityisen läheiset ja mainitsee Evelinan Jeanetten parhaaksi ystäväksi. Hän 

kuitenkin  kirjoittaa,  että  nämä  kolme  muodostivat  Kuopion  seuraelämässä  ”kaunotarten 

kolmiapilan”. Evelina myös ilmeisesti asui aivan Jeanetten naapurissa.138 

Josephinen  kirjeet  tukevat  päätelmää,  että  Jeanette,  Evelina  ja  Josephine  muodostivat 

ystävätärkolmikon. Helmikuussa 1845 Josephine ikävöi Kuopioon ja oli vähän mustasukkainenkin 

siitä, että Jeanette oli siellä Emilie Forsténin ja Evelinan kanssa ja marttyyrimäisesti, ehkei aivan 

tosissaan, pohti, välittiköhän Jeanette hänestä enää lainkaan. Toisaalta hän pahoitteli, että Jeanette 

133 Snellman Borenius 1968, 177, 377.
134 Ks. esim. Evelina Schmidt – JLS s.a., 2535, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. 
135 JLS – JVS 5.9.1847, SA IV, 675. Suomennos KT 10, 232.
136 JLS – JVS 29. & 30.7.1849, SA VI, 795.
137 Anders Wennberg – JLS 10.4.1852, 2433, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Snellman Borenius esittää 

asian niin, että Anders tiedustelee, pitääkö tieto paikkansa, mutta mielestäni hän enemminkin toteaa asian, ks. 
Snellman Borenius 1968, 377. Vrt.  ” – – Biskoppinen berättade att äfven Du skulle sjunga på Lagi concert – ”.

138 Snellman Borenius 1968, 156, 173–175; Savolainen 2006, 398.
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jäisi kovin yksin Kuopioon, kun myös Evelina matkustaisi Helsinkiin.139 Maininta siitä, että Jeanette 

jäisi  yksin,  kun  nimenomaan  Evelina  matkustaisi  pois,  antaisi  ymmärtää,  että  Jeanettella  ja 

Evelinalla oli keskenään erityinen suhde, ja olen lukevinani rivien välistä myös sen, että Josephine 

laskee itsensä kuuluvaksi tähän joukkoon. Josephine ei voisi kirjoittaa näin ellei katsoisi itseään 

osaksi tätä luottamuksen piiriä. Näiden suhteiden tärkeys näkyy myös siinä, että Jeanetten saamista 

ystävien  kirjeistä  suurimpia  yksittäisiä  määriä  ovat  kirjoittaneet  juuri  Josephine  ja  Evelina.140 

Wennbergit  siis  kietoutuivat  tiettyyn  seurapiiriin  sekä  lasten  että  vanhempien  kautta. 

Mielenkiintoista olisi tietää, tunsivatko he esimerkiksi Kellgrenit jo etukäteen. Pikkukaupungissa 

miltei  kaikki  herrasväen  edustajat  olivat  tuttuja  ja  seurustelivat  keskenään.  Merkittävimmillä 

perheillä  oli  omat  vastaanottopäivänsä  ja  melkein  joka  päivä  saattoi  viettää  seuraelämää. 

Tilaisuuksissa ei  ollut  suuria  tarjoiluja,  kuten iltaruokaa,  mutta  keskusteluun ja seurusteluun oli 

mahdollisuus.141

Vaikuttaa siltä, että Kellgrenit olivat varakkaampia kuin Wennbergit. Kellgrenien kauppahuone oli 

ilmeisesti  Kuopion  suurin  ja  apteekistakin  August  Kellgren  oli  luopunut  muun  liiketoiminnan 

laajentuessa.142 Sekä Josephine että hänen veljensä Herman olivat läheisissä suhteissa helsinkiläisen 

Tengströmin  perheen  kanssa,  jolla  oli  kosketuksia  suurimpaan  osaan  maan  merkittävistä 

kulttuurihenkilöistä. Heidän tuttaviinsa kuului paitsi akateemista väkeä myös liikemiehiä. Josephine 

lähetettiin 13-vuotiaana syksyllä 1842 von Rosenin pensiooniin Helsinkiin, ja Natalia Tengström oli 

hänen luokkatoverinsa. Lupapäivinä ja loma-aikoina, mikäli ei ollut Kuopiossa, hän vietti aikansa 

Tengströmeillä. Gunnar Castrénin kuvauksen mukaan Josephinella oli suuressa määrin lahja voittaa 

puolelleen sekä ystäviä  että  sydämiä.  Hän oli  kaunis,  iloinen ja  rakastettava.  Castrén kuitenkin 

muistuttaa, että Josephinella oli myös vakavampia kiinnostuksen kohteita. Hän opiskeli suomea ja 

opetti  ilmeisesti  köyhien  tyttöjen  koulussa  Kuopiossa.  Herman  Kellgren  ystävystyi  Robert 

Tengströmin  kanssa  ja  meni  kaiketi  jo  tammikuussa  1843  salakihloihin  tämän  sisaren  Sofin 

kanssa.143 Mahdollisuus  lähettää  tytär  kouluun  Helsinkiin  kielinee  perheen  varallisuudesta. 

139 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 15.2.1845, 2640–2643, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
140 Kansalliskirjaston luettelon mukaan Josephinelta on 17 ja Evelinalta 11 kirjettä. Seuraavaksi eniten eli 8 kirjettä on 

kirjoittanut Emma Perander (os. Ehrström), hänkin kuopiolainen ystävä. Vaikuttaa myös siltä, että osa Evelinan 
kirjeistä ei ole säilynyt, ks. tarkemmin tämä luku, 35–36.

141 Granit 1886, 31.
142 Sainio 2004; Ilmonen 1957, 5–6. On kiinnostavaa, että Josephinen äidistä Bona Kellgrenistä tuli kauppahuoneen 

johtaja ja laivanvarustaja miehensä kuoleman jälkeen 1850, ks. Sainio 2004.
143 Castrén 1945, 24–25, 29–30; Karttunen 2000; Castrén kirjoittaa vuonna 1846 perustetusta ”finska folkskolanista”. 

Kyseessä lienee tuolloin perustettu ns. köyhien tyttöjen koulu. Ruotsinkielinen neitoväen koulu perustettiin1847. Ks. 
Toivanen 2000, 323–324, 349. Kun Gunnar Castrén kirjoittaa Kellgreneistä ja Tengströmeistä, hän kirjoittaa 
sukulaisistaan suoraan ylenevässä polvessa. Vuonna 1878 syntynyt Gunnar oli Charlotta ja Robert Castrénin poika. 
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Kirjeiden perusteella nuoresta Josephinesta syntyy eläväinen kuva, ehkä hän oli välittömämpi kuin 

Jeanette.

Evelinasta  ei  ole  saatavilla  ulkopuolisia  luonnehdintoja  samaan  tapaan.  Ainoastaan  Snellman 

Borenius  mainitsee  koko  tyttökolmikosta  Jeanetten  ja  Josephinen  edustaneen  ”viehkeän 

veitikkamaista”  ja  Evelinan  ”haaveellisen  mietteliästä”  naistyyppiä. Jeanette  vietti  ilmeisesti 

kesäisin  paljon  aikaa  Schmidtien  kesäpaikassa  Halolassa  osallistuen  myös  talon  töihin.144 

Kiinnostava ja leimaa antava juonne Evelinan elämässä oli musiikinopettaja Rudolf Lagin häneen 

kohdistunut sitkeä ihastus – tai paremminkin rakkaus, joka alkoi jo samoihin aikoihin kuin J.V.:n 

kiinnostus Jeanetteen. Asia on esillä sekä Josephinen että Evelinan Jeanettelle lähettämissä kirjeissä. 

Erikoista koko tapauksessa on se, että Evelinan kirjeenvaihdosta saa sen käsityksen, että hän toivoi 

ihailijan luovuttavan mutta kuitenkin vihdoin kesällä 1857 suopui avioliittoon.145 Näyttää siltä, että 

Lagi jaksoi piirittää Evelinaa yli 10 vuotta! Mutta mikä sai Evelinan juuri tuolloin ja noin pitkän 

ajan jälkeen muuttamaan mieltään? Hän alkoi lähentyä jo 30 ikävuotta. Ehkä hän oli iän karttuessa 

heittänyt toiveet muiden kosijoiden ilmaantumisesta? 

Kirjeiden  perusteella  Jeanetten  ystävättärien  kiinnostuksen  kohteita  olivat  esimerkiksi  tanssi  ja 

nuoret  miehet.  Varmaankin  ne  kiinnostivat  myös  17-vuotiasta  Jeanettea. Poikansa  muistelmien 

mukaan Jeanette  piti  huvittelusta,  mutta  häntä ei  voinut moittia  ottaen huomioon hänen ikänsä. 

Emilie, arkiston tietojen mukaan oletettavasti juuri Forstén, kirjoitti Jeanettelle lokakuussa 1844. 

Hän kuvaili saapumistaan Helsinkiin: hän oli katsellut ympärilleen, niin että niskaan sattui. Emilietä 

kiinnostivat  heti  myös  kotikaupungin  uutiset.  Hän  kyseli  esimerkiksi,  oliko  Jeanette  ollut 

markkinatansseissa  ja  oliko  paikalla  ollut  lukiolaisia.  Emilie  odotti  Helsingissäkin  tanssien 

alkamista. Hän kertoi myös jo tutustuneensa Sofi Tengströmiin. Tämäkin toivoi tanssien alkavan ja 

Emilien  mukaan  hän  ja  Sofi  kuten  muutkin  nuoret  pitivät  tanssista  kovasti.146 Tanssiminen  oli 

Charlottan vanhemmat olivat Josephine (os. Kellgren) ja J.W. Pipping. Robert Castrén taas oli Natalia (os. 
Tengström) ja Matthias Castrénin poika. Ks. Varpio 2001; Landgrén 2002. Josephine eli peräti 84-vuotiaaksi ja kuoli 
vasta vuonna 1913, ks. SA, Register och Supplement, 169. Gunnarilla olisi ainakin ajallisesti katsottuna ollut hyvät 
mahdollisuudet keskustella isoäitinsä kanssa, sillä hän oli jo 35-vuotias tämän kuollessa. 

144 Snellman Borenius 1968, 174, 178.
145 Snellman Borenius 1968, 177, 407; Ks. esim. Evelina Schmidt – JLS 8.11.1853 (päätelty ajoitus), 2567–2569; s.a., 

2575–2576; Josephine Kellgren – JLS 9.2.1850 (päätelty ajoitus), 2694–2695; 19.4.1850 (päätelty ajoitus), 2671–
2672; 10.11.1850 (päätelty ajoitus), 2667–2668, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Myös Savolainen 
mainitsee Lagin piirittäneen Evelinaa ahkerasti, mutta viitteenä on eräs J.V.:n kirje, jossa asiaa ei mainita, ks. 
Savolainen 2006, 399, 1036 (viite 421); ks. myös JVS – J.W.G:son Snellman 20.9.1845, KT 8, 182. 

146 Snellman 2006, 34; Emilie (Forstén) – JLS (Wennberg) lokakuu 1844, 2491–2493; ks. myös Josephine Kellgren – 
JLS (Wennberg) 15.2.1845, 2640–2643, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
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keskeinen  tapa  nuorille  naisille  ja  miehille  tutustua  toisiinsa.  Se  oli  hyväksyttyä  ja  muita 

tutustumismahdollisuuksia ei välttämättä juuri ollut.  Etenkin naimaikäiset  tytöt saattoivat tanssia 

talvikaudella  miltei  joka  ilta.147 Ei  siis  liene  ihme,  että  Jeanetten  ikäisille  tytöille  tanssit  olivat 

keskeinen kiinnostuksen kohde.

Josephine kertoi Helsingistä kirjoittamassaan kirjeessä helmikuussa 1845 vaihtuvista ihastuksistaan; 

uusi  oli  yhtä  suloinen  ellei  suloisempikin  kuin  aiempi.  Josephine  kuitenkin  kirjoitti  Jeanettelle 

”katsohan,  sitä  et  saa  tietää”,  koska  Jeanettekaan  ei  ollut  kertonut  hänelle,  miksi  hän  oli  ollut 

surullinen  erään  vierailun  aikana.  Josephine  lisäsi  tietäväisesti,  että  hän  saattoi  sen  kuitenkin 

melkein nyt arvata. Jeanette ei ollut kertonut kenestä hän olisi ”käynyt kaksintaistelua” Emilien 

kanssa. Josephine aneli Jeanettea seuraavassa kirjeessään kertomaan asiasta kaiken ja vannoi, ettei 

sanoisi siitä sanaakaan kenellekään.148 Emilie ei liene kuulunut aivan lähiuskottuihin ja parhaimpiin 

ystäviin. Tätä päätelmää tukevat myös myöhemmät Josephinen kirjeet.149 Kiinnostavaa tietysti on, 

kuka tuo kaksintaistelun kohde oli. Oliko J.V. jo tuolloin kuvioissa? Todennäköisemmin kyseessä 

olisi voinut olla Jeanetten aiempi ihailija maisteri Blåfjeld tai joku aivan muu, eikä kyse välttämättä 

ollut mistään vakavasta. Vaikka Emilie ja Jeanette olivat samanikäisiä ja heidät konfirmoitiinkin 

samana  päivänä,  ei  Jeanetten  vastaanotettujen  kirjeiden  joukosta  löydy  kuin  yksi  Emilieltä. 

Josephine  päätti  rakkausasioista  kirjoittamisen  hiukan  pikkuvanhasti:  ”Katsopas  miten  olen  nyt 

puhunut tyhmyyksiä rakkaudesta, josta minun tuskin pitäisi tietää, että sitä on maailmassa olemassa, 

mutta kuka tyttö olisi taitamaton siinä asiassa.”150 

Josephine olisi halunnut juoruilla pojista ja tansseista ja oli hiukan loukkaantunutkin, kun Jeanette 

ei  avannut  sydäntään.  Oliko  Jeanettella  taipumusta  jättää  sydämenasioitaan  kertomatta 

ystävättärilleen – tai ainakin Josephinelle? Yksi syy pidättyväisyyteen kirjeissä saattoi olla pelko 

niiden joutumisesta vääriin käsiin.151 Evelina vannotti monissa kirjeissään Jeanettea hävittämään ne. 

Evelinan ensimmäinen arkistoon kuuluva päivätty kirje on vasta joulukuulta 1852, kun Jeanette oli 

147 Häggman 1994, 91.
148 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 15.2.1845, 2641–2642, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
149 Ks. esim. Josephine Kellgren – JLS 9.2.1850 (päätelty ajoitus), 2700–2701; 17.3.1850 (päätelty ajoitus), 2681, J.V. 

Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
150 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 15.2.1845, 2642, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
151 Evelina kertoi eräästä tapauksesta, jossa hän oli saanut Jeanetten kirjeen kyläpaikassa ruokapöytään ja joku 

paikallaolija oli alkanut vaatia saavansa lukea sen ennen kuin Evelina edes itse tiesi, mitä se sisälsi, mutta Evelina ei 
kuitenkaan ollut sallinut tätä. Ks. Evelina Schmidt – JLS 18.2.1853 (päätelty ajoitus), 2532, J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK. 
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asunut jo kaksi vuotta Helsingissä.152 Josephinelta taas on kirjeitä heti muuton jälkeen alkuvuodesta 

1850 lähtien. Oliko Jeanette ehkä aluksi noudattanut ystävänsä pyyntöä kirjeiden tuhoamisesta? 

Kihlausasiasta Jeanette piti Josephinen ajan tasalla ainakin suullisesti, sillä Josephine välitti tietoja 

myös  veljelleen.153 1800-luvun  naisten  passiivisuudesta  avioliittomarkkinoilla  annettu  kuva  ei 

Häggmanin  mukaan pitänyt  paikkaansa  ainakaan hänen tutkimiensa  helsinkiläisten  Waseniusten 

tyttöjen  kohdalla.  Tulkinnalle  antavat  mielestäni  tukea  myös  Josephine  Kellgrenin  Jeanettelle 

lähettämät  kirjeet.  Josephine  kertoi  kirjeissään  ihastuksistaan  ja  tanssiaisista.  Jeanetten 

lemmenelämää Snellmanin ja Blåfjeldin välillä kommentoidessaan hän tuntui painottavan Jeanetten 

valintaa,  sitä  kenen  puoleen  Jeanetten  sydän  oli  kääntynyt.  Häggman  kirjoittaa  myös,  että 

Waseniuksen  tytöt  ja  monet  heidän  ystävättärentä  myös  aktiivisesti  etsivät  ”sitä  oikeaa”.154 

Samankaltaisen vaikutelman saa myös Josephinen kirjeistä. Ei vaikuta siltä, että hän haluaisi vain 

odottaa ja suostua ensimmäiseen kosintaan.  Keväällä 1845 Jeanettea piiritti kaksi kosijaa. Hänellä 

oli  edessään  vaikea,  koko  loppuelämään  vaikuttava  valintatilanne.  Äidittömän  tytön  parhaat 

ystävätkin olivat matkustaneet pois kaupungista. Oliko hänellä ketään, jolle uskoutua?

3. Kihlajaiskesän kolme lupausta

Muuttaessaan Kuopioon 1843 J.V. oli jo tunnettu ja pikkukaupungin seurapiireissä merkkihenkilö, 

joka erottui lehtihankkeillaan ja oppineisuudellaan. Neljääkymmentä ikävuotta lähentelevää mies 

oli  alkanut  kaivata  kotia  ja  perhettä,  ja  hän  ihastui  jo  vuonna  1844  16-vuotiaaseen  apteekkari 

Wennbergin  Jeanetteen.  Varsinainen  kosiskelu  alkoi  seuraavan  vuoden  puolella,  mutta 

kihlausprosessi oli monimutkainen ja Jeanette epäröi pitkään. Hänellä oli myös toinen kosija, lukion 

lehtori  K.G.F. Blåfjeld,  johon hän oli  aiemmin ollut  ihastunut.  J.V.:tä vaivasi parin ikäero,  eikä 

hänelle  riittänyt  tyttösen  ihastus,  vaan  hän  vaati  filosofisen  vakaumuksensa  mukaisia  todisteita 

vakavasta  ja  uhrautuvasta  rakkaudesta.  Kesään  draamaa  rakensivat  Jeanettelle  annettu  kolmen 

kuukauden harkinta-aika ja Jeanetten kolme lupausta, perumista ja anteeksipyyntöä. – Ja kuinka 

152 Kirjeiden polttamisesta, ks. esim. Evelina Schmidt – JLS s.a., 2540; s.a., 2547, J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK. Näyttää siltä, että Evelina kuitenkin oli jo aiemmin kirjoittanut Jeanettelle. Hänen 
äitinsä viittaa Jeanettelle kirjoittaessaan tämän Evelinalle lähettämiin kirjeisiin, ks. Charlotta Schmidt – JLS 
marraskuu 1850, 2721, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.

153 Ks. Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK.
154 Häggman 1994, 91; Josephine Kellgren – JLS 15.2.1845, 2640–2642; 17.5.1845, 2645–2646, J.V. Snellmanin 

käsikirjoituskokoelma, KK.
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vapaasti  Jeanette  teki  valintansa,  kuinka  paljon  hän  oli  sulhasmieheksi  aikovan  J.V.:n 

johdateltavissa? Johannan päivän juhla 21. heinäkuuta on saanut kirjallisuudessa paljon huomiota ja 

sitä  on  pidetty  parin  kihlajaispäivänä,  vaikkei  kihlausta  tuolloin  julkistettukaan.  Luvun  lopussa 

esitän  vaihtoehtoisen  tulkinnan,  jossa  kihlauspäivä  ajoittuisi  vasta  elokuun  alkuun  kuulutusten 

allekirjoittamisen ajankohtaan.

Kuuluisa poikamies etsii järkevää rakkautta

J.V.:n apupoika Oskar Budèn muistelee, että tämän muutettua Kuopioon alettiin puhua, että nyt oli 

tullut  kaupunkin  ”viisasmies”.  Loppuvuosi  1843  sujui  Budènin  mukaan  ”suurempaa  huomioo 

nostamatta”. Joulukuun tienoilla levisi kuitenkin tieto, että vuoden 1844 alusta alkaisi Kuopiosta 

ilmestyä kaksi viikkosanomaa, ruotsinkielinen Saima ja suomenkielinen Maamiehen ystävä , ”niin 

sekö vasta oli jotaki, joka pani äänet liikkeelle ja ajatukset pyörälle. Jokainen kerto vaan toiselleen: 

mitähän  se  osaa  täältä  Kuopiosta  niissä  sanomissaan  kertoa.”155 J.V.:n  lehtihankkeet  olivat 

Kuopiossa jotakin ennenkuulumatonta ja kiinnostavaa. Lehdet ja niiden myötä varmasti myös J.V. 

olivat kuopiolaisille kiintoisa puheenaihe. Hänellä oli jo Kuopioon saapuessaan suhteita tai ainakin 

yhteisiä tuttavuuksia kaupungin seurapiireissä. Kellgreneille läheisen Tengströmin perheen pää J.J. 

Tengström oli  J.V.:n  ystävä  ja  opettaja,  ja  J.V.  tunsi  Herman  Kellgrenin  ja  oli  tavannut  myös 

Josephinen.156 Jeanettella ja J.V.:llä oli siis heti yhteisiä tuttavia. 

Jalava  kirjoittaa,  että  J.V.  oli  vähävarainen  verrattuna  Jeanetten  isään,  apteekkari  Wennbergiin, 

mutta  Kuopion  mittakaavassa  hän  oli  silti  ”omaa  luokkaansa  oleva  merkkihenkilö”.  J.V.  oli 

yliopistonuorison keskuudessa kiistanalainen ”kulttihenkilö”: ”yhteiskuntakriittinen oppositiomies” 

ja ”suomalaisuusliikkeen aatteellinen johtaja”.157 Savolainen arvioi, että ”Snellman ei ollut huono 
155 Oskar Fredrik Budènin muistelmat. Kirjallisten muistoin säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä 

perustetun yhdistyksen asiapapereita 1884. Kansio B 90, SKS. Alleviivaukset alkuperäisiä. Muistelo on lähetetty 
”Kirjallisten muistoin säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä perustetun yhdistyksen” toimesta järjestetyn 
keruun takia. Yhdistyksen tarkoituksena oli kerätä ”mainioin Suomen miesten” painettuja ja painamattomia teoksia 
sekä heitä koskevia kirjoituksia. Myös yleisölle päätettiin laatia kehoitus innostuksen herättämiseksi asiaa kohtaan. 
Konst. Lyytikäinen kirjoitti, että Budèn sanoi muistavansa vielä joitakin pienempiä seikkoja, joita ei ollut kirjannut 
muistelmaansa. Lyytikäinen kuitenkin aikoi kehottaa Budènia vielä kirjaamaan nämäkin ylös ja mikäli tämä sen 
tekisi, muistelot lähetettäisiin yhdistykselle. Mitään toista Budènin muistelmaa ei yhdistyksen asiapapereiden 
joukosta kuitenkaan löydy. Konst. Lyytikäinen Kustavi Grotenfeltille 20.10.1884; Kirjallisten muistoin säilyttämistä 
varten Suomen mainioista miehistä perustetun yhdistyksen pöytäkirjat 10.4.1884, 21.4.1884, 25.4.1884 ja 
15.5.1884. Kirjallisten muistoin säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä perustetun yhdistyksen 
asiapapereita 1884. Kansio B 90, SKS.

156 Tuttavuuksista ks. esim. Castrén 1945, 24–25, 29–30; Savolainen 2006, 132–134, 331.
157 Jalava 2006, 183, 333.
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sulhaskandidaatti kenellekään Kuopion seurapiirin tähdelle.” Hänellä oli mainetta, asema rehtorina 

ja  hän  liikkui  sulavasti  Kuopion  seurapiireissä,  joihin  hän  Bruno  Granitin  mukaan  otti  osaa 

vilkkaasti. J.V. viihtyi myös hyvin nuorten seurassa ja ”otti osaa heidän juominkeihinkin, kun ne 

vaan eivät olleet tapahtuneet juontia, vaan seuraelämän viettoa varten.” Savolainen todistaa J.V.:n 

päässeen  sisäpiireihin  monilla  kummintehtävillä.  Jo  pari  kuukautta  muuttonsa  jälkeen  hänet 

kutsuttiin  Schmidtien  Hugo-pojan eli  Jeanetten  parhaan ystävättären Evelinan veljen kummiksi. 

Kummin tehtäviä tuli  yhteensä yhdeksän.  J.V.:stä  tuli  myös muun muassa kuvernööri  Ramseyn 

pojan  kummi.158 Emil  Nervanderin  näkemys  siitä,  miksi  Jeanette  kiinnostui  J.V.:stä  perustuu 

toisaalta  miehen  kuuluisaan  nimeen  ja  toisaalta  siihen,  että  tämä  oli  miellyttävä  ja  kohtelias 

seuramies ja vielä osasi lämminsydämisenä tulkita tunteita runojen muodossa. Jalava tulkitsee, että 

Jeanetten motiivi avioliittoon oli vilpitön ihailu ja kunnioitus, jota hän tunsi J.V.:n ”vakavahenkistä 

elämänkatsomusta ja Kuopion oloissa poikkeuksellista oppineisuutta kohtaan”.159 Itsekin arvelen, 

että huolimatta siitä, että J.V.:n varallisuus ei ollut merkittävä ja vaikka hänellä alkoi olla jo ikääkin, 

hän saattoi olla nuorten tyttöjen mielestä kiinnostava henkilö maineensa ja suosionsa vuoksi. Tuskin 

myöskään rakkauskirjeet ja runot asiaa huonompaan suuntaan veivät.

Lukion rehtori Fabian Collan kuvaili J.V.:n seurapiirielämää vähemmän mairittelevasti ystävälleen 

A.E. Arppelle.  Collanilla oli ollut J.V.:n kanssa erimielisyyksiä lukion kuriin liittyen.  Collan oli 

pahoillaan siitä, että kanssakäymistä J.V.:n kanssa ei Kuopiossa juurikaan muodostunut. Hän kutsui 

tätä despoottiseksi luonteeksi ja kertoi, että ”kuvernööristä alkaen hän saattoi hallita kaikki ihmiset 

samoin kuin viisi sormeansa”. Hän kuvasi vielä, että ”S:n käytöksessä toisinaan onkin enemmän 

karkeutta,  sanoisimpa melkein röyhkeyttä,  kuin koskaan sopisi  odottaa mieheltä,  jonka mieli on 

pohjastaan niin lämpöinen ja jalo kuin hänen.” Collan kuitenkin vakuutti pitävänsä J.V.:tä arvossa ja 

kunnioittavansa tätä.160 Ehkä hänen arvionsa siitä,  kuinka J.V. hyppyytti  Kuopion väkeä pillinsä 

158 Savolainen 2006, 397; Granit 1886, 31, 33. J.V.:n elämä Kuopiossa oli keskustelun kohteena vielä 1880-luvun 
lopussa, kun nimimerkki Servus kritisoi Granitin teosta Savo-lehdessä. Hän väitti, että J.V. otti vähän osaa Kuopion 
seuraelämään, koska se ei miellyttänyt häntä ja totesi J.V.:n ja kaupunkilaisten välien olleen kireät. Hän myös 
haastoi Granitin väitteet J.V.:stä ankarana kasvattajana sekä tämän kertoman tarinan, jonka mukaan kasvattipoika 
Calle olisi jopa uhannut ampua setänsä. Myös tarinan lähteeksi mainittu Budèn osallistui lehtikeskusteluun ja kiisti 
tällaista kertoneensa. Nimimerkki Servus, Savo 16.4.1889; Granit, Savo 18.4.1889; Budèn, Savo 11.5.1889. Vrt. 
Granit 1886, 10.

159 E. Nervander, ”Kukoistusaika Johan Wilhelm Snellmanin elämässä”, Helsingin Kaiku, 12.5.1906, 213, KK; Jalava 
2006, 186–187.

160 Fabian Collan  A.E. Arppelle 20.5.1845. Suom. E.G. Palmèn. Ks. Historiallinen Aikakauskirja 1904, N:o 5, 133–
134. Collanin ja J.V.:n erimielisyyksistä kertoo myös Granit, mutta enemmän J.V.:n hyväksi tulkiten. Ks. Granit 
1886, 32–33. J.V.:n näkemys lukion kurista oli tiukempi kuin Collanin. Hänen mielestään lukiossa olisi pitänyt olla 
yhtä tiukka ote kuin yläalkeiskoulussa. Collan taas oli sitä mieltä, että lukio oli väliaste yliopistoon nähden ja siksi 
siellä saattoi olla enemmän vapauksia kuin alemmilla kouluasteilla.
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mukaan olivat pettymyksen sävyttämiä, mutta voi olla, että niissä oli perääkin. 

Kuopioon  siirtynyt  J.V.  oli  joutunut  sivuraiteelle  Suomen  yliopistomaailmassa  ja  oli  lisäksi 

velkaantunut pahoin oleskeltuaan ulkomailla kolme vuotta 1830- ja 1840-lukujen taitteessa. Hän oli 

palattuaan  pettynyt  tovereiden  aatteellisuuden  latistumiseen.  Savolainen  tulkitsee,  että 

toimeentulohuolien  lisäksi  J.V.  koki  tuohon  aikaan  sosiaalista  eristyneisyyttä  ja  yksinäisyyttä. 

Hänen mukaansa tämä koki naimattomana jäävänsä sosiaalisesti syrjään, kun monet tuttavat olivat 

naimisissa.161 Omien sanojensa mukaan J.V. kaipasi kotia. K.R. Looström arveli hänen ajattelevan 

avioitumista  tiiviisti  ja  myös  sisar  Anna  Christina  von  Essen  toivoi,  että  J.V.  jättäisi 

poikamieselämän pian taakseen. Savolaisen mukaan J.V.:n avioitumispaineet kasvoivat. Häggman 

kertoo  tutkimuskohteenaan  olleen  Waseniusten  suvun  pitäneen  avioliittoa  elämän  suurena 

käännekohtana.  Avioliitto  jakoi  ihmiset  kahteen  ryhmään:  onnettomiin  naimattomiin  ja  onnen 

löytäneisiin  avioituneisiin.  Säätyraja  vaikutti  puolison  valintaan,  mutta  myös  rakkaudella  oli 

merkitystä. Onnistunut liitto muodostui sopivuudesta ja rakkaudesta.162 

J.V.  näyttääkin  etsineen  aktiivisesti  puolisoa  noihin  aikoihin.  Tukholmassa  hän  ihastui 

romaanikirjailija Emilie Flygareen, jolla oli runsaasti ihailijoita, ja kosi tätä kaksi kertaa. Kesän 

1843 Snellman oleskeli Degerön kartanossa Fredrik Tengströmin luona. Lähellä Puotilan kartanossa 

asui  tämän serkku ja  J.V.:n  hyvä  ystävä  J.J.  Tengström.  Nyt  J.V.  ihastui  tämän 17-vuotiaaseen 

tyttäreen Sofiin. Hän kosi tyttöä, mutta tämä kieltäytyi. Sofi oli salakihloissa Herman Kellgrenin 

kanssa.163 J.V. selitti asiaa kirjeessään J.J. Tengströmille saman vuoden heinäkuussa. Hän kuvaili 

olotilaansa samaan tapaan kuin myöhemmin Jeanetten tapauksessa: ”Tämä on ensimmäinen kerta 

aikuisiässäni, jolloin olen laskenut kohtaloni jonkun muun käsiin – hentoihin käsiin – ja se on Luoja 

nähköön oleva viimeinen.” Sofissa J.V.:tä viehätti tämän ”viaton, lempeä ja iloinen” olemus mutta 

ikäero  oli  vähentänyt  ihailijan  rohkeutta  asiassa.  J.V.  kirjoitti  myös:  ”Minun  iässäni  antautuu 

toiveille vain harkiten ja laskeskellen. Mutta kerran niille antauduttuaan kukaan ihminen ei hallitse 

järkeään  ja  tyyneyttään  –  –  ”.  J.V.  oli  ollut  uneton  ja  työkyvytön.  Hän  kirjoitti,  ettei  koskaan 

161 Savolainen 2006, 210–211, 313–314, 318–320, 325–327. J.V.:llä oli 1830-luvun lopulla vaikeuksia Suomen 
yliopistomaailmassa. Hän oli viettänyt vuoden 1839 lopulta eteenpäin kolme vuotta Tukholmassa ja Saksan eri 
kaupungeissa. Ulkomailla oleskellessaan hän oli nauttinut ajattelun ja julkaisemisen vapaudesta, joka ei Suomessa 
ollut mahdollinen. J.V. oli hakenut Kuopion yläalkeiskoulun rehtorin virkaa jo lokakuussa 1842. Palkan puolesta se 
vastasi lukion lehtorin tai yliopiston filosofian apulaisen virkaa.

162 K.R. Looström – JVS 4. ja 6.1.1843, SA III, 600; JVS – J.J. Tengström 5.7.1843, SA III, 700–701; , 296; A.C. von 
Essen – JVS 24.7.1843, SA III, 708; Savolainen 2006, 331–332, 397; Häggman 1994, 27–28, 86, 89.

163 Savolainen 2006, 233–234, 331.
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aiemmin ollut kokenut vastaavaa sielun ja ruumiin yhteistoimintaa.164

Tuntuu luonnolliselta, että J.V. ihastui myös Kuopiossa, koska hän näyttää olleen tilanteessa, jossa 

hän  oli  avoin  tai  jopa  etsi  ihastusta,  rakastumista  ja  lopulta  vaimoa  ja  kotia.  Myös  vaikeudet 

Jeanetten  kanssa  saivat  hänet  fyysisesti  sairaaksi  ja  unettomaksi,  ja  häntä  huolestutti  erityisesti 

morsiamen nuoruus verrattuna omaan ikäänsä. Rakkauskirjeet Jeanettelle olivat riutuvia ja suurten 

tunteiden  kyllästämiä.165 Sofiin  ja  Jeanetteen  ihastumisessa  oli  paljon  samaa:  J.V.:n  kuvaukset 

tytöistä, heidän nuori ikänsä sekä kosijan fyysiseen olemiseen asti ulottuva lemmensairaus. Häntä 

sekä viehättivät että painoivat samat asiat. Jalavan mukaan J.V.:n ajattelussa keskeinen vaatimus 

”aistimellisten viettien hallitsemisesta ja jalostamisesta järkeviksi, henkisiksi tunteiksi” ei toteutunut 

hänen  omissa  avioitumisyrityksissään,  vaan  ne  suistivat  hänet  tilaan,  jota  Jalava  kuvaa 

”täydelliseksi  henkiseksi  sekasorroksi”.  Hänkin  huomioi,  että  tilanne  toistui  samankaltaisena 

molempien  tyttöjen  kohdalla.  J.V.  oli  jo  tuohon  mennessä  kokenut  epäonnea  avioitumis-

yrityksissään,  mikä  saattoi  lisätä  ahdistusta  myös  Jeanetten  suhteen,  kun kaikki  ei  sujunutkaan 

suoraviivaisesti.166

J.V.:llä  oli  vahva  teoreettinen  ja  filosofinen  vakaumus  avioliitosta,  vaikka  sen  toteuttaminen 

käytännössä  näytti  ainakin  kihlautumisen  tiimellyksessä  olleen  vaikeaa.  Hän  oli  muodostanut 

käsityksensä ja kirjoittanut keskeisimmän tieteellisen tuotantonsa jo ennen omaa avioitumistaan. 

1830- ja 1840-lukujen vaihteessa hän kiisteli tunnetun ruotsalaiskirjailija C.J.L. Almqvistin kanssa 

romaanien  välityksellä  puolustaen  siveellistä  avioliittoa,  ja  teema  esiintyi  myös  hänen 

lehtikirjoituksissaan  ja  filosofian  oppikirjoissa.  Samoihin  aikoihin  hän  alkoi  vakavasti  pyrkiä 

avioliittoon. J.V.:n elämänkatsomus rakentui hegeliläisen ajattelun varaan, ja hänen käsityksensä 

avioliitosta oli kiinteä osa hänen filosofista järjestelmäänsä, jossa yhteiselämän keskeiset muodot 

toteutuivat valtiossa, kansalaisyhteiskunnassa ja perheessä. Omaakin liittoaan hän lähti rakentamaan 

tältä pohjalta. Puolisoiden tuli ylittää subjektiivinen, nuoruuteen kuuluva rakkauden muoto, itsekäs 

164 JVS – J.J. Tengström 5.7.1843, SA III, 701. Suomennos KT 5, 430–431. Erikoinen juonne asiassa on, että J.V. oli 
ilmeisesti vuonna 1845 väittänyt Herman Kellgrenille esittäneensä kosintansa enemmän halusta päästä Tengströmien 
perheyhteyteen kuin tunteesta Sofia kohtaan. Kellgren viittaa myös edellä mainittuun kirjeeseen ja väitteiden 
väliseen ristiriitaan. Ks. Herman Kellgren – JVS 23.10.1847, SA VI, 690–691.

165 JVS – JLS (Wennberg) toukokuu 1845, SA IV, 671.; JVS – JLS (Wennberg) 26.5.1845, SA IV, 665–667; JVS – J.J. 
Tengström 14.8.1845, SA V, 556. Ks. myös JVS – Robert Tengström 22.5.1845, SA IV, 664.

166 Jalava 2006, 183–184. 1830- ja 1840-lukujen taitteessa saatujen rukkasten lisäksi Snellman oli jo 1820-luvulla 
kokenut traagisen rakkaustarinan. Hän oli kihlannut äitipuolensa sisaren Anna Ahlan, joka asui kaukana 
Rautalammilla. Kilpakosijat onnistuivat sotkemaan parin välit varastamalla kirjeet ja levittämällä huhuja kihlauksen 
purkautumisesta. Kun Snellman lähti selvittämään asiaa, se oli liian myöhäistä, sillä Anna oli jo menossa naimisiin 
toisen kanssa. Ks. Savolainen 2006, 125–126.
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halu ja tahto, joka tähtäsi vain omaan onneen, ja toteuttaa avioliiton objektiivista tarkoitusta, mutta 

liiton  solmimisen  edellytyksenä  oli  puolisoiden keskinäinen kiintymys.  Filosofisesti  avioliitossa 

puolisoiden  tahdot  yhdistyivät.  J.V.:n  ajattelussa  keskeisen  siveellisyyden  tuli  toteutua  myös 

parisuhteessa ja se tapahtui toteuttamalla avioliiton objektiivista tarkoitusta, joka muodostui lasten 

kasvattamisesta – se oli perheen tärkein tehtävä ja sen siveellisyyden tae. Näin perhe toteutti sen 

omat rajat ylittäviä yhteiskunnallisia päämääriä.  Puolisoiden keskinäiset tunteet eivät olleet turhia, 

vaan  ne  olivat  suhteen  lähtökohta,  sillä  molempien  piti  ryhtyä  siihen  vapaasta  tahdostaan. 

Olennaista  kuitenkin  oli,  että  molemmat  myös  käsittivät  avioliiton  siveellisen  ja  objektiivisen 

tarkoituksen. Hegeliläisyyden avulla J.V. saattoi rationalisoida romanttiset ja subjektiiviset tunteet. 

J.V.  liitti  rakennelmaansa  myös  isänmaanrakkauden.  Hänen  romaaneissaan  puolisoiden  välinen 

rakkaus kehittyy avioliitossa isänmaanrakkaudeksi ja antaa sille subjektiivisuuden ylittävän sisällön, 

mikä konkretisoituu lasten kasvattamisessa. – Kyse oli siis ”järkevästä rakkaudesta”.167

Vaikka  J.V.  näyttää  olleen  suurten,  kuohahtelevien  tunteiden  mies  ja  lemmensairas  aivan 

konkreettisesti,  hänen  hegeliläiset  käsityksensä  ohjasivat  avioitumispyrkimyksiä.  Ne  ovat 

luettavissa  paitsi  kihlajaisajan  kirjeistä  myös  myöhemmästä  kirjeenvaihdosta,  jossa  hän  pyrki 

opastamaan vaimoaan omien nais- ja avioliittoihanteidensa mukaisesti. J.V.:n filosofinen vakaumus 

avioliitosta  oli  suhteen  taustana  alusta  alkaen.  Ongelmia  syntyi,  kun  teorian  ja  käytännön 

yhteensovittaminen ei  ollut  mutkatonta,  minkä vaikeudessa osatekijänä oli  varmasti  puolisoiden 

välinen koulutusero. Miten paljon Jeanette ymmärsi miehensä vaatimusten taustasta ja miten hän 

kykeni  istuttamaan  ne  omaan  maailmankuvaansa,  joka  ei  suinkaan  rakentunut  tuon  ajan 

yliopistofilosofian kärkinimien varaan?

J.V.:n kiinnostus Jeanettea kohtaan heräsi jo vuonna 1844, jolloin tämä oli vasta 16-vuotias. Hän 

kertoi J.J. Tengströmille kihlauksen varmistuttua miettineensä asiaa jo vuoden verran.168 Kiinnostus 

167 Hämäläinen 2005, 39, 42–43, 47–54, 86, 88; Jalava 2006, 186; Savolainen 2006, 224–227. Häggman mainitsee 
”snellmanilaisen järkevän rakkauden ihanteen”, ja myös Jalava käyttää ilmaisua ”järkevä rakkaus”, ks. Häggman 
1994, 89; Jalava 2006, 181. J.V.:n hegeliläisyys juonsi mm. hänen opettajansa J.J. Tengströmin vaikutuksesta. Ks. 
Savolainen 2006, 132–134.

168 JVS –  J.J. Tengström 14.8.1845, SA V, 556. Kindstedtillä ja Savolaisella on esillä myös kaksi muuta johtolankaa, 
mutta niiden merkitys ei ole yksiselitteinen. Kesällä J.V. kirjoitti konfirmaatiopäivän onnittelurunon ”Kukkeat 
neidot” Jeanette Wennbergille, Emilie Forsténille ja Evelina Schmidtille. Savolainen tulkitsee, että runo ”ei jätä 
varaa arvailuille”. Ks. Kindstedt 1994, SA IV, kommentaari 248, 291; Savolainen 2006, 397–398. Runon alku viittaa 
suoraan juhlapäivään, ja loppua kohden J.V. alkaa ennakoida näiden vielä viattomien mutta kukkaan puhkeamassa 
olevien neitosten tulevaisuutta rakkauden maailmassa. J.V. harrasti käyttölyriikkaa eikä runo suoraan viestitä hänen 
tekemäänsä valintaa kolmen vastaanottajan joukosta. Ks. Kukkeat neidot, runo konfirmaatiotilaisuudessa 16.6.1844, 
KT 6, 366. (Kootuissa teoksissa runon otsikossa vuosiluku on itseasiassa 1845, mutta kyseessä on virhe.) 
Alkuperäinen ruotsinkielinen versio SA IV, 597. Ks. von Platen 1994, SA IV, kommentaari 115. Käytetty 
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alkoi  näkyä  julkisesti  seuraavan  vuoden  puolella.  Fabian  Collan  tiedotti  toukokuussa  1845 

ystävälleen  A.E.  Arppelle,  että  J.V.  oli  ollut  ”ainakin  uudenvuoden  ajoilta  asti  –  –  vakavasti 

rakastunut”.169 J.V.:tä  kuitenkin  ahdisti  suuri  ikäero  aiottuun  morsiameen  samoin  kuin  Sofin 

tapauksessa.  Hän oli  22  vuotta  vanhempi  kuin  Jeanette.  Tutkimuskirjallisuudessa  ainakin  Raija 

Majamaa ja Juha Hämäläinen tulkitsevat, ettei ikäero ajan kontekstissa ollut tavaton, sillä varsinkin 

ylemmissä sosiaaliryhmissä ikäero saattoi olla miehen hyväksi huomattava. Häggmankin osoittaa, 

että  sitä  jopa  edellytettiin  ja  kolmea  vuotta  saatettiin  päivitellä  liian  pieneksi.  Myös  Jeanetten 

ystävätär Evelina ihmetteli kirjeessään vuoden tai vajaan ikäeroa erään kihlaparin välillä. Kuitenkin 

Häggmanin teoksessa olevien numeeristen tulosten valossa näyttää siltä,  että Jeanette oli  melko 

nuori morsian ja J.V. melko vanha sulhanen verrattuna keskiarvoon.  Häggmanin mukaan vuosina 

1801–1850 säätyläisavioliitoissa ensimmäisen avioliiton solmimisikä oli naisilla keskimäärin 23,7 

vuotta ja miehillä 29,3 vuotta.  Vastaavat luvut vuosina 1850–1900 olivat 24,0 ja 30,2 vuotta.170 

Jeanette  oli  siis  kuutisen  vuotta  keskiarvon  alapuolella  ja  J.V.  9–10  vuotta  sen  yläpuolella. 

Keskimääräisten puolisoiden välinen ikäero ensimmäistä avioliittoa solmittaessa oli noin viidestä ja 

puolesta reiluun kuuteen vuoteen.

Häggman kertoo myös tapauksista, joissa ikäero oli erityisen suuri. Isättömän ja varattoman tytön 

asema avioliittomarkkinoilla ei ollut yhtä aktiivinen kuin taloudellisesti turvattujen nuorten naisten. 

G.O. Waseniuksen kolmas vaimo, Johanna Collan, oli arvostetun pappissuvun jäsen, mutta hän oli 

orpo,  ja  perintöä  oli  jakamassa  kymmenen  sisarusta.  Tyttöjen  oli  myös  ajateltava  sisarustensa 

asemaa tällaisessa tilanteessa. Veljien Fabianin ja Karlin mielestä olikin järkevää, että Sofia-sisar 

avioitui 21 ja Johanna 25 vuotta vanhemman kauppaneuvoksen kanssa. Fabian kuitenkin arvioi, että 

tyttöjen vaatimukset muuttuivat ajan myötä: vielä 19-vuotiaana Sofia ei olisi hyväksynyt vastaavaa 

naimatarjousta  mutta  25-vuotiaana  kyllä.  Kehnossa  taloudellisessa  tilanteessa  ja  iän  karttuessa 

ruotsinkielinen termi on ”hyllningsdikter”. Toinen esillä oleva todiste on Zacharias Hæggströmin kirje syyskuulta 
1844. ”Minua ilahduttaa havainto, että alat varustautua perustamaan omaa pesää ja perhettä, minkä tuottamaa iloa ja 
siunausta ei varmastikaan vähennä se, että asian järjestäminen juontuu kristillisestä rakkaudesta ja laupeudesta.” 
Zacharias Hæggström – JVS 6.9.1844, SA IV, 614. Suomennos KT 7, 87. Savolainen tulkitsee tämän viittaavan 
J.V.:n suunnitelmiin Jeanetten suhteen ja myös Kindstedtin mukaan tämä voidaan tulkita ensimmäiseksi viestiksi 
siitä, että J.V. oli perustamassa perhettä. J.V. oli kuitenkin ottanut kesällä 1844 kasvattipojakseen kuolemansairaan 
veljensä pojan Callen. Ks. Kindstedt 1994, SA IV, kommentaari 260; Savolainen 2006, 312, 398. Mielestäni 
Hæggströmin jälkikirjoitus luontevammin viittaa Callen ottamiseen kasvatiksi, kuin Jeanetten riiaamiseen. Tätä 
tulkintaa tukee viittaus kristilliseen rakkauteen ja laupeuteen.

169 Fabian Collan – A.E. Arppe 20.5.1845. Suom. E.G. Palmén. Ks. E.G. Palmén, ”J.V. Snellman ja Fabian Collan. 
Poimintoja vanhoista kirjeistä”, Historiallinen Aikakauskirja 1904, N:o 5, 134. Kindstedtkin sanoo, mahdollisesti 
Collaniin tukeutuen, sillä tiedot ovat hyvin samansuuntaiset, että J.V. oli todistettavasti kiinnostunut Jeanettessa 
viimeistään uudenvuoden 1845 alla. Ks. Kindstedt 1994, SA IV, kommentaari 291. 

170 Majamaa & Tiirakari 2006, 82; Hämäläinen 2005, 86; Häggman 1994, 86–88; Evelina Schmidt – JLS 18.2.1853, 
2535, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
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käytännön seikat  alkoivat vaikuttaa avioitumiseen.171 Jeanette  oli  kuitenkin hyvin nuori  ja aikaa 

sulhasen löytämiseen oli yllin kyllin. Myös perheen taloudellinen tilanne oli turvattu eikä J.V.:n 

kanssa avioituminen tuonut tässä suhteessa etua.172 

J.V. itse  pohti  ikäeroa  ja  myös  ympärillä  seuranneille  se  näyttää  olleen  kummastuksen  aihe. 

Rakkauden kohteen nuori ikä oli itse asiassa mitä keskeisin ongelma hänelle. Hän vatvoi paljolti  

kirjeissään Jeanettelle, kuinka hän etsi rakkautta ”lapselta”. Myös kirjoittaessaan J.J. Tengströmille 

kaiken jo ratkettua hän vakuutti: ”jonkinmoinen harkinta verhoaa sitä suurta järjettömyyttä,  että 

valittu on kahdeksantoistavuotias.” Herman Kellgrenin mukaan J.V.:llä oli omantunnontuskia siitä, 

että hän, vanha mies, ”narraa lapsen vaimokseen”. Narraa-sanan Kellgren on alleviivannut kahdesti, 

lapsi-sanan kerran. Myös Oskar Budèn mainitsee kihlaparin iät heistä kertoessaan. Kaiken lisäksi 

hän kirjoittaa pariskunnan onkiretken yhteydessä, että oli ihanaa nähdä, kun ”ijäkäs sulhanen pani 

nuoren  neitosen  onkeen  madon”.173 Myös  Collan  kirjoitti  Arppelle:  ”Kun hänen ikäisensä  sekä 

suuria  tuumia  ajava  mies  rakastuu  ja  aikoo  mennä  naimisiin,  niin  se  tietenkään  ei  tapahdu 

taistelutta,  varsinkin  kun  esineenä  on  seitsemäntoista  vuotias  pikku  tyttöheilakka.”  Collankin 

huomioi mielitietyn nuoren iän ja kuvaili tämän olevan ”paras makupala” koko kaupungissa muttei 

juuri  muuta.  Hän myös kirjoitti  parin menneen kihloihin muutama viikko sitten.  Collan jatkaa: 

”mutta ehkäpä S. ajattelee – eikä ilman syytä – että hän voi kasvattaa vaimonsa itse.”174 Myös Emil 

Nervanderilla  Helsingin Kaiussa 1906 tuntuu olevan tarve legitimoida puolisoiden välinen ikäero, 

joka oli siis myös J.V.:n itsensä huolena ja aikalaisten huomion kohteena. On hitusen huvittavaakin, 

kuinka  Nervander  painottaa  J.V.:n  järkevyyttä  ja  vakavuutta  asemassaan.  Toisaalta  hän  käyttää 

kertaalleen omituista käsitettä ”vaimo-lapsi”.175 J.V.:n Jeanettelle etenkin vielä kihlauksen ollessa 

epävarma lähettämät kirjeet ovat kaikkea muuta kuin järkeviä ja vakaan mielen tuotteita.176 Ne on 

171 Häggman 1994, 92–93, 98.
172 Snellman Borenius mainitsee Andersin olleen hyvätuloinen ja Jalava sanoo J.V.:n olleen vähävarainen Jeanetten 

isään verrattuna. Snellman Borenius 1968, 237; Jalava 2006, 183.
173 JVS – JLS 26.5.1845, SA IV, 665–667; JVS – J.J. Tengström 14.8.1845, SA V, 556;  Herman Kellgren – Robert 

Tengström 24.7.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK; Oskar Fredrik Budènin muistelmat. Kirjallisten 
muistoin säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä perustetun yhdistyksen asiapapereita 1884. Kansio B 90, 
SKS. Jeanette oli itse asiassa tuolloin vielä 17-vuotias. Budènin muistelmassa sulhanen sanan tilalla on aiemmin 
ollut sana ”mies”, mutta se on yliviivattu ja vaihdettu. Hänen ikäarvionsa menivät parilla vuodella yläkanttiin 
molempien kohdalla.

174 Hän itse asiassa kirjoittaa ”nuorten” menneen kihloihin. Mahdollisesti sanonnassa on ironiaa. Fabian Collan A.E. 
Arppelle 20.5.1845. Suom. E.G. Palmén. Ks. Historiallinen Aikakauskirja 1904, N:o 5, 134–135. Kursiivit 
Historiallisen Aikakauskirjan mukaan.

175 E. Nervander, "Kukoistusaika Johan Wilhelm Snellmanin elämässä", Helsingin Kaiku, 12.5.1906, 212–213, 215, 
KK. 

176 Ks. esim. JVS – JLS (Wennberg) (kaksi kirjettä) toukokuu 1845, SA IV, 670–671; 26.5.1845, SA IV, 665–667; 
16.6.1845, SA IV, 673.
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kirjoittanut mies, joka on suurten tunteiden ja mielenliikutusten vallassa – oli rakkauden esine 17-

vuotias lapsi eli ei.

Oikeanlainen rakkaus ja kolme mielenmuutosta

Snellmanien  kihlautumisprosessi  oli  monimutkainen:  J.V.:n  kirjelipuissa  on  viittauksia 

loukkaantumisiin  ja  ristiriitoihin,  ja  ystävien  kirjeistä  ilmenee,  että  kihlausasia  oli  sekava,  sillä 

varmoja  tietoja  oli  kuultu,  mutta  asianosaiset  eivät  niitä  vahvistaneet.  Myös  puolisoiden 

myöhemmissä kirjeissä on viittauksia menneeseen, aivan kuin siellä olisi jotakin, mihin kumpikin 

viittaa, mutta ei kirjoita auki, koska viittauksen kohde on molemmille itsestään selvä. Savolainen 

tuntuu tulkitsevan, että Jeanette tarkoitti virheillä ja ymmärtämättömyydellä yleisemmällä tasolla 

lapsellisuutta ja tarvetta kehittyä ihmisenä ja vaimona.177 Minusta alkoi kuitenkin näyttää siltä, että 

näiden asioiden alla  oli  vielä  jotakin,  minkä ympärillä  puolisot  kiertelivät  mutta  eivät  sanoneet 

ääneen. Jeanette esimerkiksi kirjoitti: ”Ethän sentään luule että tein sen tahallaan, tai ilkeydestä, kun 

minä  en  tiennyt  miten  vaarallista  se  oli.  Minä  olin  sellainen  tyhmä  lapsi,  joka  ei  ymmärtänyt 

paremmin, Minä en tuntenut sinua.” Hän pyysi kiihkeästi puolisoaan unohtamaan kaiken. Hän ei 

ollut  ymmärtänyt,  miten  hänen  käytöksensä  satuttaisi  eikä  hänellä  ollut  ollut  äitiä,  joka  olisi 

neuvonut.178 Mitä ”sitä” tai ”kaikkea” Jeanette tarkoitti?

Vastauksen  tarjosi  yllättäen  Herman  Kellgren  Robert  Tengströmille  heinäkuun  1845  lopulla 

kirjoittamassaan kirjeessä.  Hän käytti  paljon tilaa kertoakseen J.V.:stä ja tämän lemmenhuolista. 

Kolme  kuukautta  aiemmin  J.V.  oli  alkanut  ”viritellä  koukkujaan”  ja  oli  ilmeisesti  ollut  jo 

pidempään kiinnostunut  Jeanettesta.  J.V.  olisi  puolitoista  kuukautta  aiemmin pyytänyt  Jeanetten 

lupausta ja saanut sen, mutta sen jälkeen Jeanette olisi kolme kertaa (Kellgrenin kirjeessä on tämän 

sanaparin jälkeen huutomerkki  sulkeissa) antanut kieltävän vastauksen ja edelleen kolme kertaa 

Jeanette olisi pyytänyt anteeksi.179 Kellgren on kiinnostava ja hankalakin informantti, sillä hänen 

177 Savolainen 2006, 468–470.
178 JLS – JVS elokuu 1847, SA VI, 659; JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 664. Suomennos KT 10, 220. Jeanette soimasi 

itseään molemmissa kirjeissä samantapaisin sanankääntein.
179 Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK. Ajoitusten täsmäämisen 

suhteen on horjuvuutta, mutta ehkä Kellgrenin kuvaus ei perustunut täysin tarkkaan tietoon tai hän oli 
aikamääreissään suurpiirteinen. Se, että J.V. alkoi ”viritellä koukkujaan” kolme kuukautta aiemmin eli huhti-
toukokuun vaihteessa, tuntuu pitävän yhtä muun aineiston kanssa. Jos kosinta olisi tapahtunut vasta puolitoista 
kuukautta kirjoitushetkeä aiemmin, se tarkoittaisi kesäkuun alkua, mikä taas tuntuu muun aineiston perusteella liian 
myöhäiseltä. Jo toukokuulta on kirjeitä, jotka avautuvat, jos oletan, että sanojen takana on peruttu suostumus 
kosintaan. Ks. JVS – JLS (Wennberg) (kaksi kirjettä) toukokuu 1845, SA IV, 670–671. 

44



suhteensa  J.V.:hen  oli  ristiriitainen.  Miesten  välejä  painoi  J.V.:n  Sofi  Tengströmille  esittämä 

kosinta.180 Aineisto  kuitenkin  avautuu  Kellgrenin  antaman  tiedon  valossa,  palat  loksahtavat 

kohdalleen. – Kolme lupausta, perumista ja anteeksipyyntöä! Tukea tälle tulkinnalle antavat myös 

J.V.:n Jeanettelle kesän aikana kirjoittamat runot. Niissä esiintyvät tytön mielenmuutokset: vihjeet 

kiintymyksestä ja epäilykset sen katoamisesta. Niissä myös odotetaan vastausta vaiteliaalta neidolta. 

Eräs runo sisältää jopa säkeet: ”Ensin kieltää, sitten myöntää, / Kutsuu, sitten luotaan työntää!”.181

Jeanetten ja J.V.:n tarina saa kunnolla alkunsa toukokuussa 1845, jolloin siihen liittyvät säilyneet 

kirjeenvaihdot alkavat.182 J.V.:n  kiinnostus  oli  avointa  jo  keväällä.  Collan  kirjoitti  ystävälleen 

Arppelle  toukokuussa:  ”Siihen  määrin  ukko  on  ilmeisesti  esiintynyt  tytön  ehdottomana 

armastelijana, että hän seuraa mielitiettyänsä kuten varjo, vieläpä tanssii hurjemmin kuin vänrikki, 

(ei kuitenkaan muiden kuin hänen kanssaan.)”183 Toukokuun puolivälissä ”varma tieto” kihlauksesta 

oli  saavuttanut  molempien  osapuolten  ystävät  Helsingissä  mutta  kumpikin  kiisti  asian 

varmistuneen.  Häggmanin mukaan julkisissa tilanteissa saatettiin heilastella pitkäänkin, mutta jos 

aikaa alettiin viettää kahdestaan, oli kyseessä heti vakavampi asia ja siitä piti yleensä aina tiedottaa 

kihlauksella.  Häät  eivät  olleet  uutinen,  mutta  kihlaukseen  liittyi  yllätyksellisyyttä.  Kihlaus  ei 

yleensä ollut kovin muodollinen, vaan kyse oli kahden ihmisen välisestä päätöksestä ja lupauksesta. 

Huhuja yritettiin välttää perheiden kunniallisuuden ylläpitämiseksi.184 Snellmanien kohdalla nämä 

ihanteet  eivät  täyttyneet,  mikä  saattoi  tehdä  koko  kesästä  entistä  tuskallisemman  molemmille. 

Kihlauksesta juoruiltiin,  ja J.V. piti  asiaa varmana vasta,  kun kuulutukset oli  allekirjoitettu.  J.V. 

kertoi  kihlauksen  jo  varmistuttua  kirjeessään  J.J.  Tengströmille  antaneensa  Jeanettelle  kolmen 

180 Ks. esim. JVS – Robert Tengström & Herman Kellgren s.a., SA V, 684–685; Herman Kellgren – JVS 23.10.1847, 
SA VI, 690–691. Snellman Borenius on otsikoinut kirjansa lyhyen Kellgrenin kirjettä käsittelevän osion ”Kitkerä 
tarkkailija toiminnassa”. Toisaalta August Schauman kuvaa muistelmissaan Herman Kellgreniä eloisaksi ja 
rakastettavaksi. Snellman Borenius myös arvostelee Kellgreniä siitä, että ”ei omaa huolellisesti tasoitettua ja 
suojattua elämänpolkuaan turvallisesti edennyt 23-vuotias pystynyt eläytymään keski-ikäisen, kovia kokeneen, häntä 
itseään mittavamman kuvattavansa mielialoihin”. Lisäksi Borenius moralisoi, että Kellgren tiedottaessaan asioista 
”haksahtaa suoranaiseen juoruiluun”. Snellman Borenius 1968, 201; Schauman 1967, 239.

181 Ks. SA IV, 682–686, ks. myös KT 8, 108–112; Lainaus runosta ”Hon är äfven sådan”, Necken. Poetisk kalender 
1847, SA V, 427. Suomennos KT 9, 412. Runon ajoituksesta ks. luku 4, 72–73. Runoja voidaan tarkastella 
eroottisena käyttölyriikkana, jonka tarkoitus oli kääntää vastaanottajan sydän kirjoittajan puoleen, ks. von Platen 
1994, SA IV, kommentaari 115.

182 Tuttavien kirjeet, joissa viitataan Jeanetten ja J.V.:n suhteisiin on päivätty tuolloin. Myös ensimmäiset päivätyt 
kirjeet J.V.:ltä Jeanettelle ovat toukokuulta 1845. Tämä lisäksi on joitakin päiväämättömiä kirjelappusia ja runoja. 
Kindstedt arvioi niiden sisällön perusteella, että ne ovat peräisin ajalta ennen kihlausta. Ks. Kindstedt 1994, SA IV, 
kommentaari 291. Jeanetten itsensä kirjoittamaa aineistoa ei ole tuolta ajalta säilynyt lukuun ottamatta yhtä 
kirjelappusta.

183 Fabian Collan A.E. Arppelle 20.5.1845. Suom. E.G. Palmén. Ks. E.G. Palmén, ”J.V. Snellman ja Fabian Collan. 
Poimintoja vanhoista kirjeistä”, Historiallinen Aikakauskirja 1904, N:o 5, 134.

184 Häggman 1994, 91, 94–95. 
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kuukauden mietintäajan. Hän antoi ymmärtää, että tämä johtui morsiamen nuoruudesta ja kuvasi 

kaiken sujuneen ”niin harkitsevasti kuin inhimillisen heikkouden puitteissa mahdollista on”.185 

Collan  oli  kuullut,  että  Jeanette  ja  J.V.  olisivat  kihlautuneet  toukokuun  alkupuolella.  Ajoitus 

ensimmäiselle  lupaukselle  tuntuu  asettuvan  sinne  myös  muiden  aineistojen  perusteella.  Jos 

Kellgrenin tietoihin tukeutuen arvelemme, että Jeanette on kolmesti suostunut, perunut ja pyytänyt 

anteeksi,  tämä toukokuun puoliväliin  ajoittuva  kirje  voisi  hyvinkin  olla  kirjoitettu  ensimmäisen 

perumisen jälkeen:
– – suruni on suuri, jos se side katkeaa, johon ei vain minun tunteeni vaan myös kaikki elämän autuuden ja 

rauhan  ajatukset  ovat  kiinnittyneet.  –  –  jollei  suloinen  Lapsi  arvele,  että  eilinen  mielentila  oli  kenties 

loukatun naisenarvon ohimenevä tunne ja että sitä vastoin se tunne, jolle usein olen perustanut toivoni, elää 

muuttumattomana sydämessä, jollei hyvä rakas Lapsi koe vakaata aikomusta olla minulle jalo puoliso ja suo 

minulle tyyntä luottamusta siihen toisella kohtaamisella tähän mennessä koetun lisäksi, eikä halua pitää jo  

annettuja  lupauksia,  jollei  ole  vähäisintäkään  katumusta,  joka  todistaa  tämän  aikomuksen  hyvän  syyn  – 

silloin on tulevaisuus menetetty. Silloin anna minulle huomenna kirje takaisin, siinä on vastausta kyllin.186

Jeanetten välinpitämättömyys haavoitti hänen sydäntään päivittäin.187

Toukokuun 26. päivä J.V. lähestyi Jeanettea kirjeellä, jossa hän vakuutti rakkauttaan mutta esitti 

myös näkemyksensä avioliiton vakavasta  luonteesta.  Hän halusi  käyttää kaikki  rehelliset  keinot 

saadakseen onnellisemman kohtalon, kuin sen ”joka nyt uhkaa, jollei ole jo sinetöity”, ja toivoi, että 

se suotaisiin hänelle anteeksi. J.V. oli vakavasti huolissaan ”suloisen lapsen nuoruudesta” ja omasta 

iästään. Hän kaipasi kotia, kiintymystä, tyventä ja rauhaa, osaaottavaa puolisoa ja lapsia, joiden 

eteen työskennellä, ja kirjoitti Jeanettelle:
Tätä kaikkea minä hain, ja hain sitä lapselta. Niinpä minulla ei ole muuta puolustusta kuin se tunne, joka niin 

väkevästi veti minua Hänen puoleensa. Rauhoitin omaatuntoani ajatuksella: Hänen sydämensä on vieno ja 

muotoiltavissa, ja se oppii ymmärtämään, mitä rakkauteni vaatii. Mutta tuolloin en oivaltanut yhtä selkeästi 

kuin  nyt,  että  ainoastaan  uhrautuva  vastarakkaus  voisi  opettaa  tämän  Hänelle;  enkä  oivaltanut,  että 

omatuntoni ilman tätä ei saisi rauhaa ja lohtua Hänen tulevaisuutensa tähden, ts. omani.188

185 JVS – J.J. Tengström 14.8.1845, SA V, 556. Kindstedtin mukaan J.V.:n tarkoituksena oli odottaa kaksi vuotta 
kihlauksen julkistamista, mutta kilpakosijan sekä aiotun morsiamen epäilevyyden takia hän muutti mieltään. Tieto 
kahden vuoden odotusajasta voi olla peräisin Collanin toukokuisesta kirjeestä. Hän tiedotti ystävälleen, että kihlaus 
ei tulisi julkisuuteen ennen kuin Jeanette täyttäisi 19 vuotta. En ole löytänyt tästä mainintaa muista 
alkuperäislähteistä. Ks. Kindstedt 1994, SA IV, kommentaari 291; Fabian Collan – A.E. Arppe 20.5.1845. Suom. 
E.G. Palmén. Ks. E.G. Palmén, ”J.V. Snellman ja Fabian Collan. Poimintoja vanhoista kirjeistä”, Historiallinen 
Aikakauskirja 1904, N:o 5, 134.

186 JVS – JLS (Wennberg) toukokuu 1845, SA IV, 670–671. Ajoituksesta ks. Kindstedt, 1994, SA IV, kommentaari 
295. Ajoitus on tehty J.V.:n erään matkan perusteella.

187 JVS – JLS (Wennberg) toukokuu 1845, SA IV, 671.
188 JVS – JLS (Wennberg) 26.5.1845, SA IV, 665–666. Suomennos KT 8, 37–38.
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J.V.  toivoi,  että  Jeanette  voisi  löytää  onnen  olemalla  hänen  elämänsä  ”rauhan  enkeli”.  Kuten 

ihanteeseen kuului avioliiton piti perustua molempien puolisoiden puolelta vapaaehtoisuuteen. J.V. 

oli saanut rakkauden tunnustuksen, mutta vaatinut enemmän: ”Minun ikäiseni ja lapsi! – En voinut 

tyytyä, koska en etsinyt vain tyttösen rakkautta, tulevaisuutta ajattelematta, vaan etsin puolisoa”. 

”Hetken  ihana  unelma”  ei  riittänyt,  vaan  J.V.  vaati  uhrauksia  ”rakkauden  hedelmiksi  ja 

todistukseksi sen todellisesta laadusta”.189 J.V.:n filosofian vaatimukset kuultavat läpi. Hänelle ei 

riittänyt  nuoruuteen  kuuluva,  itsekäs  ja  vain  henkilökohtaiseen  onneen  tähtäävä  rakkaus. 

Avioliitossa se tuli ylittää ja toteuttaa objektiivista päämäärää.

Uhraukset noudattelivat J.V.:n avioliittofilosofian linjaa ja myös hänen pyrkimyksensä ja uskonsa 

tulevan vaimon kasvattamiseen tulevat selvästi ilmi:
Mutta eivätkö uhraukset olisi olleet sentään kovin vähäiset? Että muuttaisi ajatuksettoman ilonpidon iloksi 

eikä pelkästään viihdykkeeksi, että rakastaisi kotia, työtä, järjestystä ja rauhaa ja valmistaisi myös minulle  

hetkiä,  joina vaikuttaa nuoreen sieluun,  jonka muovaamiselle minun on rakennettava meidän molempien 

tulevaisuus.190

J.V.  oli  rakastunut  Jeanetteen  tuolla  nuoruuden  subjektiivisella  rakkaudella  eikä  mahtanut  sille 

mitään. Hän näki Jeanettessa – tai toivoi hänessä olevan – potentiaalin tulla muokatuksi hegeliläisen 

ihanteen mukaiseksi vaimoksi, ja siitä riippui hänen mielessään avioliiton päämäärän toteutuminen. 

Pohja myöhempien vuosien  ongelmille  laskettiin  siis  jo  kihlajaiskesänä.  Myöhemmin avioliiton 

aikana  kävi  ilmi,  että  Jeanettella  oli  vaikeuksia  ”valmistaa”  näitä  hetkiä  aviomiehensä  mielen 

mukaisesti. J.V. vaati, että asioiden tuli kotona olla järjestyksessä, jolloin hän voisi mielellään istua 

vaimonsa kanssa.191

On vaikea sanoa, mitä konkreettisesti tapahtui, mutta J.V. ei nähnyt vaatimiaan rakkauden hedelmiä 

ja todisteita:  ”Tottumus, lapsenmieli  estivät tämän uhrauksen, ja se oli  minulle todiste,  että sitä 

rakkautta, joka olisi voinut voittaa tottumuksen ja lapsellisuuden, ei ollut.”192 Todellinen rakkaus 

halusi  mielihalulla  uhrautua  ja  löysi  siitä  onnen.  Uhrautumalla  siis  saattoi  todistaa  rakkautensa 

laadun oikeanalaiseksi. J.V.:n vaatimukset eivät hänen näkemänsä perusteella täyttyneet: 
Miten  saatoin  näkemäni  ja  kuulemani  perusteella  odottaa  rauhaisaa,  siistiä  kotia,  odottaa  osallistumista  

korkeampiin inhimillisiin asioihin, joihin minun mieleni on kiintynyt, ja joihin olisin voinut herättää suloisen 

lapsen  kiinnostuksen,  mikäli  rakkaus  olisi  voinut  erkaannuttaa  sen  turhuuksista,  toivoa  näkeväni  lapsen 

189 JVS – JLS (Wennberg) 26.5.1845, SA IV, 666. Suomennos KT 8, 38–39.
190 JVS – JLS (Wennberg) 26.5.1845, SA IV, 666. Suomennos KT 8, 39.
191 Ks. tarkemmin luku 6, 109–110.
192 JVS – JLS (Wennberg) 26.5.1845, SA IV, 666. Suomennos KT 8, 39.
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tyytyväisempänä minun rakkaudestani ja huolenpidostani kuin turhuuksista. Laske mielessäsi, kuinka monta 

hetkeä on suotu minulle, syvemmälle tunteelle ja vakavammalle ajattelulle, äläkä ole ankara minulle, vaikka 

minä, rakkauden lupauksen saatuani, tunsi itseni petetyksi ja jouduin hetkittäin toivottomuuden ja epätoivon 

valtaan! 

Kunpa kehitys ei näyttäisi, että lapsi rukka on pettänyt itseään ja pettänyt minut – älä peljästy! –  

vain kauneimman unelman mitä sieluni on uneksinut, kauneimman, koska se ei ollut pelkkää tunnetta vaan 

tuntui myös toteuttavan järjen huolelliset laskelmat!193

Kirjeen loppupuolella J.V. vaatii ”Kaikki tai ei mitään!” ja vakuutti rakkauttaan ja pyysi Jeanettea 

tutkiskelemaan sydäntään, pystyisikö hän tähän vastaamaan.194 J.V. oli siis eksplisiittisesti ”järkevän 

rakkauden” jäljillä.  Kehitykseen viittaaminen saattaa  viitata  kolmen kuukauden harkinta-aikaan. 

Tuona aikana Jeanetten pitäisi päättää tai näyttää, oliko hänestä uhraamaan ja antamaan oikeanlaista 

rakkautta.

Kihlajaiskesänä ujo ja kouluttamaton tyttö kohtasi yliopistofilosofin rakkauden vaatimukset. Pelkkä 

tunne  ja  ihastus  ei  tälle  riittänyt,  vaan  hän  vaati  vakavaa  ja  ylevää  rakkautta,  joka  todistuisi  

uhraamalla  pinnalliset  huvitukset.  Jeanetten  vaiteliaisuus  löi  kanssakäymiseen  leimansa:  ”Ole 

sentään ylpeä, lapsi, jota minä rakastan rakastan syvästi, koko sielullani, ja jota kuitenkin moitin: 

lapsi ei ole koskaan lausunut minulle sanaakaan suoraan sydämestä, paitsi kuiskaten kyllä tai ei.”195 

Myöhemmin  Jeanette  itsekin  muisteli,  kuinka  ei  ollut  noihin  aikoihin  saanut  miltei  sanaa 

suustaan.196 En usko, että hän oli välinpitämätön; hän oli arka ja hiljainen. Mutta oliko harkinta-aika 

J.V.:lle pakkoratkaisu, kun Jeanette muutti mieltään vai suunniteltua jo alun perin, jotta hän voisi 

varmistua  nuoren  morsiamen  olevan  liikkeellä  kyllin  vakavalla  mielellä?  Ensimmäiseen 

peruutukseen lienevät johtaneet J.V.:n vaatimukset tavalla tai toisella. Osapuolilla oli varmasti ollut 

hyvin  erilainen  käsitys  siitä,  mitä  kosinta  merkitsi.  Jeanette  eli  nuoruuden  huumassa  ja 

huolettomuudessa.  Filosofin rakkaus ja oma ihastus olivat  jännittäviä  tunteita,  ja tuskin hän sai 

kosinnan edessä juuri sanaa suustaan. J.V. taas oli jo vuosia pohtinut avioliiton merkitystä. Ehkä 

Jeanette oli ihastunut J.V.:hen mutta runsaasti vanhemman miehen vakava ja hegeliläisen filosofian 

sävyttämä tulkinta avioliiton merkityksestä hämmensi häntä ja sai hänet perääntymään jo annetusta 

lupauksesta.  Mutta  toteutuiko  vapaaehtoisten  subjektien  yhteenliittymisen  vaatimus  kuitenkaan 

J.V.:n ja Jeanetten kohdalla vai johdatteliko J.V. morsianehdokasta liikaa? Ainakin Kellgren epäili, 

193 JVS – JLS (Wennberg) 26.5.1845, SA IV, 666–667. Suomennos KT 8, 39.
194 JVS – JLS (Wennberg) 26.5.1845, SA IV, 667. Suomennos KT 8, 40.
195 JVS – JLS (Wennberg) 26.5.1845, SA IV, 666. Suomennos KT 8, 39.
196 JLS – JVS 29. & 30.7.1849, SA VI, 796.
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että J.V.:n toimintaan liittyi myös laskelmointia.197

Helsingin tuttavapiirissä käynnistyi huhumylly toukokuun puolimaissa, ehkä Jeanetten ensimmäisen 

lupauksen  myötä.  Jeanetten  ja  J.V.:n tuohon  aikaan  saamat  kirjeet  osoittavat,  että  kihlauksesta 

kuhistiin  pääkaupungissa.  Molemmat  näyttävät  raportoineen,  että  huhu  oli  väärä:  asia  ei  ollut 

varma.  Josephinelta,  J.J.  Tengströmiltä  sekä tämän pojalta  Robertilta  saapui  kaikilta  Helsingistä 

17.5. päivätty kirje. J.J. Tengström kirjoitti, että huhu kihlauksesta tuli tietoon edellisenä päivänä 

Kuopiosta  saapuneiden  kirjeiden  kautta  monelta  taholta:  ”Monet  suut  kertoivat  varmana  ja 

kiistattomana  asiana,  että  olet  mennyt  kihloihin.”198 Keiden  kirjoittamia  nämä tietäväiset  viestit 

olivat, jää valitettavasti arvoitukseksi. Huhut J.V.:stä ja Jeanettesta olivat luultavasti kulkeneet myös 

tuttavien välillä, olihan Josephine Herman Kellgrenin sisko ja tunsi Tengströmit.

J.V.:ssä  tuntuu  toukokuun  anelevien  tunnelmien  jälkeen  nousseen  lievä  ärsytys.  Vaikutelma  on 

turhautunut, kun hän kirjoitti kesäkuun 13. päivä Robert Tengströmille ja pyysi tätä hankkimaan 

Deckerin puodista uudenaikaisimman ja laadultaan parhaan päivänvarjon. Hän kirjoitti häpeävänsä 

kirjettä  –  ”niin  kuin  näinä  aikoina  monia  muitakin  asioita”.  Hän  tunsi  itsensä  naurettavaksi  ja 

kehotti  ystäväänsä  menemään  naimisiin  nuorena:  ”Se  tuottaa  hyvän  omantunnon.”  Kesäkuun 

puolivälissä  hän  kirjoitti  Jeanattelle,  että  tämän  ei  tulisi  saapua  koulun  vuositutkintoon  tuona 

päivänä,  koska  siitä  ei  koituisi  iloa.  ”Eilisen  kaltaiset  rukoukset,  syvältä  sielusta,  murtuneesta 

mielestä,  ja  silti  hukkaan  menneet,  halveksitut  –  jättävät  sydämen  tyhjäksi  –  tai  miksipä  ei  – 

täyttävät sen kiukulla sen alennuksen tähden – – ”. J.V. heitti: ”Jatka leikkiäsi, Lapsi!” ja kehotti  

Jeanettea olemaan leikkimättä omalla ja muiden tulevaisuudella.199 Heinäkuun alussa hän kertoi 

Lönnrotille, että oli lukukauden lopussa kärsinyt sekä ulkoisen että sisäisen rauhan puutteesta – 

jälkimmäistä  hänellä  ei  ollut  vieläkään.200 Olisiko  Jeanetten  toinen  mielenmuutos  tapahtunut 

tuolloin  kesäkuun  puolimaissa?  Ainoassa  ennen  häitä  kirjoittamassaan,  valitettavasti 

päiväämättömässä, säilyneessä kirjeessä Jeanette pyysi anteeksi käytöstään:

Hyvä Rakkaani!

Kun olen huolissani siitä, että jälleen olen pahastuttanut mielesi kirjoitan nämä rivit, ja pyydän ettet suuttuisi 

minuun, tämänpäiväisen käytökseni vuoksi. Pyydän anteeksi, anteeksi, jos voisin tulisin itse ja pyytäisin sinulta 

anteeksi. Mutta jos tahdot tavata minut niin tule, minä voin kyllä tulla ulos, jos et tyttöjen takia tahdo istua 

197 Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845, Coll 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK.
198 J.J. Tengström – JVS 17.5.1845, SA IV, 662. Suomennos KT 7, 443.
199 JVS – Robert Tengström 13.6.1845, SA IV, 672. Suomennos KT 8, 68; JVS – JLS (Wennberg) 16.6.1845, SA IV, 

673. Suomennos KT 8, 69.
200 JVS – Elias Lönnrot 5.7.1845, SA IV 675; Majamaa 1994, SA IV, kommentaari 302.
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sisällä.

Älä ole pahoillasi, anteeksi anelee sinun oma Jeanette201

Savolainen tulkitsee, että päivät olivat yhdessä olemisen opettelua.202 Niin varmasti olikin, mutta 

ottaen  huomioon  vaikeudet  kihlautumisen  varmistamisessa,  voi  kirjeiden  taustalla  olla 

vakavampiakin ongelmia. 

Savolaisen tulkinnan mukaan Jeanette kieltäytyi ensimmäisestä kosinnasta toukokuussa. Hän lainaa 

J.V.:n  toukokuun  puoliväliin  ajoitettua  epätoivoisissa  tunnelmissa  kirjoitettua  kirjettä  mutta 

päättelee Robert  Tengströmin 17. toukokuuta kirjoittamasta  kirjeestä,  että  asiat  olisivat  alkaneet 

sujua.203 Ajallinen välimatka jää liian pieneksi etenkin, kun Robert oli Helsingissä ja J.V. Kuopiossa. 

Savolainen kertoo J.V.:n kirjoittaneen Robertille 22. toukokuuta, että hän varmaan itse tietäisi, jos 

olisi  kihloissa  mutta  että  se,  mitä  ei  ollut  vielä  tapahtunut  saattaisi  tapahtua.  Tämän  jälkeen 

Savolainen  toteaa:  ”Rynnäköinti  avioliiton  puolesta  näytti  johtaneen  tulokseen,  koska  Herman 

Kellgren totesi saaneensa 31.5. ilosanoman Snellmanilta itseltään: 'Se veijari otti siteen silmiltään ja 

kehuskeli  ja  mahtaili,  että  hän  oli  lopultakin  ottanut  voiton  eräästä,  joka  oli  kauan  pyristellyt 

vastaan.'”  Savolainen  toteaa,  että  kyseessä  on  leikinlasku,  mutta  tulkinta  vaikuttaa  silti 

epätarkalta.204 ”Veijarilla” Kellgren viittaa Amoriin eikä J.V.:hen.  Savolainen ei tuo esiin sitä, että 

Kellgren leikittelee Amor-kielikuvalla. Kirjeen alku kokonaisuudessaan kuuluu: 
Pikku veitikka Amor on kevein ruususiivin kantanut tänne etelään ilosanoman Kuopiosta ja sinulta, Veli  

Snellman. – Se veijari otti siteen silmiltään ja kehuskeli ja mahtaili, että hän oli lopultakin saanut voiton 

eräästä, joka oli kauan pyristellyt vastaan. 'Se, johon olen iskenyt silmäni, ei vältä nuoltani', hän sanoi ja lensi 

taas pois, en tiedä minne.205

J.V.  itse  myös  huomautti  13.6.  päivätyssä kirjeessään Robertille,  että  tämä ei  ollut  ymmärtänyt 

oikein edellistä kirjettä.  J.V. päätteli  näin Kellgrenin kirjeen perusteella.206 Savolainen kuitenkin 

huomioi J.V.:n Lönnrotille kirjoittaman kirjeen perusteella, että vielä heinäkuun alussakaan ei oltu 

aivan ”selvillä vesillä”. Kirjeessä J.V. kertoi elelevänsä omassa kolossaan ja totesi, ettei ollut kovin 

rohkealla mielellä.207

201 JLS (Wennberg) – JVS kesällä 1845, SA IV, 682. Suomennos KT 8, 106.
202 Savolainen 2006, 402.
203 Savolainen 2006, 399, 1036 (viitteet 422, 423); Kindstedt 1994, SA IV, kommentaari 295. Ks. myös JVS – JLS 

toukokuu 1845, SA IV, 670–671 & tämä luku, 46.
204 Savolainen 2006, 401. 
205 Herman Kellgren – JVS 31.5.1845, SA IV, 668. Suomennos KT 8, 51.
206 JVS – Robert Tengström 13.6.1845, SA IV, 672. 
207 Savolainen 2006, 402; JVS – Elias Lönnrot 5.7.1845, SA IV, 676. Savolainen tulkitsee J.V.:n alkaneen ahdistavassa 

tilanteessa purkaa tunteitaan runoiksi. Tekstin rakenteesta voi jäädä vaikutelma, että ne sijoittuisivat toukokuulle, 
aikaan ennen Kellgrenin onnitteluja. Runot ovat päiväämättömiä ja Savolainen mainitsee viitteessään, että runoja oli 
omistettu Jeanettelle heinäkuussa. Savolainen 2006, 400–401, 1036–1037 (viite 426). Savolainen vetoaa 
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Gunnar Castrénin tulkinta tapahtumista on, että J.V. kosi toukokuussa ja sai myöntävän vastauksen 

mutta halusi vielä varmistaa, että morsian on kyllin vakavalla mielellä aikeissaan.208 Savolaisella ei 

ilmeisesti ole ollut Kellgrenin Robert Tengströmille osoittamaa kirjettä käytössään ja siksi hänen 

tulkintansa tapahtumista lienee virtaviivaisempi. Castrénin on kuitenkin täytynyt lukea Kellgrenin 

kertomus Jeanetten kolmesta suostumuksesta, perumisesta ja anteeksipyynnöstä, koska hän lainaa 

kirjettä  teoksessaan.  Tavallaan  Castrénin  tulkinta  sopii  omaanikin:  J.V.  todella  halusi  vakuuttua 

siitä, että Jeanette on kyllin vakavalla mielellä liikkeellä, mutta mielestäni tulkinta on Kellgrenin 

kirjeen valossa vajavainen. Tukea Kellgrenin käsitykselle antavat myös J.V.:n mielenmuutoksiin 

viittaavat  runot  ja  Jeanetten  omat  kirjeet,  joissa  hän  soimaa  itseään  käytöksestään  ja  pyytää 

miestään unohtamaan ”kaiken”.209

Mihin on Jeanette jättänyt Blåfjeldin?

Todennäköisesti sekaannusta Jeanetten ja J.V.:n väleihin aiheutti myös kilpakosija Blåfjeld. Knut 

Gustaf  Reinhold  Blåfjeld  oli  syntynyt  vuonna  1817  Sääksmäellä.  Hän  oli  Jeanettea  11  vuotta 

vanhempi.  Kihlakunnantuomarin  poika  pääsi  ylioppilaaksi  1834  arvosanalla  laudatur  ja  liittyi 

Hämäläiseen osakuntaan. 1840-luvun alussa hän oleskeli  Moskovassa pari  vuotta opiskelemassa 

venäjää. Tämän jälkeen hän siirtyi Kuopioon ja opetti lukiossa venäjää ja ranskaa. Blåfjeld vihittiin 

papiksi vuonna 1851, ja seuraavana vuonna hän otti virkavapaata opettajan toimestaan sairauden 

takia. Viisi vuotta tämän jälkeen hän erosi toimestaan ja toimi pappina monilla eri paikkakunnilla. 

Blåfjeld avioitui 1865 Eugenie Lojanderin kanssa. Eugenie oli luultavasti syntynyt vuonna 1840 

Vaasassa.  Eugenie  oli  avioituessaan  25-vuotias  ja  Blåfjeld  jo  48-vuotias.  Blåfjeld  avioitui 

ensimmäistä  kertaa  varsin  myöhäisellä  iällä.  Eugenie  oli  ollut  pikkulapsi  Blåfjeldin  riiatessa 

Jeanettea! Blåfjeldistä tuli  Valkealan kirkkoherra 1866 ja siellä hän ilmeisesti  asui kuolemaansa 

päiväämättömiin kirjeisiin todetessaan, että kirjeiden sävy muuttui täysin kihlauksen ollessa varmasti näköpiirissä ja 
aiempien allekirjoitusten J.V.S. tai Snellman tilalla oli lapsuuden hellittelynimi ”Sinun Jannesi”. Yhdessä kirjeessä 
allekirjoituksena on ”Din Janne”, useimmiten Snellman. Toukokuun kirjeissä alla lukee vain ”J.V.S:n”, 
myöhemmissä rakkaudellisissa lapuissa oli myös jokin ”Sinun” tai muu vastaava allekirjoitus. Savolainen 2006, 
401–402; JVS – JLS (Wennberg) (kaksi kirjettä) toukokuu 1845, SA IV, 670–671; JVS – JLS (Wennberg) 26.5.1845, 
SA IV, 665–667; päiväämättömiä kirjelappuja, SA IV, 681–682. Kirjeessä, joka on allekirjoitettu ”Janne” ja jossa 
kiitetään ”ensimmäisistä riveistä” sekä ilmeisesti ihanasta ”Sinun”-allekirjoituksesta, on jälkikirjoituksena ”Neiti 
Tavastille toisella kertaa.” Ks. JVS – JLS (Wennberg), s.a. SA IV, 681. Kirjeen suomennos KT 8, 105. Anna Lovisa 
Tavast muutti Kuopiosta kesällä 1845 mennäkseen naimisiin G.A. von Müllerin kanssa. Ks. Kindstedt 1994, SA IV, 
kommentaari 305. Hän oli Kuopiossa ainakin vielä 20.7., sillä tuolta päivältä löytyy J.V.:n hänelle kirjoittama runo, 
ks. SA IV, 680.

208 Castrén 1945, 124.
209 Ks. tämä luku, 44; ks. myös Castrén 1945, 127–130.
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saakka. Eugenie menehtyi vuonna 1872 ja Blåfjeld vuotta myöhemmin.210 

Pieniä vihjeitä Blåfjeldin luonteesta ja olemuksesta on saatavilla sivullisten kertomana. Josephine 

palasi vielä vuonna 1850 kirjeessään Jeanetten viiden vuoden takaiseen kosijaan. Tämän suhteen oli 

kauhean surkeaa, hän näytti niin uneksivaiselta ja kuolleelta koko maailmalle, kuten ennen vanhaan. 

Hän oli näytöksessä näyttänyt niin sekavalta, että Josephinen olisi miltei tehnyt mieli pelätä häntä. 

Kaiken lisäksi hän oli vain tuijottanut Nanny Frosterusta ja Josephine arveli hänen olevan kamalan 

rakastunut  tyttöön.  Josephine  harmitteli,  että  Blåfjeld  näytti  aina  kiintyvän  sellaisiin,  joita  ei 

koskaan  voinut  saada.  Myös  kesällä  1845  hänen  kuvattiin  olleen  poissa  tolaltaan  ja  kuin 

heikkomielinen.211 Kuva  Blåfjeldista  muodostuu  mielenkiintoiseksi.  Oliko  hän  ylipäätään 

epävakainen luonne vai  vaikuttiko  onneton rakkaus Jeanetteen  hänen mielialaansa kesällä  1845 

voimakkaasti?

Toukokuun 1845 puolivälissä Josephine oli kuullut yllättävän uutisen: Jeanette oli kihloissa J.V.:n 

kanssa ja siitä oli myös pääteltävä, että aiempi ihastus Blåfjeld oli saanut jäädä. Josephine aloitti  

kirjeensä  Jeanettelle:  ”Sinä  olet  siis  kihloissa.”  Kirjeessä  on  hieman  loukkaantunut  sävy. 

Onnentoivotusten jälkeen Josephine kirjoitti: 
Et ole itse kertonut vanhoille ystävillesi valinnasta, jonka Sinä olet tehnyt. Siksi minun oli niin vaikea uskoa, 

että  Sinä  todellakin  olet  kihloissa  Snellmanin  kanssa,  sillä  kun  viimeksi  kirjoitin  Sinulle  siitä,  vakuutit 

minulle, että se  ei ollut totta ja minä uskoin sen; mutta nyt Jeanette, täytyy uskoa enemmän ihmisiä kuin 

Sinua.212

Jeanette  oli  siis  jo  aiemmin  nimenomaisesti  vakuuttanut  Josephinelle,  että  kihlausasia  tai  muu 

J.V.:hen liittyvä ei ollut totta.213 Josephine jatkoi:
Sinä olet valinnut Snellmanin, mielestäni Sinun valintasi on hyvä, mutta vielä parempi on hänen, sillä Sinusta 

tulee se, joka tekee hänet onnelliseksi, joka vielä sulostuttaa elämää hänelle.

Tämän jälkeen Josephine hyppäsi  jo siihen,  että  pääsisihän hän Jeanetten häihin ja  seuraavassa 

210 Kotivuori 2005d; VMA Vaasan syntyneiden luettelo 1831–1843 (http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-
digiarkisto.php?bid=17868&pnum=94, luettu 20.9.2011). Blåfjeld mainitaan esim. Savolainen 2006, 399; Majamaa 
& Tiirakari 2006, 82; Jalava 2006, 183.

211 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 14.2.1850 (päätelty ajoitus), 2704, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, 
KK; Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845 ja 2.8.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK; Oskar 
Fredrik Budènin muistelmat. Kirjallisten muistoin säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä perustetun 
yhdistyksen asiapapereita 1884. Kansio B 90, SKS. 

212 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 17.5.1845, 2644–2645, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. 
Josephinen kirjeiden lainauksissa esiintyvät alleviivaukset ovat alkuperäisiä.

213 Yksi aiempi kirje Josephinelta Jeanettelle on helmikuulta, mutta ilmeisesti tytöt olivat kirjoitelleet toisilleen helmi- 
ja toukokuun välissäkin, sillä säilyneessä helmikuun kirjeessä Josephine ei kysy tästä asiasta. Ks. Josephine 
Kellgren – JLS (Wennberg) 15.2.1845, 2640–2643, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
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lauseessa vannotti Jeanettea vastaamaan jo samana päivänä, kun sai kirjeen tai vähintään muutaman 

sanan varmistaakseen, että kihlaus oli totta.214

Josephinen poukkoileva tyyli ehti seuraavaksi jo kilpakosija Blåfjeldiin:

Mihin on Jeanette jättänyt Blåfjeldin, hän suree kai kamalasti kadotettua sydäntä, joka myös olisi voinut tehdä 

hänestä  onnellisimman  ihmisen.  Mutta  olipa  Jeanette  kuitenkin  hyvin  järkevä  joka  jätti  hänet  ja  otti  

Snellmanin, sillä miten näitä kahta voisi edes verrata215

Voi  olla,  että  Jeanetten  kihlaus  J.V.:n  kanssa  tuli  Josephinelle  osin  yllätyksenä  nimenomaan 

Blåfjeldin  takia.  Hän kirjoitti  Jeanetten  olleen  hyvin  järkevä ottaessaan J.V.:n.  Paistaako rivien 

välistä epäilys, että nimenomaan järkisyyt veivät Jeanettea kohti J.V.:tä? Toisaalta hän kuitenkin 

pehmensi: miten näitä kahta voisi edes verrata. Ehkä hän ajatteli,  että J.V. oli tunnettu henkilö,  

arvostettu  ja  viisas  mies,  toista  kuin  jokin  tavallinen  maisteri  ja  lukion  lehtori.  Toimeentulon 

puolesta Blåfjeld ja J.V. olivat ilmeisesti melko samaa luokkaa. Lukion lehtorin ja yläalkeiskoulun 

rehtorin toimet olivat palkan puolesta suurin piirtein samanlaiset, mutta Blåfjeldilla ei tietenkään 

ollut J.V.:n mainetta.216 

Josephine  totesi  lopuksi,  ettei  ehtinyt  enempää  ja  halusi  vain  kirjoittaa  muutaman  rivin 

toivottaakseen onnea – ja siis tietenkin udellakseen, miten asiat oikein olivat. Poukkoileva tyyli voi 

johtua kiireestä mutta samalla se paljastaa, miten monille ja erityisesti mille tahoille Josephinen 

ajatukset  heti  hänen  kuultuaan  uutisen  kiitivät.  Kirjeestä  voi  aistia,  että  Josephine  saattoi  olla 

epävarma omasta  asemastaan  Jeanetten  elämässä.  Jo  helmikuun  kirjeessä  häntä  oli  harmittanut 

Jeanetten  pidättyväisyys  ja  nyt  tuli  valtava  yllätys:  Jeanette  kuului  olevan  kihloissa  eikä  hän, 

Jeanetten paras ystävätär,  tiennyt  asiasta mitään.217 Pitikö sulkeutunut  Jeanette  välimatkaa myös 

ystäviinsä?  Hän  oli  kuitenkin  täyttänyt  ystävättärensä  toiveen  ja  vastannut  nopeasti  kirjeeseen. 

Josephinen vastaus on päivätty jo 30.5. Hän aloitti kiittämällä tervetulleesta kirjeestä ja jatkoi: ”Sinä 

siis et ole vielä kihloissa Snellmanin kanssa ja kuinka täällä yleisesti puhutaan että Sinä olet, niin 

uskon vielä Sinua enemmän kuin maailmaa sillä ethän Sinä minulta salaisi sitä jos niin olisi asiat.” 

Josephine päätteli, että J.V. oli kuitenkin kosinut ja kysyi asialle vahvistusta. Hän vaati Jeanettea 

kirjoittamaan seuraavaan postiin ja kunnolla kertomaan, mitkä olosuhteet olivat,  koska vielä oli 

214 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 17.5.1845, 2645, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
215 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 17.5.1845, 2645–2646, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
216 Palkasta ks. Savolainen 2006, 325.
217 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 15.2.1845, 2640–2643, ja 17.5.1845, 2644–2646, J.V. Snellmanin 

käsikirjoituskokoelma, KK.
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neljä viikko siihen, että he tapaisivat. Josephine ei sanojensa mukaan pystynyt elämään tällaisessa 

epätietoisuudessa!218

Ehkä kilpakosijakin oli pannut toimeksi toukokuussa, kun näki, että J.V. oli aloitteellinen. – Vai 

kumpi olikaan asialla ensin? Joka tapauksessa Helsingissä kulki huhu, että Blåfjeld olisi kosinut 

Jeanettea.

Täällä väitetään, että Blåfjeld on kosinut Sinua mutta saanut rukkaset, onko se totta? Sinä kirjoitat, että Sinä et 

enää lainkaan tykkää hänestä joka ennen vei kaikki Sinun ajatuksesi. Se on todiste siitä, että Sinä aivan sielulla 

ja sydämellä olet kääntynyt Snellmanin puoleen, ja siinä Sinä teet oikein, sillä häntä, josta kerran tulee sinun 

toinen minäsi, Sinä todella rakastat ja tulet täydellisen onnelliseksi. Kuinka kaipaankaan seuraavaa kirjettäsi  

sillä siinä Sinä annat minulle todennäköisesti tarkemman kertomuksen sekä Snellmanista että Blåfjeldistä; olen 

kuullut, että jälkimmäinen ei ole vielä luopunut kaikesta toivosta vielä kerran saada omistaa Sinut. – Mutta älä 

sano tätä kenellekään Jeanette.219

Tämän juorun jälkeen Josephine varmisteli omaa asemaansa:

Kuka paikalla olevista on Sinun paras ystäväsi Kuopiossa? Onko jollakin koko Sinun luottamuksesi? Neljän 

viikon päästä tulen kotiin, miten siitä tulekaan kauhean hauskaa, sitten olemme Jeanette usein usein yhdessä 

jos Sinä nimittäin haluat olla minun kanssani.220

Kahden ihailijan piirittämä Jeanette oli keväällä sitenkin hankalassa tilanteessa, että hänellä ei ollut 

ketään uskottua. Parhaat ystävättäret olivat Helsingissä,  sillä Josephinen lisäksi Evelina matkusti 

pääkaupunkiin.221 Josephine saapui Kuopioon ilmeisesti heinäkuun alussa, ja sai kuulla tarkemman 

selostuksen Jeanetten ja J.V.:n väleistä. Hän kuitenkin välitti  tietoja myös veljelleen Hermanille, 

kuten tämän kirjeestä Robert Tengströmille voidaan päätellä.222

Herman aloitti 24.7. kirjoittamansa kuvauksen kolmiodraamasta toteamalla ”L.F.:n” sanojen pitävän 

paikkansa.  Kyseessä  lienee  Kellgrenin  eräässä  toisessa  kirjeessään mainitsema Lennart  Forsten, 

joka oli  Emilien veli ja kaiketi tarinankertojan maineessa. L.F. oli siis kertonut jo aiemmin tietoja 

tilanteesta ja nyt Kellgren oli itse todennut ne paikkansa pitäviksi.  Kellgren vakuutteli, että hänen 

tietonsa olivat varmoja, koska hän oli kuullut niitä draaman kaikkien kolmen osapuolen taholta. J.V. 

ja Blåfjeld olivat  itse  kertoneet  hänelle  asioita  oma-aloitteisesti  ja Jeanetten sisimmästä hän oli 

saanut kuulla sisarensa Josephinen kautta. Tämän jälkeen hän kertoi,  että tilanne oli  hiuskarvan 

218 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 30.5.1845, 2648–2650, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
219 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 30.5.1845, 2648–2649, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
220 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 30.5.1845, 2649, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
221 Josephine Kellgren – JLS (Wennberg) 30.5.1845, 2650, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. 
222 Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845, Coll 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK.
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varassa,  ja  jo  aiemmin  mainitsemani  tiedon  Jeanetten  kolmesta  suostumisesta,  perumisesta  ja 

anteeksipyynnöstä.223 Kellgren näki tilanteen näiden kaikkien kolmen keskeisenä eli toisin sanoen 

hän ehkä oletti Blåfjeldin olleen osasyy Jeanetten epäröintiin J.V.:n suhteen.

Kellgren huudahti: ”Se on kummallinen tilanne!” Hän kertoi, että J.V. ja Jeanette olivat tekemisissä 

keskenään, tai ainakin J.V. Jeanetten kanssa, ”melkein kuin he olisivat jo vihittyjä”. J.V. kävi talossa 

milloin  halusi,  teki  vierailuja  Jeanetten  kanssa,  antoi  hänelle  ”tuhansia”  kalliita  lahjoja  ja  piti 

hänelle kutsuja. Kuitenkin tilanne oli olevinaan salaisuus, eikä Kellgrenin mielestä edes J.V. voinut 

itse varmaksi sanoa olevansa kihloissa – vaikka Jeanette oli  vastaanottanut hänen sormuksensa! 

Kellgren arveli, että J.V. ei ollut kirjoittanut asiasta Robertin isälle, J.J. Tengströmille, koska ei ollut 

itsekään varma asiasta.  Tällaisen vaikutelman saa myös J.V.:n J.J.  Tengströmille  pian virallisen 

kuulutuksen  jälkeen  kirjoittamasta  kirjeestä.  Kellgrenin  arviot  tilanteesta  eivät  ole  mairittelevia 

J.V.:n kannalta mutta eivät kyllä Jeanettenkaan. Hänen mielestään Jeanette oli lapsi, jolla ei ollut 

neuvonantajaa, joka ei tiennyt, mitä teki tai halusi – ”ja sen lisäksi hän on hiukan typerä”. Kellgren 

oli sitä mieltä, että Jeanette ei rakastanut J.V.:tä. Tämä odotti pelon, turhamaisuuden tai torjuvan 

sydämen vuoksi. Kellgrenin mielestä J.V. teki Jeanetten kanssa, mitä huvitti, koska tämä oli lapsi, ja 

sitoi  tämän  itseensä  maailman  silmissä  lahjoillaan  ja  käytöksellään  ja  loi  lämminhenkisyyden 

paistetta heidän suhteensa ylle. Kellgren pelkäsi J.V.:n laskelmoivan.224 

Kellgrenin tietojen mukaan Blåfjeld oli miltei jättänyt toiveensa. Hän sanoi myös, että Blåfjeldin 

mukaan J.V. ei ollut käyttäytynyt häntä kohtaan ritarillisesti. Kellgren uskoi Blåfjeldia, koska hänen 

mielestään tämä oli säyseä ja rehellinen mies, joka ei pystynyt valehtelemaan. Toisaalta Kellgren 

saattoi uskoa Blåfjeldia, koska halusi. Kilpakosijoilla olisi ollut myös kahdenkeskisiä neuvotteluja 

asian suhteen. Kellgrenin arvion mukaan Blåfjeld oli jokseenkin tolaltaan. Hän ei ajatellut muuta 

kuin Jeanettea ja pohti tätä päivät ja yöt. Jeanette kuitenkin oli ilmeisesti sanonut hänelle useasti, 

ettei halunnut olla hänen kanssaan tekemisissä. Hän oli kirjoittanut Josephinelle jo toukokuussa, 

ettei enää ollut kiinnostunut Blåfjeldista.225 Mistä siis kiikasti parin välillä? Miksi Jeanette perui 

puheitaan: olivatko J.V.:n vaatimukset hänelle liikaa vai kalvoiko hänen mieltään kuitenkin epäilys 

Blåfjeldin suuntaan? Ehkä hän oli ylipäätään hämmentynyt,  ei välttämättä itsekään tiennyt, mitä 

223 Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845; 2.8.1845, Coll 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK. Lennartista ks. 
Snellman Borenius 1968, 179.

224 Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845, Coll 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK; JVS – J.J. Tengström 
14.8.1845, SA V, 556.

225 Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845, Coll 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK; Josephine Kellgren – JLS 
(Wennberg) 30.5.1845. J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
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ajatteli tai tunsi tapahtumien kiidättäessä häntä eteenpäin.  Kellgren tuntuu suhtautuneen J.V.:hen 

melko negatiivisesti ja osa hänen Blåfjeldia kohtaan tuntemastaan sympatiasta saattoi johtua tästä. 

Kellgrenin  mukaan  tilanteeseen  vaikuttivat  myös  ihmisten  puheet.  Uskon,  että  ne  ahdistivat 

Jeanettea, jonka Kellgrenkin arveli olevan tilanteessa yksin ilman neuvonantajaa. Juorut virkistivät 

kuopiolaisia  ja  kaupungin  kesävieraita.  Kahvinjuojat  olisivat  olleet  kovin  onnettomia  ellei 

Snellmania, Blåfjeldiä ja Mlle Wennbergiä olisi ollut. Yksi juoruilija oli ilmeisesti ollut Lennartin 

sisar Emilie Forstén, joka on hypännyt Kellgreneillä paljon ja J.V. kuuluu olleen hänelle katkera, 

koska hän olisi  puhunut pötyä Jeanette Wennbergille.226 Apupoika  Budènkin kertoi,  että puhetta 

liikkui  siitä,  että  Jeanettella  oli  toinenkin,  joka  häntä  rakasti.  Puheet  olivat  siis  kiirineet  myös 

palvelusväen keskuudessa eivätkä vain herrasväen omassa seurapiirissä. Budènin mukaan kaikki 

Kuopiossa  tuona  aikana  tiesivät,  että  ”Blåfjeldt  murehti  morsiantaan  liiaksi,  oli  kun 

heikkomielinen.”227 Elokuun alussa Kellgren oli edelleen huolissaan Blåfjeldistä ja oli saanut hänet 

suostuteltua matkustamaan pois Kuopiosta, joka oli tälle nyt epäonnen paikkakunta. J.V.:lläkin oli 

osuutta asiaan, sillä kolmiodraaman osapuolten välillä vallitsi vaivautuneisuus.228

Robert piti  Hermanin kertomusta J.V.:stä arvoituksellisena. Hän tuntui ihmettelevän, miten mies 

saattoi antaa pilkata itseään siten, että hyväksyi kolmet rukkaset samalta tytöltä ja vielä sen lisäksi  

kuunteli  anteeksipyyntöjä  jokaisen  jälkeen.  Hän  pohti,  missä  nyt  oli  ärtyisä,  herkkä  tunne  ja 

taipumaton tahto tai edes keskiverto määrä miehistä ylpeyttä. Hän ei kuitenkaan jakanut käsitystä, 

että Jeanettea tarvitsisi sääliä. Hän uskoi, että kaksi kolmasosaa nyt juoruilevista tytöistä antaisi 

kätensä silmänräpäyksessä J.V.:lle ja olisivat hölmöjä,  jos eivät niin tekisi.  Hän kuitenkin yhtyi 

ystävänsä näkemykseen siitä, että tyttö oli avuton ja ilman tukea. Niinpä tämä horjui sinne tänne 

muiden puheiden perässä.  Robert  ei  uskonut,  että  J.V.  laskelmoisi  ja  arveli,  että  Jeanettella  oli 

tunteita  tätä  kohtaan.  Hän  oli  sitä  mieltä,  että  J.V.  oli  toiminut  liian  aikaisin  kohtalokkaassa 

asiassa.229 Vaikka Robert oli Helsingissä, kaukana tapahtumien keskipisteestä, näyttää siltä, että hän 

oli tarkkanäköisempi kuin ystävänsä ja pystyi poimimaan olennaiset huomiot tämän kertomuksesta.

226 Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845 ja 2.8.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK. Kuopiossa 
väitettiin vielä 1880-luvulla, että J.V. oli kieltänyt vaimoaan seurustelemasta muutamien "kielewien kahwitätien" 
kanssa. Ks. Savo-lehti, 16.4.1889, nimimerkki Servus; Havu 1970, 75.

227 Oskar Fredrik Budènin muistelmat. Kirjallisten muistoin säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä 
perustetun yhdistyksen asiapapereita 1884. Kansio B 90, SKS.

228 Herman Kellgren – Robert Tengström 2.8.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma.
229 Robert Tengström – Herman Kellgren 8.8.1845, Coll. 99.2, Kellgreniana-kokoelma. Myös Snellman Borenius 

lainaa Robertin kirjettä, mutta tekee sen valikoiden kohteidensa kannalta suotuisimmat osat. Ks. Snellman Borenius 
1968, 202. 
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Johannan päivä ja kihlaus

Merkittävä  tapaus  tuona  kesänä  oli  J.V.:n  Johannan  päivänä  21.  heinäkuuta  järjestämä  juhla. 

Kyseisellä viikolla Kuopiossa oli paljon ylioppilaita, ja heillä juhlaa tuntui riittävän useana iltana. 

Johannan päivän juhla on useassa yhteydessä tulkittu kihlajaisiksi, vaikkei sen tällaisesta luonteesta 

avoimesti puhuttukaan. Kirjallisuudessa kuvaukset juhlasta perustuvat August Schaumanin (1826–

1896)  muistelmiin,  jotka  ilmestyivät  alun  perin  1892–1894.  On  kuitenkin  olemassa  muitakin 

johtolankoja,  jotka  johdattavat  juhlan  luonteen  jäljille  ja  haastavat  Schaumanin  käsityksen. 

Muistelmiaan  kirjoittaneesta  Schaumanista  oli  tullut  päätoimittaja,  kirjapainon  omistaja  ja 

aatelissäädyn edustaja valtiopäivillä.  Kesällä 1845 hän oli  kuitenkin vielä 19-vuotias ylioppilas. 

Muistelmat perustuvat oletettavasti hänen päiväkirjamerkintöihinsä.230 Toki voidaan vain arvailla, 

kuinka  tarkkoja  merkintöjä  hän  on  tehnyt  ja  onko  kuvaus  jotenkin  värittynyt.  Sitä  sävyttänee 

ainakin ihailu J.V.:tä kohtaan. Tulkinta kihlauksen juhlimisesta lienee myöhemmissä kuvauksissa 

otettu  juuri  Schaumanilta.  Hän  kirjoittaa  J.V.:n  viettäneen  juhlaa  ”Johannan  päivän  kunniaksi, 

todennäköisesti  viettääkseen  kihlaustaan  Jeanette  Wennbergin  kanssa”.231 Schaumanin  teksti  on 

ollut  taustalla  jo  Emil  Nervanderin  vuonna  1906  kirjoittamassa  kuvauksessa  Helsingin  Kaiku 

-lehdessä.  Savolainen  taas  hyödyntää  Nervanderin  kuvausta,  vaikka  kehottaakin  katsomaan 

lisätietoja  Schaumanin  teoksesta.  Myös  Castrén  käyttää  Schaumanin  muistelmia  tässä  kohtaa 

Kellgren-elämäkerrassaan, samoin Thiodolf Rein ja Snellman Borenius omissa teoksissaan. Kaikki 

pitävät juhlaa jollakin tasolla kihlajaisina. Bruno Granit kirjoittaa suoraan sen olleen ”kihlauskesti” 

ja Salomaa kertoo J.V.:n julkaisseen kihlauksensa tuona päivänä.232

Kihlausta ei kuitenkaan julkaistu Johannan päivän juhlassa. Schauman ei mainitse näin tapahtuneen 

ja myös  Kellgrenin kertomuksesta jää käsitys, että kihlausta ei julkistettu tuolloin, vaikka kaikki 

odottivat sitä.233 Elokuun 2. päivä Kellgren kirjoitti Robertille Blåfjeldin alkaneen rauhoittua, kun 

230 Hyvämäki 1967, 7; Kotivuori 2005a. Joissain kohdin Schauman on lainannut päiväkirjaansa suoraan eikä 
päiväkirjan tyyli ja tarkkuus juurikaan poikkea teoksen varsinaisesta tekstistä. Schaumanin kirjoittaessa 
muistelmiaan oli Johannan päivän juhlasta kulunut liki 50 vuotta. Kuvaus on niin yksityiskohtainen, että hänellä on 
täytynyt olla joitakin muistiinpanoja tuolta ajalta – tai hyvä mielikuvitus. Kun Schauman ylipäätään piti päiväkirjaa, 
on luontevaa olettaa, että hän kirjasi tapahtumat ylös, sillä hän näytti pitäneen arvossa juhlaa sekä J.V.:n 
henkilökohtaista kutsua ja hänen kanssaan vietettyä aikaa. Schauman 1967, 216–219, 240–244. Schauman oli 
myöhemmin Snellmanien vuonna 1855 syntyneen Karl-pojan kummi, ks. Havu 1970, 78.

231 Schauman 1967, 241.
232 E. Nervander, ”Kukoistusaika Johan Wilhelm Snellmanin elämässä”, Helsingin Kaiku, 12.5.1906, 213–214, KK; 

Savolainen 2006, 402–404, 1037 (viitteet 437–438); Castrén 1945, 125–127; Snellman Borenius 1968, 196–200; 
Rein 1981, 330–333; Granit 1886, 33; Salomaa 1948, 113.

233 Schauman 1967, 241–242; Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma. 
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J.V.:n  ja  Jeanetten  naimakauppa  oli  varmistunut.  Reilun  viikon  päästä  tulisivat  kuulutukset  ja 

samana  iltana  pidettäisiin  kihlauksen  julkistamisen  kunniaksi  juhlat.234 Bruno  Granitin  J.V.:tä 

käsittelevän  teoksen  nostattamassa  lehtidebatissa  1880-luvulla  oli  myös  esillä  kihlajaisten 

ajankohta. Nimimerkki Servuksen mukaan 21.7. Harjulassa vietettiin vain nimipäivät ja varsinaiset 

kihlajaiset  olivat  syksymmällä,  lauantaina  ennen  ensimmäistä  kuulutuspäivää.  Granit  vastasi 

kritiikkiin  saaneensa  tiedon  paikalla  olleelta,  vielä  elossa  olevalta  henkilöltä,  joka  oli  ollut 

morsiamelle laulamassa. Voisiko kyseessä olla jälleen Schauman? Tai Budèn? Granit arveli ennen 

kuulutusta vietettyjen kihlajaisten olleen ”paperin päälle panijaiset”, ”Semmoisia en ole tarkoittanut 

kertomallani juhlallisuudella.” Servus jatkoi vielä debattia: ”Ja minä pysyn edelleenkin sanassani, 

ettei  mitään kihlauksen julkaisua ollut  Harjulassa,  waikkei  Teille  asian kertonut  ole  ainoa,  joka 

otaksui pitoja kihlajaisiksi.”235 Olisipa mielenkiintoista tietää, kuka oli nimimerkin takana ja mihin 

hänen tietonsa perustuivat! 

Voi olla,  että  kuulutuspäivää juhlittiin  myös erikseen. Josephine kertoi,  että  oli  ollut  juhlimassa 

erään  ystävän  ensimmäistä  kuulutuspäivää  (”firades  Julies  första  lysningsdag”).  Ihmiset  olivat 

tanssineet ja oli ollut iloista ja hauskaa.236 Herman kuitenkin puhui kihlauksen julkistamisjuhlasta 

(”éclateringskalas”).237 Anomus  avioliittoon  kuuluttamisesta  allekirjoitettiin  9.8.  ja  ensimmäinen 

kuulutus  luettiin  seuraavana  päivänä.238 J.V.  itse  kirjoitti  J.J.  Tengströmille,  että  morsiamen 

nuoruuden  vuoksi  mikään  muu  ei  ollut  sitova  kuin  kirjallinen  lupaus  kuulutuksia  varten,  eikä 

hänellä ollut oikeutta puhua asiasta ennen tätä, vaikka se oli ollut tiedossa.239 Kolmen kuukauden 

harkinta-aika tuli päätökseen elokuun alussa. Näyttää siltä, että kihlaus julkaistiin virallisesti vasta 

elokuun  9.  päivä  ja  tässä  mielessä  tuona  viikonloppuna  vietettyjä  juhlia  voi  pitää  kihlajaisina. 

Johannan päivän juhlan suhteen  voidaan kysyä,  miksei  kihlausta  julkistettu,  jos  kyseessä olivat 

kihlajaiset.

234 Herman Kellgren – Robert Tengström 2.8.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma. Kellgrenin juhlasta käyttämä 
sana on ”ett éclateringskalas”.

235 Savo-lehti, 16.4.1889, nimimerkki Servus; Savo-lehti 18.4.1889, Granit; Savo-lehti 23.4.1889, nimimerkki Servus. 
Schauman kuoli vasta vuonna 1896, ks. SA, Register och Supplement, 191.

236 Josephine Kellgren – JLS 19.4.1850 (päätelty ajoitus), 2671, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
237 Herman Kellgren – Robert Tengström 2.8.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK.
238 Ansökan om lysning till äktenskap, 9.8.1845, SA V, 554–555 (myös kuva alkuperäisestä asiakirjasta).
239 JVS – J.J. Tengström 14.8.1845, SA V, 556. Vuonna 1849 J.V. kirjoitti, että oli joutunut jo kahtena vuonna viidestä 

viettämään Jeanetten nimipäivää erossa, ks. JVS – JLS 22.7.1849, SA VI, 792. Hän ilmeisesti otti laskelmissaan 
mukaan myös vuoden 1845.

58



Schaumanin kuvaus kesäisestä Kuopiosta on eloisa.  Schauman ja hänen ylioppilastoverinsa olivat 

saapuneet  heinäkuun puolimaissa.  Kaupungissa  jo  aiemmin ollut  toveri  kuvaili  ihastuneena sen 

kauniita naisia, ja tuona kesänä Kuopiossa oli paljon ylioppilaita. Siellä ilmeisesti elettiin sangen 

iloista ja seuraelämältään vilkasta kesää:
Toverit johtivatkin meidän pian paikkakunnan seuraelämään, ja meitä pyydettiin jo ensi päivinä tanssiaisiin 

ja  aamupäiväkahville,  joilla  tuo  aikoinaan  paljon  puheenaihetta  antanut  kuopiolainen  seurapiiri  koetti 

huvitella.240

Schauman ja ylioppilaat seurustelivat ilmeisen paljon myös kaupungin nuorten neitojen kanssa, sillä 

hän jatkaa:
Kaupungin nuoret naiset olivat laajalti kuuluisia kauneudestaan ja miellyttävyydestään, ja tämän maineen 

todenperäisyydestä me nyt saimme tilaisuuden riittävässä määrin vakuuttua. Ujoimmankin kavaljeerin täytyi 

tuntea itsensä sähköistyneeksi sellaisessa seurassa. Tuli eloa ja iloa kaikkien mieleen.241

Naisten kanssa seurustelu oli mieluisimpia osia Kuopiossa oleskelusta, sillä Schauman jatkaa, että 

kun naisten seurasta ei  voitu nauttia,  paikkakuntalaiset  toverit  järjestivät matkalaisille ohjelmaa. 

Schauman kehuu myös Jeanette Wennbergin sointuvaa ääntä kuvaillessaan häntä.242 Ehkä Jeanette 

oli osallistunut seuraelämään ja viihdyttänyt muita laulullaan?

Yleisen kuvauksen jälkeen Schauman kirjoittaa J.V.:stä ja Jeanettesta:
Mutta  ei  ainoastaan  meidän  vallaton ylioppilaslaulumme,  vaan eräs  toinenkin seikka valoi  kuopiolaisten 

mieleen  jonkinlaista  juhlatunnelmaa.  Oli  nimittäin  julkinen  salaisuus,  että  kaupungin  suurmies,  Saiman 

toimittaja,  rehtori  Joh.  Vilh.  Snellman,  oli  rakastunut  erääseen  nuoreen  neitoseen,  joka  oli  kaupungin 

ihanimpia, ja melkein kihlautunut hänen kanssaan, ja että kihlaus julkaistaisiin varmasti jonakin päivänä.243

Ylioppilaat pääsivät heti vihille Kuopion tuon kesän suurimmasta juorusta. Viikon verran Schauman 

ja hänen matkatoverinsa olivat yrittäneet turhaan tavata J.V.:tä kotoaan, mutta varhain 21. päivän 

aamuna tämä saapui heidän kortteeriinsa ja kutsui heidät kolmelta iltapäivällä läheisessä Harjulassa 

alkavaan  juhlaan.  J.V.  oli  tuona  aamuna  ”sirosti  ja  aistikkaasti  puettuna,  mitä  leikillisimmin 

kasvoin”.  Kuinka tarkkaavainen olikaan Schauman tuossa tilanteessa ollut,  kuinka muistavainen 

myöhemmin? Juhlaväen oli  määrä kokoontua Jeanetten isän,  apteekkari  Wennbergin luona.  J.V. 

arveli  ”myhähdellen”  ylioppilaiden  sinne  ehkä  osaavan.244 Ilmeisesti  nämä  olivat  jo  viettäneet 

seuraelämää Wennbergien tykönä.

240 Schauman 1967, 239.
241 Schauman 1967, 239–240.
242 Schauman 1967, 240–241.
243 Schauman 1967, 240.
244 Schauman 1967, 240–241.
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Schaumanin  mukaan  Wennbergeillä  oli  koossa  ”koko  seurapiiri,  sekä  vanhat  että  nuoret, 

kuvernööristä alkaen”. Siellä juotiin kahvia ja tämän jälkeen jatkettiin Harjulaan, joka sijaitsi parin 

virstan päässä. Schauman kertoo:
Kun on tanssittu muutama katrilli, pyytää isäntä koko seuran pihalle järjestettyyn lehtimajaan, missä hän  

fanfaarien  ja  samppanjakorkkien  paukkeen  jälkeen  astuu  esiin,  pitää  puheen  miehen  ja  naiset 

velvollisuuksista  ja  esittää  maljan  –  'mamseli  Wennbergille'.  Malja  tyhjennettiin  suuren  hilpeyden 

vallitessa.245

Lisäksi juotiin malja myös Kuopion kauniille naisille. Vielä tanssittiin, nautittiin illallista ja kuultiin 

ylioppilaiden,  nuorten  naisten  ja  kaikkien  yhteistä  laulua.  Ylioppilaat  nostivat  hurraten  J.V.:tä 

kiitokseksi ja tämä pyysi, että he ”hurraisivat myös eräälle naiselle, jonka nimeä hänen ei tarvinnut 

lausua”.  Juhla  kuulostaa olleen  hieno ja  varmaan romanttinenkin ele.  J.V.:n puheessa toistuivat 

ilmeisesti  samat  avioliittoihanteeseen  linkittyvät  teemat,  joita  hän  oli  jo  kirjeissään  käsitellyt.  

Schauman ei valitettavasti kerro juhlasta oikein mitään Jeanetten tai naisten näkökulmasta. Ehkä 

Jeanette  oli  yksi  laulua  esittäineistä  nuorista  naisista?  Paluumatka  kaupunkiin  oli  Schaumanin 

mukaan hilpeä ja se sujui tanssien ja laulaen. Kaupungissa miehet saattoivat ensin kotiin ”päivän 

kuningattaren” ja hyvästelivät hänet laulaen ja hurraten. Tämän jälkeen saatettiin vielä muutamia 

muita kaunottaria. Miesten juhla kuitenkin vielä jatkui. J.V. kutsui ylioppilaat ensin Wiikin hotelliin 

ja myöhemmin omaan kotiinsa. Tässä välissä oli kuitenkin vielä käyty laulamassa Jeanettelle yksi 

serenadi.246 Vielä elokuun 7. päivä Saimassa ilmestyi romanttinen ”Den 21. juli” -nimetty runo.247

Myös  Kellgren  kuvasi  Johannan  päivän  juhlinnalla  alkanutta  viikkoa:  se  oli  mennyt  vauhdilla. 

Hänkin kertoi, että Kuopiossa on juhlittu ja laulettu serenadeja. Nuorukaiset olivat olleet hulluja ja 

riehakkaita  ”ja  eniten  kaikista  vanha  nuorukainen  Snellman”.  Kellgrenin  mukaan  J.V.  näytti 

nauttivan vanhoista muistoista ylioppilashälinässä, jota ilman hän oli Kuopiossa ollut.248 Jeanettelle 

oli laulettu monet serenadit J.V.:n pyynnöstä. Laulutaidossa oli kuitenkin Kellgrenin arvion mukaan 

toivomisen  varaa  ja  musiikkimies  Lagin  korvat  olivat  kärsineet.  Rankan  viikon  torstai-päivänä 

Kellgren kirjoitti:  ”Siten on viikko kulunut ja nyt on korkea aika sen loppua. Yksi ja toinen on 

palvonut Bachusta ja Snellman enemmän kuin olen koskaan aiemmin nähnyt hänen sitä tekevän; 

panen  sen  myös  hänen  rakkaudesta  vallattoman  mielensä  tiliin.”  Kellgren  päivitteli,  miten 

vakavimmatkin ja kunnioitettavimmatkin saattoivat tulla Amorin narreiksi ja sellainen J.V. hänen 

245 Schauman 1967, 241.
246 Schauman 1967, 241–242.
247 Den 21. juli, SA V, 1.
248 Tämän kohdan suomennokseen olen saanut hiukan apua Snellman Boreniukselta, Ks. Snellman Borenius 1968, 

200.
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mielestään oli. J.V. oli hänen mielestään miltei naurettava ja häntä itseään olisi toisinaan hävettänyt 

käyttäytyä niin kuin tämä käyttäytyi. J.V.:n ainoa ajatus oli Jeanette ja etenkin, jos hän sai viiniä 

tietyn määrän, hän ”jokelteli” vain Jeanettesta. Tällaisissa tilanteissa J.V. oli myös puhunut asioita,  

joista  Kellgrenille  on  tullut  vaivautunut  olo.  J.V.  ei  kuulemma  koskaan  aiemmin  ollut  ollut 

sellaisessa  paineessa,  kuin  kuluneen  kolmen  kuukauden  aikana  ja  hän  oli  sanonut  elämänsä 

lyhentyneen monella vuodella.249

Kellgrenin arvio juhlasta ei  ole yhtä kaunis kuin Schaumanin,  vaan hänen mielestään Johannan 

päivän juhla oli suurinta imartelua, mitä hän oli koskaan nähnyt, ”kuin olisivat häät olleet tuona 

päivänä”. Kaikki odottivat koko ajan, että kihlaus julkistettaisiin, mutta ”kuitenkin, kuitenkin” J.V. 

oli sanonut, että jotakin olisi ollut vialla juuri tuolloin koko asian suhteen. Kiinnostavaa on se, että 

Kellgren mainitsee J.V.:n pitäneen kutsuja tai juhlia, monikossa. Johannan päivän juhlan hän sanoi 

olleen viimeisin. Se ei siis välttämättä ollut ainut. J.V. ei käynyt Jeanetten luona koko seuraavana 

päivänä ja näin hän Kellgrenin mukaan teki aina, kun oli pientäkin vihjettä välirikkoon päin. Ja tästä 

”raukka tyttö, jonka suurempi henki hän on, hätääntyy ja pyytää anteeksi”. Kellgren pohti, johtuiko 

tämä pelosta suurta ja mahtavaa henkeä kohtaan vai pelosta jäädä ilman sulhasta. Vaikka J.V. tuona 

päivänä oli varma, ettei tilanne enää voinut horjua, ei Kellgren olisi halunnut mennä vannomaan, 

etteikö tämän päivän kyllä voisi seuraavana päivänä olla ei. Kellgren pelkäsi J.V.:n laskelmoivan ja 

juuri Johannan päivän juhlassa hänen mieleensä hiipi tämä ajatus. Kellgren väitti jopa kyynelten 

tulleen silmiinsä tämän tunteen vuoksi. Hänen mielestään  aito rakkaus oli ujoa eikä korostettua ja 

imartelevaa.  Snellman  Borenius  ei  liene  aivan  väärässä  kutsuessaan  Kellgrenia  ”kitkeräksi 

tarkkailijaksi”.250 

Ainakin  Schaumanilla  ja  muilla  herroilla,  ehkä  lukuun  ottamatta  Kellgreniä,  oli  hauskaa  noina 

päivinä. Naisten juhlat näyttävät loppuneen lyhyempään. Vaikka Schauman kuvaa juhlaa hilpeäksi, 

ei kuvauksesta voi mitenkään päätellä, miten Jeanette sen koki. Jos hän oli rakastunut ja varma, 

päivä  oli  varmasti  ihana,  jos  taas  ei,  voisi  sen  kuvitella  olleen  jopa  ahdistava  ja  hämmentävä. 

Kellgrenin tieto siitä, että juuri tuona päivänä J.V.:n ja Jeanetten välillä olisi jotakin ollut vialla, on 

mielenkiintoinen mutta vaikeasti tulkittava. Ehkä J.V. ei käynyt Jeanetten luona, koska hänellä oli 

249 Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845. Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK. Kellgren ei kuvaillut 
juhlan kulkua kovin tarkkaan kirjeessään Robertille, vaan lupasi kertoa siitä lisää kirjoittaessaan Sofi Tengströmille. 
Valitettavasti tätä kirjettä, kuten muutakaan Hermanin ja Sofin välistä kirjeenvaihtoa, ei ole säilynyt.

250 Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845 ja 2.8.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK; Snellman 
Borenius 1968, 200.
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kiire nauttia punssia ja kirjoitella runoja ylioppilasvieraidensa kanssa? Budènin muistelmasta löytyy 

kohta, joka mielestäni viittaa noihin samoihin heinäkuun lopun päiviin, mutta hän ei mainitse tässä 

yhteydessä mitään Johannan päivän juhlasta  tai  Jeanettesta.  Budèn kuvailee,  että  eräänä kesänä 

Kuopioon tuli maistereita ja ylioppilaita, joiden kanssa J.V. oli nauttinut punssia ”toiseen aamuun 

asti” ajan kuluessa puheiden ja laulujen siivittämänä. Budèn kertoo myös runosta, joka syntyi siten, 

että kukin vieras kirjoitti yhden säkeen ja että runo painettiin sinä päivänä ulos tulleeseen Saimaan. 

Schaumanin muistelmien perusteella näyttää siltä, että runo kirjoitettiin 23. päivä. Hän mainitsee 

runon ilmestyneen Saimassa n:o 30 eli 24.7. Paitsi seurueen koostumus ja pitkä valvominen sekä 

etenkin yhdessä laadittu runo ja sen julkaiseminen Saimassa vahvistavat, että Schauman ja Budèn 

puhuvat  samasta  tapahtumasta.251 Juhlan  mainitsemisen  suhteen  voi  olla  kyse  näkökulmaerosta 

muistelijoiden kesken: Schauman kuului J.V.:n ystävien joukkoon, Budèn oli palvelijan asemassa. 

Toisin sanoen Schauman oli läsnä Harjulan juhlassa, Budèn ehkä ei. Budènille ilonpito näyttäytyi 

vasta, kun herrat saapuivat viettämään aikaa J.V.:n kotiin.

Jeanetten  ja  J.V.:n  kesään  kuului  kuitenkin  varmasti  myös  onnea.  Suurin  osa  J.V.:n 

päiväämättömistä kirjelapuista on täynnä rakkautta ja kaipausta. Esimerkiksi:
Ihana, ihana pikkuiseni, jos Sinä tietäisit, kuinka sydämeni sykkii vähäisimmällekin ajatukselle Sinusta, niin 

ymmärtäisit miten hellästi olen

Sinun 

Snellman.

Vaikkei Jeanetten kirjelapuista ole säilynyt kuin yksi, J.V. viittaa niitä olleen useampia, kun kiittelee 

Jeanettea niistä. J.V. muun muassa kiittää muutamien ystävällisten sanojen lähettämisestä ja etenkin 

kolmesta ensimmmäisestä sanasta. Ehkäpä kirjelappu on alkanut jollakin ”rakas”-sanan sisältävällä 

tervehdyksellä. Ainoan säilyneen kirjelappunsa Jeanette on allekirjoittanut ”din egen Jeanette”.252 

Myös  Budènin  muistelmista  löytyy  kuvausta  Snellmanin  ja  Jeanetten  yhdessä  viettämistä 

onnellisista hetkistä:
Tämä kihlaus kesä taisi olla Snellmannin elämälle, mitä suloisinta hän elämässään sai nauttia. Useasti tekivät  

venheella huvimatkoja, millon ongelle, konsa muutoin, joissa minä olin aina mukana. Näillä matkoilla tulin  

näkemään, miten suurella nerolla, on suuret tunteetkin, kun ne kerta pääsevät vaikuttamaan. Se oli ihanaa 

251 Oskar Fredrik Budènin muistelmat. Kirjallisten muistoin säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä 
perustetun yhdistyksen asiapapereita 1884. Kansio B 90, SKS; Schauman 1967, 243; Student-inpromptu till 
sånggudinnan för att förjaga alla menliga intryck af Saimas notiser från Kuopio, Saima n:o 30, 24.7.1845, SA IV, 
553. Budèn tosin muistaa väärin, että esimerkiksi Robert Tengström olisi ollut paikalla, mutta hän käyttää itsekin 
sanamuotoa ”muistaakseni”.

252 JVS – JLS, päiväämättömät kirjelappuset (viisi kappaletta), SA IV, 681–682 (lainaus kirjeestä nro 310); JLS – JVS 
päiväämätön kirjelappu, SA IV, 682. 
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nähdä, kun niin ijäkäs sulhanen pani nuoren neitosen onkeen madon, jolla se sitten saikin ongittaissa kalan.  

Ne silmäykset jotka ne sillä hetkellä toisille antoivat ei ole mielestäni kadonnut. Meni ajatukseeni lieneekö  

Eerik XIV ollut onnellisempi hetki Kaisa Maununtyttären kanssa, kun Snellmanilla oli ne hetket Hannansa 

kanssa. Niiden häät vietettiin syksyllä 1845.253

Vaikka kuvauksessa onkin liiottelun sävyä, mielelläni päättelisin tästä yhdessä J.V.:n ja Jeanetten 

välisen kirjeenvaihdon kanssa, että he tosiaan olivat onnellisia keskenään tuona kesänä – ainakin 

lopulta.

4. Nuoruuden huolettomuudesta vakavaan liittoon

Kihlaus  oli  varmistunut elokuun 1845 alussa ja häitä valmisteltiin  syksyn mittaan.   Aiemmassa 

kirjallisuudessa  on  esitetty  tulkintoja  häiden  herännäisluonteesta,  jotka  seuraavassa  haastan 

kyseenalaistaen  lähteen,  johon  tämä  tulkinta  keskeisesti  nojaa,  ja  argumentoin,  että  on 

todennäköistä, että Jeanetten uskonnollisuus heräsi kunnolla vasta pari vuotta häiden jälkeen eikä 

ollut  kodin  perintöä.  Häiden  jälkeen  tuore  pari  muutti  Oppmanin  taloon,  joka  sijaitsi  Kuopion 

keskustassa. Se käsitti eteisen, salin, viisi kamaria ja keittiön.254 J.V.:n ja Jeanetten kanssa asui myös 

kasvattipoika Calle  ja  perheellä  oli  kaksi  palvelijatarta. Ensimmäinen oma lapsi,  Hanna,  syntyi 

marraskuussa 1846.255 Kuherruskuukaudet sujuivat  onnellisesti:  Jeanette oli  J.V.:lle  iloinen pieni 

aarre ja kodin kaunistus. Taustalla olivat kuitenkin koko ajan miehen hegeliläiseen ajatustapaan 

kuuluneet avioliitto- ja naisihanteet, joita kohti kehittymistä J.V. alkoi hiljalleen vaimoltaan odottaa. 

Nuoruuden huolettomuudesta vakavaksi vaimoksi muuntautuminen ei ollut yksinkertaista ja omat 

haasteensa Jeanettelle asetti häntä vain yhdeksän vuotta nuorempi kasvattipoika Calle, joka ei ollut 

niin kiltti ja kunnollinen, kuin hänen kasvattivanhempansa toivoivat.

253 Oskar Fredrik Budènin muistelmat. Kirjallisten muistoin säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä 
perustetun yhdistyksen asiapapereita 1884. Kansio B 90, SKS.

254 Snellman Borenius kuvailee huoneistoa Emma Ehrströmin laatiman pohjapiirroksen mukaan. J.V.:llä oli hallussaan 
kaksi huonetta: työhuone ja tupakkahuone. Edellisessä oli myös Callen vuode ja vierasvuode. Lönnrotilla taas oli 
tapana majoittua tupakkahuoneen divaanille. Snellman Borenius kuvaa: ”Pitkänomaisen ruokasalin kautta, jota 
kaunistivat Nervanderin valitsemat sinivalkoraitaiset verhot tupsuineen, päästiin pieneen salonkiin. Sen somisteena 
oli kaunis kynttiläkruunu ja ikkunoiden välinen peili pöytineen.” Asunnossa oli myös Nervanderin tilaama kalusto ja 
Jeanetten piano, mutta niiden sijainnista ei ole tietoa. Salissa ja Jeanetten huoneessa oli kevyet, valkoiset 
musliiniverhot. Jeanetten huone toimi ilmeisesti pariskunnan makuuhuoneena. Divaanin edessä sijaitsi ompelupöytä, 
ikkunan vieressä kirjahylly. Taloon kuului ilmeisesti myös tilava kuisti ja eteinen. Jeanetten huoneen yksityiskohdat 
todistavat hänen ompelijantaidoistaan. Snellman Borenius 1968, 223–224, ks. myös Savolainen 2006, 416–417. 
Kuva pohjapiirroksesta, Lappalainen 1982, 38. Myös Lappalainen käyttää Snellman Boreniuksen kuvausta, ks. 
Lappalainen 1982, 35–36. Pohjapiirros sisältyy Emman kaimalleen (os. Mattheiszen) lähettämään kirjeeseen.

255 Lappalainen 1982, 34–35; Savolainen 2006, 312. Palvelijattaret olivat Anna Malmberg ja Wilhelmiina Kainulainen.
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Harras uskonnollisuus ja herännäishäät?

Avioliitto solmittiin  18.  marraskuuta.256 Valmisteluja tehtiin pitkin syksyä ja J.V. vaivasi  hiukan 

nolostellen  useita  pääkaupungissa  asuvia  ystäviään  häihin  liittyvillä  toimeksiannoilla.  Herman 

Kellgrenille, joka sai tehtäväkseen morsiamen pukujen teettämisen, J.V. kirjoitti lokakuussa jopa 

viikon  välein.  J.J.  Nervander  sai  hoitaakseen  uuden  kodin  kalustuksen  hankkimisen.257 On 

kiintoisaa,  että J.V. luotti  Kellgrenin apuun, kun juuri  heidän välillään oli  kitkeriä  tuntemuksia. 

Toisaalta  ne  pyrittiin  ehkä  pitämään  tahdikkaasti  piilossa,  ja  tuttavapiiri  oli  joka  tapauksessa 

miehillä  yhteinen.  J.V.  kirjoitti  Jeanettesta  hellästi  mutta  toisaalta  hieman  alentavaan  sävyyn 

ystävälleen J.J. Tengströmille: ”Morsian, jolla on tätä asiaa koskevia pieniä vaatimuksiaan, kiittää 

välitykselläni  Kunnioitetun Veljen ystävällisistä  terveisistä  lapsenmielisen nöyrästi.”258 Sävy käy 

yhteen  J.V.:n  tapaan  puhutella  Jeanettea  ”lapseksi”  kirjeissään. Nämä  ”pienet  vaatimukset” 

kuitenkin todistanevat siitä, että Jeanettella oli mielipiteitä häiden suhteen.

Jeanetten tunnelmista avioitumisen kynnyksellä ei ole saatavilla suoraa aineistoa. Yleisesti ottaen 

häät  olivat  tärkeä  siirtymäriitti  etenkin  naisille.  Naisen  aseman  muuttui  sekä  perheessä  että 

yhteiskunnassa. Aviosääty merkitsi statuksen nousua seurapiireissä ja suvun keskuudessa. Miehen 

ulkoiseen  asemaan  avioliitto  ei  merkinnyt  vastaavaa  muutosta.259 Koska  naisen  elämänpiiri  oli 

keskeisesti  kodissa,  voidaan  ajatella,  että  avioliitto  oli  naiselle  suurempi  elämänmuutos  kuin 

miehelle.  Jeanetten  ystävätär  Anna  Lovisa  eli  Louise  Tavast  oli  myös  avioitumassa  ja  kirjoitti 

Jeanettelle odottavissa tunnelmissa. Hän kertoi kaupungissaan olevasta sotaväestä, mutta huomautti 

”mutta mitä sinä välität sotilaista: filosofithan ovat sinun heikko kohtasi”. Hän arveli, että upseerien 

joukossa saattoi olla joitain sellaisia, mutta näitä ei voinut verratakaan kuopiolaiseen. Louise kyseli 

Kuopion  kuulumisia  ja  lisäsi  vielä  kirjeensä  lopussa  toivovansa,  että  Jeanette  kirjoittaisi  myös 

eräästä asiasta, josta hän ei halunnut kysyä, mutta josta toivoi Jeanetten silti kertovan.260 Louise ei 

näytä  vielä  tienneen  Jeanetten  kihlauksesta,  mutta  toivoi  tämän  ilmeisesti  kertovan  asian 

etenemisestä. Lokakuussa Louise onnitteli Jeanettea siitä, että hänet oli kuulutettu. Jeanette oli siis 

raportoinut tilanteestaan ystävälleen, mutta hänen tunnelmiaan ei ystävän kirjeistä ole luettavissa. 
256 Häät viivästyivät noin viikolla alkuperäisestä suunnitelmasta. Lönnrotille J.V. mainitsi vihkipäiväksi suunnitellun 

11. tai. 13. marraskuuta, Tengströmille hän kirjoitti häiden olevan 18. eikä 11. päivä. JVS – E. Lönnrot, SA V, 567; 
JVS – J.J. Tengström 7.11.1845, SA V, 582.

257 JVS – Herman Kellgren 3.10.1845, 9.10.1845 ja 16.10.1845, SA V, 564–566; J.J. Nervander – JVS 30.9.1845, SA 
V, 561–562.

258 JVS – J.J. Tengström 7.11.1845, SA V, 582. Suomennos KT 8, 271.
259 Häggman 1994, 86, 95–96.
260 Louise Tavast – JLS (Wennberg) 24.8.1845, 2577–2580 (sitaatti 2579), J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
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Louisesta  ainakin  voi  aistia  morsiamen  innon,  ja  Häggmankin  kuvaa  ajan  ennen  häitä  olleen 

”kuumeisen valmistelun kiirettä” morsiamelle ja tämän perheelle.261

Sekä  Savolainen  että  Lappalainen  kertovat,  että  Snellmanien  häät  vietettiin  herännäistapaan. 

Savolaisen mukaan Jeanetten lapsuuden perhe oli hartaan uskonnollinen. Savolainen vetoaa osin 

Lappalaiseen ja molemmat viime kädessä Snellman Boreniuksen välityksellä  Konstantin Sarlin-

Sarasteen kertomukseen, jota Snellman Borenius on käyttänyt lyhyen kuvauksensa pohjana. Sarlin-

Sarasteen  teksti  sisältyy  hänen  vuosina  1910–1911  julkaistujen  muistelmiensa  toiseen  osaan. 

Snellman  Borenius  mainitsee  tämän  olleen  J.V.:n  oppilas.262 Savolaisen  mukaan  Sarlin  kertoo 

virheellisesti,  että  kyseessä  olisivat  olleet  kaksoishäät  J.I.  Berghin  kanssa.  Muistakin  lähteistä 

selviää, että Bergh vihittiin jo vuonna 1841 Olivia Wilhelmina Berghrothin kanssa. Kaksoishäät 

olisivat  kuitenkin  Savolaisen  mukaan  sopineet  kuvaan,  sillä  Bergh  oli  Snellmanin  ystävä  ja 

Kuopion  herännäisjohtajia.263 Lappalaisella  on  Sarlinin  muistelman  lisäksi  todisteena 

herännäishäistä  se,  että  hän  oli  kuullut  tietoja  asiasta  monilta  tahoilta.  Tähän  viittaa  myös 

Savolainen.  Ainoa  Lappalaisen  nimeltä  mainitsema  muistelija  on  K.A.  Malmbergin  poika  V-J 

Malmberg.264 Isä K.A. Malmberg oli syntynyt 1819. Poika Veli-Jaakko syntyi 1885 ja kuoli 1965 

80-vuotiaana.265 Muistitiedon  matka  on  ollut  pitkä.  Veli-Jaakko  on  kuullut  Snellmanien  häistä 

isältään ja kertonut tiedon edelleen Lappalaiselle vähintään yli 15 vuotta ennen Lappalaisen teoksen 

ilmestymistä.266 

Sarlinin  muistelmat  eivät  näyttäydy  luotettavana  lähteenä.  Niihin  sisältyy  asiavirheitä  ja 

kokonaisuus  on  pikemminkin  tarina  ideaalihäistä  kuin  kuvaus  todellisesta  tapahtumasta.  Myös 

ajallinen etäisyys  tapahtumien ja julkaisuhetken välillä  oli  hyvin pitkä.  Muistelija oli  väitettyyn 

261 Louise Tavast – JLS (Wennberg) 12.10.1845, 2581, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK; Häggman 1994, 
96.

262 Savolainen 2006, 408–409; Lappalainen 1982, 33–34; Snellman Borenius 1968, 219–220; Ks. viitteet Savolainen 
2006, 1037–1038 (viitteet 464–465), Lappalainen 2006, 56 (viite 41). Savolainen kirjoittaa hääjuhlan viitanneen 
seuroihin ja Lappalainen toteaa niissä olleen ”voimakas herännäisuskonnollinen sävy”. Snellman Boreniuksen 
kuvaukseen sisältyy myös tietoja Jeanetten toisen päivän puvusta ja kaupunkilaisten vastanaineiden kunniaksi 
järjestämiin pitoihin, mutta niiden alkuperä ei selviä. Ks. myös Sarlin-Saraste 1912.

263 Savolainen 2006, 1037–1038, (viite 465); Kotivuori 2005e. Bergh ja hänen vaimonsa menehtyivät vasta 1878, joten 
kyseessä ei ole voinut olla hänen toinenkaan avioliittosta. Berghien häät ilmeisesti todella olivat kaksoishäät, mutta 
toinen aviopari oli morsiamen sisar Selma ja tämän puoliso Josef Grönberg. Ks. Eskola 2006, 135.

264 Lappalainen 1982, 33 ja 56 (viite 41); Savolainen 2006, 408 ja 1037 (viite 464).
265 Bergholm 1901b, 845–846; Hiski-tietokanta (http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t3768909, luettu 21.9.2011); 

Sukupuu-verkkosivusto (http://kaikki.nettihotelli.net/2w/dat4218.htm, luettu 21.9.2011).
266 Se tosin perustuu suurelta osin toisessa muodossa vuonna 1975 ilmestyneeseen teokseen, mutta Veli-Jaakko 

Malmbergin kuolemasta oli tuolloinkin kulunut jo 10 vuotta. Ks. Lappalainen 1982, 5.
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tapahtuma-aikaan  alle  20-vuotias  ja  julkaisuhetkellä  jo  85.267 Jo  se,  että  hän  kertoo  totuuden 

vastaisesti J.I. Berghin ja J.V.:n kaksoishäistä tuntuu karkealta virheeltä ja asettaa muutkin tiedot 

outoon valoon. Kuvaus on ihannoiva: juhlissa vallitsi raittius, yhdenvertaisuus, loistava tunnelma ja 

ylevät keskustelun aiheet. Sarlinin mukaan tilaisuus erosi suuresti tavallisista tuonaikaisista häistä. 

Itsekin  heränneeksi  tunnustautuva  Sarlin  on  pikemminkin  ajanut  kirjoitusajankohtaan  liittyvää 

agendaa kuin kertonut todellisista hääjuhlista. Kuvaus sisältää paljon moraalista ja jopa ideologista 

ainesta ja itse juhlaa kuvaillaan vain lyhyesti sen välissä.268 Sarlin kuvaa tarkkaan J.V.:n kasvojen 

ilmettä virren veisuun aikana ja myös sitä,  kuinka hän katsahti hieman muista erilleen istuneita 

sulhasia ja mietti, miten nämä kumpikin olivat etsineet totuutta mutta eri teitä. Sarlin kuvaa, kuinka 

J.V.:n ja Berghin ympärille alkoi kerääntyä väkeä ja hän kertoo mieleensä juolahtaneen ajatuksen, 

että  jos näiden miesten kesken nyt  syntyisi  ottelu maailmankatsomusten välillä,  niin  se  taistelu 

varmaan tulisi ratkaisevaksi monelle kuulijoista. Ja: ”Olisikohan tuo ajatus ollut jotakin aavistusta? 

Kohta näet oli kuin olikin tuo taistelu jo käynnissä.”269 Tämän kaltaiset retoriset kuviot miltei 70 

vuotta sitten tapahtuneista asioista kerrottaessa lisäävät kertomuksen epäuskottavuutta etenkin, kun 

vielä tiedämme, että Bergh ja J.V. eivät viettäneet hääjuhlaansa yhdessä. 

Sarlinin mukaan Bergh ja J.V. päätyivät kiistelemään Charles Darwinin evoluutio-opista ja hän jopa 

siteeraa näiden muka sanomia asioita. Erikoista tietenkin on se, että Darwinin Lajien synty ilmestyi 

vasta 1859, minkä Sarlin jopa itse mainitsee:” – – Charles Darwin äskettäin – teoksessaan ”Lajien 

synty”  w.  1859  –  oli  esiintuonut  käsityksenään...  –  –  ”.270 Sarlin  siis  kirjoittaa  menneessä 

aikamuodossa vuonna 1859 ilmestyneestä teoksesta ja laittaa J.V.:n ja Berghin hahmot tekstissään 

keskustelemaan siitä. Näyttääkin siltä, että Sarlin vain ottaa nämä kaksi tunnettua ja eri kantoja 

edustavaa  hahmoa  oman  debattinsa  välikappaleiksi.  Koko  ajatus  siitä,  että  tässä  kuvattaisiin 

todellisia  häitä  tulee  aivan  käsittämättömäksi,  mitä  pidemmälle  kuvaus  evoluutio-opista 

debatoimisesta  etenee.  J.V.  esiintyy  jonkinlaisena  maallisen  rationaalin  edustajana,  jolta  uskoa 

välittävä  Bergh  on  kuulijat  pelastanut.  Sarlin  paikantaa  oman,  keskeisen  uskonnollisen 

kokemuksensa tuohon iltaan.  Hän päättää kuvauksensa: ”Kaukaisena unelmana wäikkyvät nämä 

häät nyt enää minunkin mielessäni.”271 Häätalo toimii myös metaforana tekstin lopussa: ”Ja minä 
267 Sarlin itse kuitenkin tunsi, että muistot ajan kuluessa ennemmin kirkastuivat kuin himmenivät. Sarlin-Saraste 1912, 

v. Käyttämässäni niteessä on muistiinpanojen osat 1 ja 2, jotka molemmat on sivunumeroitu erikseen. Käyttämäni 
tiedot löytyvät toisesta osasta ja sivunumerot viittaavat siihen.

268 Sarlin-Saraste 1912, 2–8.
269 Sarlin-Saraste 1912, 10–11 (lainaus sivulta 11).
270 Sarlin-Saraste 1912, 11–14 (lainaus sivulta 12).
271 Sarlin-Saraste 1912, 12–15 (lainaus sivulta 15). Myös Ilmari Havu kertoo J.V.:n ja Berghin väitelleen Malmbergin 

talossa järjestetyissä kaksoishäissä, mutta hän taas arvelee häiden olleen mahdollisesti Lovisa Fredrika ja kauppias 
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luotan  siihen,  että  niille,  joilla  on  usko,  warmasti  kerran  kaikuu  sen  wiimeisen  häätalon 

kynnyksellä:  'Tulkaa,  te  Isäni  siunatut!'”272 Keskeisin  lähde,  jolle  tulkinta  Snellmanien 

herännäishäistä  perustuu,  osoittautuu  siis  varsin  epäluotettavaksi.  Savolaisen  mukaan  hääjuhla 

viittaa selvästi seuroihin ja hän huomioi, että Snellman ei maininnut tästä ystävilleen mitään. Hän 

kirjoittaa J.V.:n olleen häissään yksin ilman ystäviään herännäisväen keskellä.273 On mahdollista, 

että  J.V.  ei  halunnut  mainita  herännäishäitä  mutta  on  myös  mahdollista,  että  häitä  ei  vietetty 

herännäistapaan.

Savolainen tulkitsee myös, että Wennbergeihin tutustuminen vei J.V.:n takaisin hengelliseen piiriin, 

johon hän oli ollut kosketuksissa lapsuudessaan ja opiskeluaikoinaan: ”Kriittisyys ilmiötä kohtaan 

lieveni  kiintymyksestä  omaan  vaimoon  ja  hänen  vakaumukseensa.”274 Hän  kertoo  Wennbergien 

hartaan  uskonnollisuuden  juontaneen  Sortavalaan.  Nämä  ehtivät  hänen  mukaansa  kokea 

renqvistiläisen julistuksen ja hän kuvaa, että Anders ei muiden kauppiaiden ja käsityöläisten tapaan 

kokenut  omakseen  polvirukouksia  ja  mystiikkaan  vivahtavaa  ”salatun  elämän”  kokemista.275 

Sortavalan historiassa kerrotaan Henrik Renqvistin tulleen Sortavalan kappalaiseksi 1835. Hän ei 

saanut  suurta  herätystä  aikaan  Sortavalan  kaupungissa  mutta  renqvistiläisyys  tuntui  ilmeisesti 

voimakkaampana  maaseudulla.276 Savolaisen  johtopäätös  Wennbergien  suhteen  kuitenkin  on: 

”mutta sisäistä herätystä oli tapahtunut, mihin häiden luonne selkeästi viittaa”.277 

Herännäisyys-tulkinnan keskeinen elementti  on oletetut  herännäishäät,  ja Savolaisen tulkinnassa 

Andersin rooli häiden järjestäjänä linkittyy niiden uskonnolliseen luonteeseen. Hän kertoo Andersin 

ottaneen  huolekseen  hääjärjestelyt.278 Yleensä  morsiamen  vanhemmat  tosiaan  ottivat  vastuun.279 

Konkreettisesti  Andersin  järjestelytoimiin  viittaa  se,  että  hän  oli  pyytänyt  Iisalmen  kirkkoherra 

August Petanderin häät. Havunkin mukaan J.V. puolusti darvinismia. Ks. Havu 1970, 73.
272 Sarlin-Saraste 1912, 16. 'Tulkaa, te Isäni siunatut!' alun perin lihavoitu.
273 Savolainen 2006, 408.
274 Savolainen 2006, 408.
275 Savolainen 2006, 409. Perheen uskonnollisuuden sortavalalaisista juurista kirjoittaessaan hän kertoo myös Andersin 

taustasta viitaten Sortavalan kaupungin historiaan. Andersia ei kuitenkaan noissa kohdin käsitellä. Snellman 
Borenius kertoo Andersin taustasta melko samaan tapaan. Savolainen 2006, 409 ja 1038 (viite 469), vrt. Kuujo et al. 
1970, 149–150 & Snellman Borenius 1968, 175–176. Polvirukouksiin ja salattuun elämään liittyvistä seikoista 
Sortavalan kaupungin historiassa taas kerrotaan, mutta ne koskevat yleisesti ottaen kaupungin käsityöläisiä ja 
kauppiaita. Juuri tässä kohtaa teosta ei ole mainittu. Ks. Savolainen 2006, 409, 1038 (viitteet 471, 472), vrt. Kuujo et 
al. 1970, 150.

276 Kuujo et al. 1970, 149–150.
277 Savolainen 2006, 409.
278 Savolainen 2006, 408.
279 Häggman 1994, 96.
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Frosterusta  vihkijäksi.280 Muutoin  Andersin roolista  häiden järjestäjänä  ei  ole  tietoa.  Savolainen 

todistaa  vääräksi  Snellman  Boreniuksen  teoksessa  esiintyvän  väitteen,  että  Frosterus  olisi  ollut 

vihkijänä vetoamalla alkuperäiseen kirkonkirjaan, jonka mukaan toimituksen suoritti Zilliacus.281 

Wennbergien  herännäiskiinnostusta  ei  näytä  myöskään  tukevan  Andersin  aikomus  saada  R.V. 

Frosterus vihkipapiksi. Tämä ei ollut herännyt vaan halusi pitää selvän etäisyyden liikkeeseen.282 

Frosterus osasi ilmeisesti myös nauttia elämästä. Havu kertoo, että  hän oli erään kerran viettänyt 

syntymä-  ja  nimipäiväänsä  Kuopiossa  Dahlströmin  konditoriassa:  ”Tällöin  sekä  syötiin  että 

tanssittiin ja juotiinkin niin voimallisesti, että jotkut naiset saivat juomia liikaakin. Tilaisuudessa 

Snellman piti puheen. Elokuussa 1846 Frosterus kiitti  Lönnrotia viimeisestä. 'Samppanja kuohui 

päässä kauan ja hyvin.'”.283 

Wennbergien  säilyneet  kirjeetkään  eivät  tue  käsitystä  ainakaan  vuonna  1845  vallinneesta 

heränneestä  tai  muutoin  syvästä  uskonnollisuudesta.  Täytyy  muistaa,  että  1840-luvulla 

”keskimääräinen” uskonnollisuus oli jo sinänsä paljon syvällisempää kuin me nykyään miellämme. 

Andersin kirjeet eivät ole erityisen uskonnollisia missään vaiheessa ja Jeanetten uskonnollisuuden 

syveneminen tuntuu ajoittuvan myöhempään ajankohtaan,  kesään 1847. Kindstedt  tulkitsee,  että 

Jeanette koki tuolloin jonkinlaisen uskonnollisen herätyksen.284 Jeanette kirjoitti miehelleen:
Tänäin  istuin  pikku  Hannan  luona  ylhäällä  Vintti  kamarissa,  ja  luin  Postillaa,  koska  lupasin  Marielle  

kirkossa, tuntui ihan että sinä olit luonani ja se oli ihanaa, minä ajattelin että tästä lähtien me tulemme aina  

lukemaan Postillaa yhdessä pikku Hannan ja Callen kanssa – –

Hän  toivoi,  että  he  eivät  koskaan  menisi  nukkumaan  ilman  rukousta  ja  lukisivat  sunnuntaisin 

Postillaa.285 Tulkinta  Jeanetten  vasta  tässä  vaiheessa  virinneestä  syvemmästä  uskonnollisuudesta 

tukisi myös päätelmää, että Wennbergin perhe ei ollut vaikuttunut herännäisyydestä. Mutta kuka oli 

Marie,  jolle  Jeanette  oli  luvannut?286 Eikö  hän  muutoin  olisi  sitä  tehnyt?  Jeanetten  kirjeissä 

280 JVS – Elias Lönnrot 18.10.1845, SA V, 567. Ks. myös Savolainen 2006, 408.
281 Ks. Savolainen 2006, 1037–1038, (viitteet 463, 465); Snellman Borenius 1968, 219–220. Savolaisen mukaan juuri 

Sarlin kertoi Frosteruksen olleen vihkijänä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Frosterusta ei mainita Sarlinin 
muistelmassa, vaan vihkiminen sivuutetaan lyhyesti mainiten, että se suoritettiin ”tavallisine menoineen” eikä 
toimituksen suorittajaa nimetä. Ks. Sarlin-Saraste 1912, 4.

282 Mustakallio 2004. Robert Valentin Frosterus toimi Snellmanien avioitumisen aikaan Iisalmen kirkkoherrana ja 
myöhemmin Kuopion hiippakunnan piispana. Hän ei piispanakaan saanut kosketusta hiippakuntansa kansanomaisiin 
herätysliikkeisiin.

283 Havu 1970, 75. Myös pappilassa nautittiin punssia, ks. JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 665.
284 Kindstedt 1995, SA V, kommentaari 267. Tulkinta perustuu nimenomaan tässä lainaamaani 27.8.1847 kirjoitettuun 

kirjeeseen.
285 JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 664. Suomennos KT 10, 220.
286 Kommentaarissa tämän Marien henkilöllisyyttä ei selitetä, mutta myöhemmin mainittu Marie on ilmeisesti 

palvelijatar, jota Jeanette ei voinut tai halunnut pitää. Voiko kyseessä olla sama henkilö? Ks. JLS – JVS 27.8.1847, 
SA VI, 664, 666 & Kindstedt 1996a, SA VI, kommentaari 89.
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jumalapuhe on mielestäni läsnä laajemmin ja syvällisemmin kuin vain huudahdusten ja toivotusten 

tasolla. Hän turvasi kirjeissään usein Jumalaan silloin, kun koki itsensä jotenkin vajavaiseksi tai 

jokin asia tuntui vaikealta, samoin sairauksien kohdatessa. Elokuussa 1847 hän toivoi joka aamu ja 

ilta rukouksessa, että Luoja taivaassa varjelisi hänen miestään. Hän kiitti Jumalaa myös siitä, että 

tämä oli lahjoittanut hänelle ”pikku Enkelin”, Hannan.287 

Hegeliläiset ihanteet ja huoleton pieni aarre

Vaikka  J.V.  oli  pyrkinyt  tähdentämään  nuorelle  morsiamelleen  avioliittoihanteitaan  jo 

kihlajaisaikana, ei Jeanette varmaankaan tuossa lyhyessä ajassa ehtinyt sisäistää niitä syvällisesti 

etenkin, kun ne kumpusivat ajatusmaailmasta, joka oli varsin erilainen kuin hänen omansa. Jo miltei 

40-vuotiaan J.V.:n käsitykset olivat vakiintuneet yliopistofilosofian muovaamina, Jeanette oli 17 ja 

oli saanut koulutuksensa pensioonikoulussa vailla kosketusta akateemisiin pohdintoihin.288 J.V. ei 

odottanutkaan, että kasvu tapahtuisi hetkessä. Kihlajaisaikana hän halusi vain vakuuttua siitä, että 

Jeanettella  oli  edellytykset  ja  ennen  kaikkea  halu  kasvaa  ja  oppia,  mutta  hiljalleen 

kuherruskuukaudet kuluivat ja hän alkoi vaatia vaimoltaan vakavampaa suhtautumista elämään ja 

avioliittoon. Kuten todettu, J.V.:n avioliittokäsitykset perustuivat hänen filosofiseen järjestelmäänsä 

ja  hän  oli  niiden  suhteen  päättäväinen  samaan  tapaan  kuin  kansallisten  ihanteidensa  ja 

pyrkimystensä kanssa. Vaikka usein teoria ja käytäntö ovat vaikeasti sovitettavissa yhteen ja voi olla 

kyseenalaista  selittää  ihmisen  toimintaa  filosofisella  teorialla,  näyttää  siltä,  että  J.V.  oli  luonut 

filosofisesta järjestelmästään itselleen vakaumuksen, joka näkyi sekä hänen valtiollisissa toimissaan 

että  yksityiselämässä.289 Hämäläinen  arvioi,  että  avioliitto  rakentui  alusta  asti  hegeliläiselle 

avioliitto- ja perhekäsitykselle.290  Parin koulutuksen ja ehkä maailmankuvankin ero tulee esille, kun 

nähdään,  että  J.V.:llä  oli  jykevä  ajatusrakennelma  avioliittokäsityksensä  taustalla  ja  Jeanette, 

tällaisesta tietämättömänä, joutui teorioiden kohteeksi.

287 JLS – JVS elokuu 1847, SA VI, 658. Suomennos KT 10, 213. Jumalaan turvautumisesta ks. tarkemmin esim. luku 
5, 85, 89–90 ja luku 7, 121.

288 Jalava arvioi J.V.:n olleen opilliselta sivistykseltään täysin eri luokkaa kuin vaimonsa. J.V. oli jo kirjoittanut 
keskeisen tieteellisen tuotantonsa ja saavuttanut ”merkittävän, joskin kiistanalaisen yhteiskunnallisen aseman”. Ks. 
Jalava 2006, 186.

289 Mikko Lahtinen kirjoittaa J.V.:stä ”praksiksen filosofina” teoksessaan Snellmanin Suomi. J.V.:lle oli tärkeää myös 
käytäntö ja historiallinen vaikuttava todellisuus, josta filosofia nousi. Filosofian ei pitänyt pysyä kammioissaan, 
vaan olla osa toiminnan maailmaa. Ks. Lahtinen 2006, erit. 27–30.

290 Hämäläinen 2005, 88.
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J.V.  löysi  Jeanettesta  mahdollisuuden  toteuttaa  ihanteidensa  mukaisen  avioliiton.  Perhe-elämän 

kokeminen ei muuttanut J.V.:n jo vuosia aiemmin muotoilemia ja omaksumia hegeliläissävytteisiä, 

ihanteellisia käsityksiä avioliitosta ja perheestä. Jeanette vastasi J.V.:n filosofistakin naisihannetta, 

johon kuuluivat alistuvuus, nöyryys, velvollisuudentunto ja lempeys. Myös Jeanetten riippuvaisuus 

miellytti miestä. Nämä Jeanetten ominaisuudet tekivät idyllin mahdolliseksi eikä J.V.:n kaipaama 

rauhallinen kotielämä ehkä olisi onnistunut voimakastahtoisen persoonan kanssa ottaen huomioon 

J.V.:n  avioliittokäsitykset.291 Myös  puolisoiden  välinen  sekä  iästä  että  koulutuksesta  johtunut 

tasavertaisuuden puute palveli ihanteen toteutumista J.V.:n kannalta, kuten Hämäläinen kuvaa: ” – – 

'lapsivaimon' kanssa Snellman saattoi toteuttaa omassa elämässään ihanteitaan ja periaatteitaan ehkä 

konkreettisemmin kuin jos hänellä olisi ollut tasavertaisempi puoliso. On ilmeistä, että Snellman sai 

tyydytystä ilmiselvästä ylemmyydestä vaimonsa rinnalla.” Toisaalta hän näki vaimossaan hyveitä, 

joita  hänellä  itsellään  ei  ollut.292 Jalava  huomioi  myös,  että  vain  Jeanette  ei  ollut  riippuvainen 

miehestään,  vaan  myös  J.V.:n  ”psyykkinen  tasapaino  rakentui  vahvasti  vaimon  varaan”.  Tästä 

todistivat esimerkiksi erossaolon vastenmielisyys ja lähtöjä edeltäneet riidat.293

J.V.:n mielestä houkuttelevan nuoren naisen löytäminen oli vaikeaa, mutta Jeanette oli sellainen. 

Hän selitti  J.J.  Tengströmille  avioliittoaikeen taustaa kihlauksen varmistumisen jälkeen:  ”Minua 

taas vetää puoleensa lempeä naisellinen olemus. Millään muulla on silloin vähän merkitystä; aika ja 

kärsivällisyyshän johtavat siihen, että muut vaatimukset täyttyvät. Hankalaa tässä on vain se, että 

minulla  on niitä  molempia vain  vähän.”294 Jeanettessa  oli  edellytykset  siihen,  että  hänestä  saisi 

kasvatettua  ihanteen  mukaisen  vaimon,  jonka  kanssa  avioliiton  objektiivinen  tarkoitus  oli 

toteutettavissa. J.V.:n kirjeestä saa kuitenkin sellaisen käsityksen, että aluksi olennaista oli juuri se 

subjektiivinen tunne ja viehtymys, joka avioliitossa tuli yhdessä ylittää.295 J.V. tunnistaa kirjeessään 

myös erään aviosuhteen kannalta keskeisen ongelman: hänellä ei ollut kärsivällisyyttä. Tämä johti 

tyytymättömyyden hetkinä kipakoihin purkauksiin, joista arka vaimo lienee säikähtänyt entisestään.

Hämäläisen mukaan monissa kirjeissä oli opettavainen ja isällinen, jopa moralisoiva sävy. Häggman 

pitää  J.V.:n  Jeanettelle  avioliiton  aikana  kirjoittamia  kirjeitä  ”tyyppiesimerkkinä  isällisen 
291 Hämäläinen 2005, 88–91; Jalava 2006, 187. Es. eräässä kirjeessään J.V. kutsui Jeanettea kärsivälliseksi, helläksi ja 

hyväksi enkeliksi. Ks. JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 694.
292 Hämäläinen 2005, 90.
293 Jalava 2006, 187–188.
294 JVS – J.J. Tengström 14.8.1845, SA V, 556. Suomennos KT 8, 131. J.V. uumoili joissain kirjeissään elinaikansa 

olevan melko vähissä, mihin hän viitannee sanoessaan, että hänellä oli vain vähän aikaa. Ks. esim.  JVS – JLS 
27.7.1847, SA V, 701;  JVS – JLS 31.7.1849, SA VI, 797.

295 J.V.:n avioliittokäsityksestä tarkemmin ks. luku 3, 40–41.
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alentuvasta suhtautumisesta puolisoon”.296 Isällinen suhtautuminen vaimoon ilmenee myös J.V.:n 

Runebergille pian esikoisen syntymän jälkeen kirjoittaman kirjeen jälkimerkinnässä: 
Kerro  sydämelliset  terveiseni  Vaimollesi  ja  lapsillesi.  Nykyisin  voin  puhua  omistanikin. 

Yhdeksäntoistavuotiaani niiaa edessänne ujosti kunnioittaen. Toinen on kahden kuukauden ikäinen, ja tämän 

tytön tietämättömyys on anteeksi annettavaa.297 

”Yhdeksäntoistavuotiaastani” puhuminen on leikkisää, mutta sävyssä on nykylukijan silmään jotain 

alentavaa. – Kuitenkin tuolloin Jeanette tosiaan oli J.V.:n yhdeksäntoistavuotias ja oli sitä kaiketi 

mielellään.  Leikkipuheessa  näkyy  silti  J.V.:n  suhtautuminen  vaimoonsa  kasvatettavana 

”lapsivaimona”.  Runeberg  jatkoi  vastauskirjeessään  J.V.:n  esimerkin  perässä  ja  vitsailu  tuo 

näkyväksi ystävysten vaimojen suuren ikäeron: 
– – pyydän Sinua suutelemaan 'yhdeksäntoistavuotiastasi' ja sitä pientä kehdossa makaavaa tietämätöntä – –  

'Nelikymmenvuotiaani'  esittää  kunnioituksensa  vakuutuksen  ja  sydämellisen  kiitoksensa  Sinun  minulle 

lähettämästäsi kirjeestä – – 298

Liitto  näyttää  alkaneen  onnellisissa  merkeissä.  Tuore  aviomies  totesi  kirjeessään  myös  aviossa 

elävälle serkulleen, että tämä toki omasta kokemuksestaan tiesi, että kaksi kuukautta häiden jälkeen 

asiat  olivat  oikein  miellyttävästi.299 Jeanette  sai  J.V.:n  ystävien  kirjeissä  lämpimän  vastaanoton; 

terveisiä  ja  vierailukutsuja.300 Avioliiton  alussa  J.V.  jaksoi  viehättyä  Jeanetten  nuoruudesta  ja 

naiiviudesta.  Hän  piti  tätä  lapsellisena,  mutta  koki  samalla  ominaisuuden  viehättäväksi.  J.V. 

huolehti  kesähatun  ja  -takin  hankkimisesta  nuorikolleen  ja  tuli  samalla  paljastaneeksi  paljon 

suhtautumisestaan vaimoonsa. Hän kirjoitti serkkunsa puolisolle:
Minulla on täällä pieni aarre, joka lapsellisena ja iloisena viihtyy hyvin meidän Herramme sinisen taivaan 

alla. Mutta kuten Teidän kaikkien päänne hänenkin päänsä on täynnä maallisia ajatuksia, halua miellyttää 

meidän  vakavaa  sukupuoltamme  ja  välttää  teidän  oman  sukupuolenne  taholta  tulevia  arvostelevia 

huomautuksia. Olen varma siitä, että hän on tästä syystä jo ajatellut monenmoisia ajatuksia kesähatusta.301

Sävy on leikkisä ja onnellinen, mutta tuo samalla esiin ajan käsityksiä sukupuolirooleista. J.V. uskoi 

”pikku  vaimonsa”  tuntevan  harrasta  kiitollisuutta  ”saadessaan  näyttäytyä  hämmästelevälle 

296 Hämäläinen 2005, 101–105; Häggman 1994, 218.
297 JVS – J.L. Runeberg 29.1.1847, SA V, 671. Suomennos KT 10, 35.
298 J.L. Runeberg – JVS 4.2.1847, SA V, 674. Suomennos KT 10, 39.
299 JVS – J.W. G:son Snellman 19.1.1846, SA V, 597.
300 Ks. esim. C.R. Ehrström – JVS 21.11.1845, SA V, 588; J.J. Nervander – JVS 21.11.1845, SA V, 588; J.J. Tengström 

– JVS 20.12.1845, SA V, 593; C.R. Ehrström – JVS 6.3.1846, SA V, 606; Jeanette Snellman – JLS 11.5.1846, 2728, 
J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. J.V. kutsui ystävänsä Nervanderin heti viettämään joulua kotiinsa. 
Nervander kuitenkin kieltäytyi ja piti J.V.:tä hölmönä, kun tämä halusi jonkun luokseen kuherruskuukausien aikana. 
Hän ei halunnut olla ensimmäinen, jonka takia nuori rouva saisi torut. Ks. J.J. Nervander – JVS marraskuu 1845, SA 
V, 584. Suomennos KT 8, 273–274.

301 JVS – J.W. G:son Snellman 9.4.1846, SA V, 616. Suomennos KT 9, 52.
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Kuopiolle uusissa varusteissaan.”302 Jeanette oli  kirjeissä paitsi  ”pieni  aarre” myös ”kodin pieni 

kaunistus”.303 Hattunäytteiden takaisinlähetys ei sujunut suunnitelmien mukaan, vaan se viivästyi.304 

J.V. kertoi voivansa jossain määrin syyttää suurta työmääräänsä, mutta ”Vähemmän puolusteluja on 

pienellä eukkoraukallani, joka lapsellisessa ajattelemattomuudessaan ei muistuttanut minulle, että 

nämä  asiat  on  hoidettava.”305 Tässä  vaiheessa  J.V.  tuntui  vielä  katsovan  läpi  sormien  tätä 

”lapselliseksi ajattelemattomuudeksi” nimeämäänsä käytöstä, mutta avioliiton myöhempinä vuosina 

vaimon  vastaavat  lipsahdukset  eivät  enää  näyttäytyneet  sympaattisina  tai  suloisina.  J.V.  alkoi 

kyllästyä  siihen,  että  hänen  odotuksensa  –  hänen  muovaamansa  ihanne  –  ja  todellisuus  eivät 

kohdanneet.

Vaikka Jeanette sai osakseen ystävällistä ja kohteliasta huomiota kirjeissä, oli J.V.:n tuttavapiirissä 

myös niitä,  jotka suhtautuivat häneen negatiivisemmin. Nervander tapasi Jeanetten kesällä 1846 

vieraillessaan Kuopiossa ja mainitsi kiitoskirjeessään kuulleensa Jeanettesta etukäteen ristiriitaisia 

kuvauksia. Hän itse oli saanut kuitenkin edullisen käsityksen:
Minulla puolestani  ei  ole  koskaan ollut  yhtä  lujaa luottamusta  kenenkään onnistuneeseen valintaan  kuin 

Sinun  tekemääsi.  Vakaa  uskoni  ei  perustu  pelkästään  siihen,  mitä  ajattelin  hänen  lähellään,  vaan  myös  

kokonaiskuvaan hänen persoonallisuudestaan, sellaisena kuin sen nyt jälkikäteen mielessäni hahmotan, ja 

pidänpä ”ihmistuntemukseni” melkoisena ansiona sitä,  että  se pystyi  kaikkien ennen hänen tapaamistaan 

kuulemieni ristiriitaisten kertomusten perusteella luomaan käsityksen, joka on pysynyt muuttumattomana, 

ainoastaan  täydentynyt  yksityiskohdilla.  –  –  Tiedät  joka  tapauksessa,  etten  kirjoittaisi  ”pikku  muori”  

-rassukasta muuta kuin ajattelen, vaan olisin mielummin vaiti.306

Jeanette  saa  kuvauksissa  kiitosta  naisellisista  hyveistään,  lempeydestä,  sulosta  ja  niin  edelleen, 

mutta hänen sivistystään ja ehkä jopa älyään jotkut eivät pitäneet kummoisina. Collan piti häntä 

tytönhupakkona  –  suloinen  makupala,  mutta  ei  juuri  muuta  –  ja  Kellgren  jopa  kutsui  häntä 

typeräksi.307

J.V.:n runoissa, joita hän kirjoitti ilmeisesti pitkin vuotta 1845, elää toisaalta vieno ja ujo, suloinen 

ja hiljainen Jeanette, toisaalta oikukas ja julmakin neito. Osa runoista on lähetetty Jeanettelle kesän 

aikana,  osan  arvelen  kirjoitetun  kihlautumisen  jälkeen. Runoja voidaan  tarkastella  eroottisena 

302 JVS – J.W. G:son Snellman 9.4.1846, SA V, 616. Suomennos KT 9, 52.
303 JVS – J.W. G:son Snellman 4.5.1846, SA V, 623. Suomennos KT 9, 69–70.
304 Jeanette Snellman – JLS 11.5.1846, 2729, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
305 JVS – J.W.G:son Snellman kesäkuu 1846, SA V, 638. Suomennos KT 9, 132.
306 J.J. Nervander – JVS 3.9.1846, SA V, 641. Suomennos KT 9, 236.
307 Fabian Collan – A.E. Arppe 20.5.1845. Suom. E.G. Palmén. Ks. Historiallinen Aikakauskirja 1904, N:o 5, 134–

135. Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845, Coll. 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK.
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käyttölyriikkana:  niiden  tarkoitus  oli  kääntää  mielitietyn  sydän  kirjoittajan  puoleen.308 Myös 

Runokalenteri Neckenissä ilmestyneet runot oli omistettu Jeanettelle.309 ”Hän on tällainen”-runon 

tyttö on ujo eikä häneltä saa suoraa vastausta: ainoastaan katseen hellyys, vieno hymy ja posken 

puna vastaavat runon minän kysymykseen. Tytön silmät anovat suojelusta, mutta tämä ei saa sitä  

sanottua.  Runon  minä  lupaa  tytölle  tukea  ja  turvaa.  Neitoa  kehotetaan  luottamaan  ja  tulemaan 

”kasvinkumppaniksi”.310 Teemat  on  helppo  yhdistää  J.V.:hen  ja  Jeanetteen.  Tyttö  on  ujo,  mies 

päättelee tytön mielialaa tämän ilmeistä ja eleistä ja vakuuttaa, että tytön kannattaa tehdä valintansa 

hänen suuntaansa. Runosta voi lukea myös ajalle tyypillisen naiskäsityksen, jossa nainen tarvitsee 

miehen tukea ja turvaa. Ikään kuin idealisoidun ”Hän on tällainen” -runon pariksi tulee ”Hän on 

myös tällainen”:
Lumoojatar punahuuli, / Posken hehku purppurainen, / Kepeä kuin kesätuuli / Sielu, sydän julmanlainen; / 

Tyttö,  ilon,  tuskan lähde,  /  Ensin  kieltää,  sitten  myöntää,  /  Kutsuu,  sitten  luotaan  työntää!  /  Tuhannesti  

pakoon tahdoin / Hänen alaisuudestaan – / Mikä rakkaudelle mahdoin? / Roihahti se uudestaan; / Vannoin,  

etten koskaan enää / Lemmen toivoakaan penää, / Mutta kohta silmät veessä / Rukoilen taas Sinun eessäs.311

Tässä tyttö on julma ja oikutteleva. Hän on kevytmielinen kuin kepeä kesätuuli, jonka mielipide 

kosijaa kohtaan vaihtelee. On vaikea sanoa, onko runon minän rakkauden uudelleen roihahtamiselle 

todellisuuspohjaa eli oliko J.V. yrittänyt välillä luopua tunteestaan voittamatta sitä. Ehkä hän viittaa 

kesän epätoivoisiin tunnelmiin, joiden aikana hän oli välillä ärsyyntynytkin Jeanetteen.

”Nuppu ja ruusu” -runo viittaa kosintoihin, tai siihen, oliko Jeanetten suostumus ja kiintymys aluksi 

kyllin vakavalla mielellä annettu. Tässä toistuu sama teema kuin ensimmäisessä ”Hän on tällainen” 

-runossa: tyttö ei  itse suoraan ilmaise mielipidettään, mutta runon minä löytää vastauksen tytön 

ilmeistä  ja  eleistä,  tässä  tapauksessa  silmistä.  Tämä herättää  ehkä kysymyksen siitä,  oliko  J.V. 

tosiaan voinut  johdatella  Jeanettea omaan suuntaansa.  Kellgren totesi  kirjeessään,  että  J.V.  sitoi 

Jeanettea  itseensä  maailman  silmissä.  Oliko  J.V.  lukenut  hämmentyneen  Jeanetten  antamia 

merkkejä  omavaltaisesti,  tulkinnut  ne  omaksi  hyväkseen  ja  saanut  toiminnallaan  asioiden 

etenemisen  aikaan?  Harkinnatta  annettu  ”rakkauden”  nuppu  viittaa  selvästi  Jeanetten  J.V.:n 
308 von Platen 1994, SA IV, kommentaari 115.
309 Kindstedt 1995, SA V, kommentaari 130. Runot on nimetty ”Hän on tällainen”, ”Hän on myös tällainen”, ”Nuppu 

ja ruusu” ja ”Timantin myötä”. Ks. SA V, 427–428. Suomennokset KT 9, 411–413. Runot ilmestyivät vasta vuoden 
1847 kalenterissa, joka ilmestyi joulukuun 1846 puolivälissä, mutta J.V. oli tarkoittanut ne käytettäviksi jo vuotta 
aiemmin, joten ne ajoittunevat vuoden 1845 jälkimmäiselle puoliskolle. Ks. Fredrik Berndtson – JVS 20.3.1846, SA 
V, 612; KT 9, 411. Fredrik Berndtson kirjoitti J.V.:lle maaliskuussa 1846 kiitokset tämän lähettämistä runoista, mutta 
kalenteri oli jo painettu, kun runot saapuivat. Hän kuitenkin mainitsee toivovansa voivansa käyttää ne seuraavana 
vuonna. Runot vaikuttavat tematiikaltaan samankaltaisilta kuin kesällä 1845 kirjoitetut ja sijoittuvan ennemmin ehkä 
ajalle ennen naimisiin menoa kuin sen jälkeen. 

310 ”Sådan är hon”, Necken. Poetisk kalender 1847, SA V, 427. Suomennos KT 9, 411–412.
311 ”Hon är äfven sådan”, Necken. Poetisk kalender 1847, SA V, 427. Suomennos KT 9, 412.
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tulkinnan  mukaan  harkinnatta  antamiin  ensimmäisiin  avioliittolupauksiin.  Nupusta  kuitenkin 

kehkeytyy  ruusu,  joka  on  kestävä  ja  tosi.312 Runojen  tarkka  kirjoittamisajankohta  jäänee 

mysteeriksi. En tiedä, onko ne alun perin kirjoitettu kalenteria varten tai esimerkiksi morsiamelle 

kihlauksen varmistumisen jälkeen – vai peräti osin sitä ennen? Ainakin ”Nuppu ja ruusu” -runo 

näyttää katsovan taaksepäin kihlajaiskesään. ”Hän on tällainen” olisi kai voitu kirjoittaa koska vain. 

Siinä ei ole tyttöä kohtaan sellaisia ”syytöksiä” kuin ”Hän on myös tällainen” -runossa, joka kuvaa 

ihannoidun tytön ”pimeämpää” puolta. ”Nuppu ja ruusu” -runossa kaikki on selvästi jo ratkennut.

Jeanette oli siis iloinen pieni aarre ja oikukas tyttö, toisaalta ujo ja sulkeutunut. J.V.:n ystäväpiiri 

tervehti ilolla tämän avioitumista, mutta osalla oli omat epäilynsä Jeanetten suhteen. Ehkä joidenkin 

silmiin kuopiolaisen apteekkarin kouluttamaton tytär näyttäytyi vähäpätöisenä puolisona jo tuolloin 

mainetta  keränneelle  J.V.:lle.313 Vielä  elokuussa  1845  kirjoittaessaan  J.J.  Tengströmille 

kihlauksestaan Jeanetten kanssa J.V.:n omatkin ajatukset viivähtivät aiemman kosinnan kohteena 

olleessa Sofissa ja nyt lopullisesti menetetyssä mahdollisuudessa tulla osaksi ihailemansa opettajan 

sukupiiriä. Tengström oli isällisen tyytyväinen avioitumisesta ja näytti toivovan sen rauhoittavan 

J.V.:tä.314 J.V.  rakastui  Jeanetteen  mutta  näki,  tai  halusi  nähdä,  hänessä  myös  mahdollisuuden 

hegeliläisen  avioliittoihanteensa  toteuttamiseen  kasvatustyön  kautta.  Pikkuhiljaa  iloisen  pienen 

aarteen piti ryhtyä vakavaksi perheenemännäksi, joka toteuttaisi avioliiton objektiivista päämäärää 

puolisonsa  kanssa.  Jalavan  mukaan  ”äkkiloikka”  huolettomasta  porvaristytöstä  ”vaimoksi, 

perheenäidiksi  ja  kodinhengettäreksi”  ei  käynyt  ilman vaikeuksia.315 Myös  Savolainen tulkitsee: 

”Nuorelle  vaimolle  sopeutuminen  22  vuotta  vanhemman  miehen  toivomuksiin  ja  tottumuksiin 

merkitsi suurta elämänmuutosta.”316

312 ”Knopp och ros”, Necken. Poetisk kalender 1847, SA V, 428. Suomennos, KT 9, 412; Herman Kellgren – Robert 
Tengström 24.7.1845, Coll 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK. ”Nuppu ja ruusu”-runo kuuluu seuraavasti: ”Uusi 
ruusu mulle anna, / Kuihtui nuppu, lahjaks saatu; / Kestävä ei ollut laatu, / ojennettu harkinnatta, / Kuten sana 
pohtimatta / Sielun syvyyteen ei kanna. // Hennon nupun sydämestä / Lemmen hehku kukkaan saapi, / Huules 
vaikka sopertaapi, / Vastauksen silmistäsi / Löydän, tarjoo armaan käsi / Toivonruusun, joka kestää.”

313 J.V.:n maineesta ks. esim. Jalava 2006, 186, 333.
314 JVS – J.J. Tengström 14.8.1845, SA V, 557; J.J. Tengström – JVS 1.11.1845, SA V, 576–577; J.J. Tengström – JVS 

20.12.1845, SA V, 593.
315 Jalava 2006, 186.
316 Savolainen 2006, 476.
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Epäonnenlapsi Calle

Oman haasteensa Jeanetten tilanteeseen toi J.V.:n 8-vuotias kasvattipoika Calle. Jeanetten piti ottaa 

pojan  kasvatuksesta  päävastuu,  mikä  aluksi  suuresti  rasitti  häntä.  J.V.  oli  kesällä  1844  ottanut 

kasvatikseen veljensä Carl Augustin vuonna 1837 syntyneen pojan Carl Constantinin eli Callen. 

Tämän äiti oli kuollut jo neljä vuotta aiemmin ja isä oli nyt kuolemansairas.317 Saattoiko osasyy 

Jeanetten epäröintiin J.V.:n kosinnan suhteen olla se, että hän tiesi samantien joutuvansa äidiksi tälle 

pikkupojalle? Jeanetten ikäero Calleen oli yhdeksän vuotta. Poika oli samanikäinen kuin Jeanetten 

sisar Olivia ja kaksi vuotta vanhempi nuorempaa sisarta Idaa. Jeanette oli aikuisten maailmassa tai 

ainakin  pyrkimässä  sinne,  mutta  riittikö  ikäero  ja  asema sedän vaimona tuottamaan  Jeanettelle 

tarpeellisen  auktoriteetin  alusta  lähtien?  Jalava  tulkitsee,  että  aluksi  sekä  kasvattipoika  että 

palvelusväki  suhtautuivat  epäluuloisesti  J.V.:n  ”lapsivaimoon”.  Hänen  mukaansa  Jeanetten 

epäitsenäisyyttä vielä korosti miehen tapa puuttua taloudenhoidon pienimpiinkin yksityiskohtiin.318

Jeanetten  ja  Callen  suhde  ei  ollut  ainakaan  aluksi  aivan  mutkaton.  Kesällä  1847  Jeanette, 

puolivuotias  esikoistytär  Hanna ja  Calle  viettivät  pitkän  aikaa  Iisalmen  pappilassa  Frosterusten 

vieraina J.V.:n ollessa matkoilla. Callen lähtiessä muita aiemmin elokuussa ilmeisesti koulun takia 

kaupunkiin Jeanette paljasti kirjeessään myös jotain suhteestaan Calleen: 
Calle vallan itki katkeria kyyneliä erossa, Herra häntä siunatkoon kumpa hän olisi jatkossa saman lainen niin 

minä  rupean  todesta  pitämään  hänestä,  minusta  hän  on  muuttunut  paljon  herttaisemmaksi,  se  esimerkki 

minkä hän kesällä  sai,  on varmaan vaikuttanut,  minäkin yritän pitää sitä  tallella  kun tapaan hänet  äidin 

rakkaudella,  minun on aikaisemmin ollut  vähän  vaikea  lähestyä,  olen  kainostellut  kun itsekin olen  ollut 

sellainen lapsi.319 

Jeanette tarkoitti esimerkillä Frosterusten Georg-poikaan, joka oli kaksi vuotta Callea vanhempi.320 

Jeanettelle  oli  vaikeaa asettua äidin rooliin Callelle,  kun hän itsekin oli  niin  nuori.  Ehkä oman 

lapsen saaminen kypsytti häntä tähän tehtävään ja myös J.V.:n poissaolo saattoi mahdollistaa sen, 

että Calle ja Jeanette saattoivat omilla ehdoillaan lähestyä toisiaan ilman, että kummankaan tarvitsi 

ottaa talon isäntää huomioon. Kiinnostavaa on myös se, että sanomalla, että hän rupeaa todesta 

317 Hämäläinen 2005, 89; Savolainen 2006, 366; Selén 1994, SA IV, kommentaari 240. Ks. Callesta myös SA, Register 
och supplement, 202

318 Jalava 2006, 186. J.V. lähetti kirjeissään käytännönneuvoja, joista osin syntyy vaikutelma, ettei hän luottanut 
nuoren vaimonsa kykyihin järjestää asioita. Ks. esim. JVS – JLS 3.7.1847, SA V, 689–690; 7., 12. & 13.8.1847, SA 
VI, 641; 16., 21., 22. & 23.8.1847, SA VI, 657.

319 JLS – JVS 21.8.1847, SA VI, 660. Suomennos KT 10, 216. Jeanette mainitsee pian tämän jälkeen kirjoittamassaan 
kirjeessä, että Callen tutkinto meni hyvin, ks. JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 665.

320 JLS – JVS 22. ja 27.7.1847, SA, V, 699; Kindstedt 1995, SA V, kommentaari 275; Mustakallio 2004.
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pitämään Callesta, Jeanette paljastaa, että hän ei näin aiemmin ollut varauksetta tehnyt. Syksyllä 

Jeanetten ja Hannan palatessa kaupunkiin Calle oli ollut hyvillään ja Jeanettesta oli ihanaa nähdä, 

että Calle tosiaan piti heistä.321 

Vaikka kesän 1847 jälkeen Jeanettesta ilmeisesti tuntui, että hän ja Calle olivat lähentyneet, vielä 

vuonna  1849,  kun  he  olivat  asuneet  saman  katon  alla  jo  miltei  neljä  vuotta,  Jeanette  pohti 

kirjeessään, pitikö Calle hänestä. Hän toivoi, että näin olisi, mutta oli huolestunut usein, kun oli 

ollut huomaavinaan päinvastaista. Hän oli ajatellut Callea usein ja rukoillut, että tästä tulisi kunnon 

ihminen,  jotta  J.V.  saisi  tästä  iloa.  J.V.:n  ja  Callen  oleskellessa  Helsingissä  kesällä  1849 poika 

tervehti kaikkia setänsä kirjeen välityksellä ja kertoi ikävöineensä Hannaa. Calle oli myös ostanut 

”vähän  talouskapineita  Hannalle,  Vasikkahaassa  käytettäväksi”.  Hannalla  oli  tuona  kesänä 

Iisalmessa  tapana  leikkiä  siellä  usein.322 Oliko  Callen  helpompi  kiintyä  pieneen  Hannaan  kuin 

kasvattivanhempiinsa? 

1800-luvulla samassa taloudessa saattoi asua sukulaisia, jotka laskettiin perhepiiriin kuuluviksi, ja 

sairauden  tai  vanhuuden  kohdatessa  piti  turvautua  perheeseen  tai  sukuun.323 Näin  kävi  Callen 

tapauksessa hänen jäädessään orvoksi isänsä kuoleman myötä. Calle oli esillä Jeanetten ja J.V.:n 

kirjeissä siinä missä muutkin lapset. Jonkinlainen ero kasvattipojan ja omien lasten välillä kuitenkin 

oli tai ainakin perheen sisällä suhteita ja niiden samankaltaisuutta jouduttiin työstämään. Kesällä 

1847 J.V.  vakuutti  ikäväänsä  vaimoaan  ja  lastaan  kohtaan ja  sitten:  ”Calleakin  ajattelen  hellän 

huolestuneesti.”324 Hän lähetti Callelle myös isällisen rakkaita terveisiä.325 Samantapainen Callen 

erilleen  asettava  ilmaus  löytyy syksyltä  1849:  ”Kerro  Callelle,  miten  sydäntäni  ilahduttaa,  kun 

kuulen hänestä hyvää,  ja että kaipaan häntä yhtä paljon kuin muitakin lapsia ja odotan hänestä 

vanhuuteni tukea ja turvaa.”326 Se, että tällainen vertailu tai sen puute, piti ilmaista ääneen kertoo, 

että tiettyä eroa Callen ja omien lasten välille tehtiin. Jeanettea Calle kutsui kirjeissään tädiksi ja 

J.V.:tä sedäksi.327

321 JLS – JVS 4.10.1847, SA VI, 687.
322 JLS – JVS 8.7.1849, SA VI, 786; 15.7.1849, SA VI, 789; JVS – JLS 16.7.1849, SA VI, 790; 22.7.1849, SA VI, 792. 

Lainaus kirjeestä 22.7.1849. Suomennos KT 12, 25.
323 Ollila 1998, 111, 113.
324 JVS – JLS 27.7., 28.7. & 2.8.1847, SA V, 704.
325 JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 641.

326 JVS – JLS 12.11.1849, SA VI, 811. Suomennos KT 12, 165. Ruotsinkielisen version ”liksom” voi suomentua myös 
yksinkertaisemmin sanalla ”kuten” ilmaisun ”yhtä paljon kuin” sijaan. Samoihin aikoihin toisessa kirjeessä J.V. 
kirjoitti: ”Suutele Callea ja muita lapsia hellästi.” Ks. JVS – JLS 3.11.1849, SA VI, 807. Suomennos KT 12, 159. 
Tämän ilmaisun voi tulkita myös niin, että Calle oli yksi (omista) lapsista.

327 Carl Snellman – JLS 4.4.1857, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK; Carl Snellman – JVS, 15.9.1858 & 
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Calle ei ilmeisesti ollut helppo lapsi, vaan oli toisinaan vaikeuksissa. Kari Selén antaa ymmärtää, 

että  Callen koulumenestys  ei  ollut  kummoista  ja  sanoo suoraan,  että  J.V.  sai  pojasta  enemmän 

huolta kuin iloa.328 En ole varma, olenko valmis yhtä negatiiviseen tulkintaan, ehkä siksikin, että 

Calle  on  mielestäni  mielenkiintoinen  ja  traaginen  hahmo.  Kun  tiedän  hänen  vaikean 

elämänkulkunsa, nousee epäilys, että hän on ehkä suotta ollut väärinymmärretty sekä setänsä että 

jälkimaailman taholta. Eräässä kirjeessään J.V. kutsui Callea ”kovan onnen lapseksi” ja toivoi ettei 

tulisi uusia syitä suruun.329 On vaikea päätellä, oliko Calle todella jonkinlainen musta lammas vai 

olivatko  J.V.:n  vaatimukset  vain  tavallista  suuremmat.  Sekä  Jeanetten  että  Callen  kohdalla 

tulkinnalliseksi  pulmaksi  nousee  se,  olivatko  J.V.:n  standardit  myös  aikalaisnäkökulmasta 

suunnattoman  kovat.  Passaripoika  Budèn  kertoo  muistelmissaan,  että  monesti  Callen  sedältään 

saamat rangaistukset olivat niin kovia, että häntä ja muita oikein säälitti.330 Jeanette kirjoitti usein, 

ellei  jopa  aina,  Callesta  positiiviseen  sävyyn.  J.V.:n  poissaollessa  Calle  oli  Jeanetten  vastuulla, 

mutta ilmeisesti opintoihin liittyviin asioihin saatiin apua muilta miehiltä.331 J.V. lähetti  tarkkoja 

ohjeita,  millaista  päivärytmiä  Callen  tulisi  noudattaa  koulun alettua.  Hän oli  huolissaan  Callen 

koulunkäynnistä ja käytöksestä. Callelle piti myös sanoa, ettei hän kerskailisi tai valehtelisi.332 Ehkä 

hänellä sitten oli tapana? Jeanetten mukaan Callesta oli mukava käydä koulussa ja tämä oli kertonut 

Jeanettelle ”miten hauska on leikkiä tovereiden kanssa”. Myös tämän tutkinto oli mennyt hyvin.333 

J.V.  oli  ilmeisesti  ennen  avioitumistaan  ankara  kasvattaja,  mutta  hän  arvosti  vaimonsa 

pehmeämmän,  varmaankin  naisille  ominaisemmaksi  ajatellun,  kasvatuksen  voimaa.  J.V.  pohti 

Callen kasvatusta: ”Muistuta häntä iltarukouksesta ja varoita vääryydestä ja valheesta. Uskon että 

hän on myöntyväinen ja katuvainen, jos puhut hänelle sydämestä ja hartaasti. Minun ankaruuteni on 

ehkä  kovettanut  hänen  mielensä  ankaralle  nuhtelulle.”334 J.V.  luotti  vaimon  pehmeämmän 

kasvatusotteen  voimaan:  ”Kiitos  rakkaani  huolenpidosta,  jota  hänelle  osoitat.  Sinun  rakkautesi 

kohentaa häntä helpommin, kuin mikään, mitä minä voin tehdä.”335 Helsingissä teini-ikään tullut 

22.9.1858, SA VIII, 651–652.
328 Selén 1994, SA IV, kommentaari 240.
329 JVS – JLS 3.9.1850, SA VII, 469. Suomennos KT 12, 261. Itse asiassa ainakin nykyään sanan ”olycksbarn” voi 

suomentaa myös ”musta lammas”, mikä osaltaan kuvastaa Callen asemaa perhettä koskevissa kuvauksissa.
330 Oskar Fredrik Budènin muistelmat. Kirjallisten muistoin säilyttämistä varten Suomen mainioista miehistä 

perustetun yhdistyksen asiapapereita 1884. Kansio B 90, SKS.
331 Ks. esim JLS – JVS 22. ja 27.7.1847, SA V, 701; JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 641; JVS – J.H.E. 

Nervander, s.a., SA VI, 468.
332 JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 641; 22., 23. & 26.9.1847, SA VI, 686.
333 JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 665; 5.9.1847, SA VI, 675. Suomennos KT 10, 232.
334 JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 696. Suomennos KT 10, 175.
335 JVS – JLS 24.11.1849, SA VI, 816. Suomennos KT 12, 171.
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Calle  teki  joitain  kolttosia,  muun muassa  pinnasi  koulusta.  En tiedä,  kuinka  pitkään Calle  asui 

setänsä  ja  tätinsä  luona.  Viimeisin  tämän  varmentava  tieto  on  vuodelta  1852,  jolloin  hän  oli 

viidentoista.336 Aikuistuneen  Callen  kirjeet  sedälle  ja  tädille  vaikuttavat  kunnioittavilta  ja 

kunnollisilta. Jeanettelle lähettämässään kirjeessä hän kertoi aloittaneensa monta kertaa mutta ei 

ollut kokenut kirjeen olleen tarpeeksi hyvä. Hän siis jännitti Jeanettelle kirjoittamista. Calle hukkui 

merillä syksyllä 1858. Laiva, jolla Calle oli töissä oli haaksirikkoutunut ja miehistö joutui jäämään 

Ahvenanmaalle. Hän ehti kahdesti kirjoittaa sedälleen. Haaksirikossa oli kuitenkin jotain hämärää: 

laivasta löytyi porattuja reikiä. Tämän jälkeen ainoa tieto Callesta on, että hän hukkui. Missä ja 

miten, sitä emme saa tietää.337

5. Vaatimusten ja vaiteliaisuuden ristipaineissa

Ensihuumassa  taustalle  jääneet  ongelmat  alkoivat  ajan  kuluessa  nostaa  päätään:  J.V.  odotti 

avioliitoltaan hegeliläisen ihanteen täyttymistä ja Jeanette oli vaitelias, jopa sulkeutunut. Hiljaisuus, 

joka  ehkä  kihlajaisaikana  oli  vaikuttanut  suloiselta  kainoudelta,  alkoi  pitkittyessään  rasittaa 

puolisoiden välistä  suhdetta.  J.V. halusi  jakaa tunteensa ja ajatuksensa mutta Jeanette  oli  siihen 

tottumaton.338 Hämäläinen  kuvaa  Jeanetten  tunteiden  ilmaisemisen  pelkoa  jopa  lievästi 

patologiseksi.339 Saima-lehden lakkauttaminen vuoden 1846 lopussa aiheutti perheelle taloudellisia 

huolia ja masensi J.V.:tä. Hän oli myös pettynyt maan yleiseen ilmapiiriin.340 Savolainen tulkitsee, 

336 Ks. esim. JVS – JLS 6.9.1850, SA VII, 472; JVS – F. Cygnaeus 13.6.1851, SA VII, 483–484; 20.3.1852, SA VII, 
492. Vuonna 1850 J.V. kirjoittaa Riiasta, että on luvannut Callelle unohtaa kaiken menneen, jos ei saa kuulla tästä 
mitään pahaa kotiin palattuaan. Enpä tiedä, mitä ”kaikkea” J.V. tarkoitti, mutta ilmeisesti joitain Callen aiempia 
ikävyyksiä. Jeanetten kirjeistä J.V.:n Riian matkan aikana saa sen käsityksen, että Calle oli ollut kunnolla, niin kuin 
Jeanetten kirjeistä yleensäkin. Kesällä 1851 J.V. sai Callen kiinni koulusta pinnaamisesta. Seuraavana vuonna J.V. 
oli nähnyt ikäviä vaikutuksia, kun koulupojille oli eräässä konditoriassa tarjoiltu viiniä. En tosin tiedä, oliko Calle 
tässä mukana.

337 Carl Snellman – JVS, 15.9.1858 & 22.9.1858, SA VIII, 651–652; Carl Snellman – JLS 4.4.1857, J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK; Savolainen 2006, 534.

338 Tunteiden jakamisesta ks. Jalava 2006, 186. Ks. myös esim. JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 639.
339 Hämäläinen 2005, 91.
340 J.V. ajoi lehdessä kansallisohjelmaansa ja Savolaisen arvion mukaan ristiriita virkamiesbyrokratian kanssa oli 

väistämätön. Ks. Savolainen 2006, 312, 417–418. J.V.:n tinkimättömyyttä kuvannee se, että hän ei heikentänyt 
tahtiaan Saiman suhteen perheen perustamisesta huolimatta, vaikka lehti oli keskeinen tulonlähde. Taloudellisista 
huolista ja Saimasta tulonlähteenä ks. myös Lappalainen 1982, 41, 45, Snellman Borenius 1968, 237; Lahtinen 
2006, 22–23; J.J. Tengström – JVS 23.1.1847, SA V, 669. J.V. perusti pian uuden lehden, Litteraturbladetin, 
ystävänsä Lönnrotin nimellä, ks. Savolainen 2006, 448. Myöhemmistä rahahuolista, ks. JVS – A.F. Borenius 
20.3.1848, SA VI, 714; JVS – A.F. Borenius 7.4.1848, SA VI; Savolainen 2006, 497. J.V. oli alakuloinen. Hän oli 
kyllästynyt Kuopiossa asumiseen ja pettynyt koko maan ilmapiiriin, mikä kaiketi voimistui Euroopan hullun vuoden 
myötä, ks. JVS – J.J. Tengström 12.4.1847, SA V, 678–680; 31.5.1847, SA V, 683; JVS – E. Lönnrot 28.3.1848, SA 
VI, 714; JVS – A.F. Borenius 7.4.1848, SA VI, 717; JVS – F. Cygnaeus 29.7.1848, SA VI, 733; JVS – J.J. 
Tengström 31.7.1848, SA VI, 736.
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että J.V. tajusi olevansa eristyksissä käsityksineen.341 Lisää murhetta aiheutti  välien kiristyminen 

vanhan ystävän Nervanderin kanssa ja lopulta tämän ja Robert Tengströmin yllättävät kuolemat.342 

J.V. alkoi 1840-luvun lopussa pyrkiä pois Kuopiosta. Hän haki yliopiston filosofian professuuria, 

mutta  hanke epäonnistui.343 Hän etsi  myös muita toimeentulon mahdollisuuksia  pääkaupungista. 

Perheenlisäystä Snellmanit olivat saaneet marraskuussa 1846, kun esikoinen Hanna syntyi – vain 

kuukautta ennen Saiman lakkauttamista. Toinen lapsi Anders Hendrick syntyi elokuussa 1848.344

Vuosina 1847–1849 J.V. vietti pitkiäkin aikoja poissa kotoa ja tänä aikana pariskunta kävi tiivistä 

kirjeenvaihtoa. Kirjeenvaihdolla oli erityinen merkitys suhteessa. Jeanette ei kyennyt ilmaisemaan 

itseään ja tunteitaan kasvotusten, mutta kirjeissä hän yllättäen oli avoin ja pohti syvällisesti sekä 

omaa  olemistaan  että  suhdettaan  mieheensä.  Kirjeistä  välittyy  keskinäinen  kiintymys  ja  välillä 

rajukin ikävä, mutta niissä käydään läpi myös epävarmuutta toisen tunteista. J.V. käyttää kirjeitä 

hegeliläisten avioliittoihanteidensa välittämiseen vaimolleen, Jeanette taas pohtii hiljaisuutensa ja 

avioliittonsa ongelmien syitä ja hahmottelee ihanneminäänsä, joka on miehen asettamien toiveiden 

ja vaatimusten mukainen. Varhainen äidin menetys nousee kipeästi esiin, mutta Iisalmen pappilan 

idyllisinä kesinä hän löytää äitihahmon Täti Frosteruksesta. Samaan aikaan Jeanette itse opetteli 

äitinä olemista. Kirjeenvaihdon tunnelmat vaihtelivat suuresti. Riitaisat erot ja matkalla viipyneet 

kirjeet nostattivat epätoivoisia tunnelmia ja niitä purettiin ensimmäisissä kirjeissä, kunnes jälleen 

kerran kumpikin saattoi vakuuttua toisen rakkaudesta ja ylistää omaa tunnettaan ja onneaan.345 

341 Savolainen 2006, 496.
342 Marraskuussa 1847 kuoli Robert Tengström, jota J.V. näytti pitäneen seuraavan sukupolven suurimpana 

lupauksena. Robert Tengströmistä, ks. Klinge 2007; JVS – J.J. Tengström 31.7.1848, SA VI, 736. Nervander 
menehtyi odottamatta maaliskuussa 1848, ja J.V:tä painoi se, että välirikkoa vanhan ystävän kanssa ei ollut korjattu 
ennen tämän kuolemaa, ks. J.J. Tengström – JVS 18.3.1848, SA VI, 711–712; JVS – J.J. Tengström 31.7.1848, SA 
VI, 737. Ks. myös JVS – J.H.E. Nervander 31.3.1848, SA VI, 716. J.V. kirjoitti myös Lönnrotille Nervanderin 
kuoleman olleen kova isku ja mainitsee Cygnaeukselle sen vaikuttaneen hänen alakuloiseen mielialaansa, ks. JVS – 
E. Lönnrot 28.3.1848, SA VI, 715; JVS – F. Cygnaeus 29.7.1848, SA VI, 734.

343 J.V. matkusti syksyllä 1848 Helsinkiin hakeakseen professuuria. Kyseisenä vuonna Euroopassa kuohui ja Venäjällä 
ja sen osana Suomessa pyrittiin suojautumaan Euroopan levottomuuksien leviämiseltä. Savolainen antaa ymmärtää, 
että tilanne vei Snellmanilta mahdollisuudet, sillä professuurin hakeminen katsottiin kyseisten olosuhteiden 
vallitessa hänen maineellaan kumoukselliseksi toiminnaksi, ks. Savolainen 2006, 494–496, 503. J.V. manasi 
ystävälleen Cygnaeukselle, ettei hänellä ollut jäljellä muuta keinoa, kuin puotipuksuksi ryhtyminen, ks. JVS – F. 
Cygnaeus lokakuussa 1848, SA VI, 747. Ks. suomennoksesta KT 11, 300, ”ställa mig bakom någon hökardisk”, 
suomennoksessa ”puotipuksuksi ryhtyminen”.

344 Savolainen 2006, 312, 448, 514.
345 Kirjeiden tunnelmien vaihtelevuudesta ks. esim. JLS – JVS 13.7.1849, SA VI, 787–788; JLS – JVS 15.7.1849, SA 

VI, 788; JVS – JLS 16.7.1849, SA VI, 790; JLS – JVS 29. & 30.7.1849, SA VI, 795.
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Iisalmen onni ja kihlajaiskesän kipu

Pariskunta oli erossa toisistaan pidemmän aikaa ensimmäisen kerran, kun J.V. matkusti kesällä 1847 

Eurooppaan tutustuakseen metsätalouteen liikemies Längmanin seuralaisena.346 Lähtöä edelsi riita, 

jossa näyttää  purkautuneen niitä  ongelmia ja  ahdistuksia,  joita  ensihuuman jälkeen oli  alkanut 

kasautua.  Jeanettea  ahdisti  se,  ettei  hän  ollut  onnistunut  luomaan  kotia,  josta  mies  ei  koskaan 

haluaisi eroon.347 Hän kieriskeli itsesyytöksissä. Hän oli antanut lupauksia, mutta rikkonut ne ja 

lupasi yrittää vielä: ”alan innokkaasti työskennellä teidän ja omaksi ilokseni”. Hän luotti Jumalan 

apuun pyrkimyksissään. Jeanette tunsi jääneensä turvattomaksi ja henkisesti yksin, kun aviomies oli 

poissa.348 Hän sai  kuitenkin  nauttia  lähipiirinsä  huolenpidosta.349 Kesät  1847  ja  1849  näyttävät 

muodostuneen  kaipauksesta  huolimatta  onnellisiksi  Iisalmen  pappilassa,  jossa  Jeanette  oli 

Frosterusten perheen vieraana lastensa ja Callen kanssa.

Kirjeenvaihdosta avautui puolisoille väylä käsitellä ristiriitoja, joita he eivät kasvotusten kyenneet 

purkamaan.  Jeanettelle  se  merkitsi  myös  mahdollisuutta  sisäisiin  pohdintoihin,  joille  Iisalmen 

pappilan  onnellinen  rauha  loi  otolliset  puitteet.  Ehkä  uusi  tilanne,  kesän  viettäminen  ilman 

aviomiestä  Frosterusten  vieraana,  antoi  mahdollisuuden  ottaa  etäisyyttä  avioliiton  arkeen  ja 

tarkastella  sitä  ulkopuolelta.  Jeanette  sai  osakseen  kaipaamaansa  huolenpitoa,  hyväksyntää  ja 

äidillistä hoivaa. Tohtori Frosterus toimi Iisalmen kirkkoherrana ja taloa emännöi hänen vaimonsa 

Nanny, jota Jeanette kirjeissään kutsui Tädiksi. Perheen tyttärestä, jolla oli sama kutsumanimi kuin 

äidillään, tuli Jeanetten ystävä.350 Snellman Boreniuksen mukaan Frosterukset olivat varakkaita ja 

vieraanvaraisia. Jeanette oli viettänyt Iisalmessa aikaa sekä tyttövuosinaan että miehensä kanssa. 

Myös  Ida  ja  Olivia  olivat  olleet  siellä  kesänvietossa.351 Vaikuttaa  siltä,  että  Wennbergit  ja 

Frosterukset olivat jo pidempään olleet perheystäviä, mutta mysteeriksi jää, mitä kautta apteekkarin 

346 JVS – J.J. Tengström 12.4.1847, SA V, 679–680; 31.5.1847, SA V, 683; Savolainen 2006, 455–456.
347 JLS – JVS 1.7.1847, SA V, 688. Jeanette kirjoitti: ”Sanat jotka lausuit minulle pari päivää ennen kuin läksit 

palaavat useasti mieleeni, että halusit erota meistä – – ”, suomennos KT 10, 165. Kindstedt ilmeisesti tulkitsee, että 
J.V. oli uhannut jättää perheen. Savolainen esittää asian niin, että vaimo luuli J.V.:n haluavan eroon perheestään. Ks. 
Kindstedt 1995, SA V, kommentaari 267; Savolainen 2006, 457. Ajattelisin, että J.V. on todennäköisesti tiuskaissut 
riidan tiimellyksessä jotain sellaista, että halusi mielellään lähteä.

348 JLS – JVS 1.7.1847, SA V, 688. Suomennos KT 10, 165.
349 JLS – JVS 1.7.1847, SA V, 688; JLS – JVS 8.7.1847, SA V, 692; JLS – JVS 14.7.1847, SA V, 697; JLS – JVS 

15.7.1847, SA V,  698. Jeanettesta ja Hannasta huolehti ainakin isän puolen sukulainen Annette Hedberg. Annettesta, 
ks. Snellman Borenius 1968, 270.

350 Frosteruksista ks. Kindstedt 1995, SA V, kommentaari 267.
351 Snellman Borenius 1968, 272, 274. Havu mainitsee J.V.:n vierailleen pappilassa usein. Hän mainitsee J.V.:n 

tavanneen siellä Lönnrotin pääsiäisenä 1845 eli J.V. oli kyläillyt Iisalmessa jo ennen kihlautumistaan Jeanetten 
kanssa. Ks. Havu 1970, 74.
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perheen ja rikkaan pappilan väen yhteys oli muodostunut.

Iisalmessa vietettiin kaiketi  ihania ja hauskoja kesäpäiviä.  Vierailijoiden joukkoon kuului useita 

nuoria  naisia,  jotka  olivat  Jeanetten  ystävättäriä.352 Lönnrotkin  vieraili  pappilassa  ja  Jeanetten 

kertoman hauskan tarinan mukaan hänen lähtöään oli maljailtu kunnolla. Häntä oli saatettu portille 

lasien ja punssin kera. Tytöt olivat juoneet kolmekin lasia ja tulleet hiukan iloiselle mielelle – mutta 

ilmeisesti  Jeanette  ei  tässä  laske  itseään  mukaan.353 Kesäohjelmaan  kuului  huviretkiä.  Nanny 

Frosterus,  sittemmin  Boldt,  kertoi  Snellmanien  pojalle  Karlille  tarinan,  jossa  Jeanetten  oma 

mieliteko  vei  voiton  aviomiehen  toiveista,  kun  tämä  oli  tullut  hakemaan  vaimoaan  ja  lapsiaan 

kesänvietosta.  Nuoret  olivat  suunnitelleet  jo  aiemmin  kalaretkeä  J.V.:n  saapumisen  jälkeiseksi 

aamuksi.  Jeanette  oli  päättänyt  jäädä  pois  retkeltä  ja  olla  miehensä  seurassa,  muuta  ”ei  aamun 

koittaessa loistavan aurinkoisena kuitenkaan voinut enää hillitä haluaan, vaan juoksi viime hetkessä 

rantaan ehtiäkseen huviretkeläisten mukaan.” Kun retkeläiset  nauttivat  eväitään eräällä  luodolla, 

nähtiin J.V.:n tulevan yksinään soutaen ja hänen maihinnousuaan odotettiin jännityksellä: ”Kaikilta 

pääsi  kuitenkin  helpotuksen  huokaus,  kun  hän  iloisena  ja  leppoisasti  otti  osaa  kestitykseen  ja 

muiden ilonpitoon.”354 Ilmeisesti ystävätkin olivat tulleet tutuiksi J.V.:n temperamenttisen luonteen 

kanssa.

Merkittävintä  Iisalmessa  vietetyssä  ajassa  Jeanettelle  oli  se,  että  hän  löysi  Täti  Frosteruksesta 

kaipaamansa  äitihahmon,  jonka taholta  hän sai  kokea  äidillistä  hellyyttä  ja  hyväksyntää.  Oman 

äitinsä hän oli menettänyt 13-vuotiaana.355 Snellman Borenius kuvailee Jeanetten tunteneen tyttären 

kiintymystä Tätiin ja kirjoittaa äidittömänä kasvaneen Jeanetten tunteneen kiitollisuutta ja onnea 

Tädin ystävällisyydestä.356 Täti  oli  Jeanettea 22 vuotta  vanhempi,  samanikäinen kuin J.V.,  joten 

hänellä oli  iän puolesta etumatkaa.357 Jeanette näki Tädin äidillisenä esikuvana,  joka häneltä oli 

puuttunut: 
Luoja suokoon että hän vaikuttaisi minuun niin että voisin tulla yhtä huolehtivaiseksi ja ajattelevaiseksi kuin  

hän, sillä kaikessa näkyy hänen hyvyytensä, tehdä muut iloiseksi, ja kun se joskus hänelle onnistuu hän kuvaa  

352 Kindstedt 1995, SA V, kommentaari 267; Kindstedt 1996a, SA VI, kommentaari 86; Ks. myös JLS – JLS elokuu 
1847, SA VI, 659. Muun muassa Josephine Kellgren ja Evelina Schmidt olivat myös Iisalmessa kesän mittaan.

353 JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 665.
354 Snellman 2006, 34.
355 Jeanetten äiti oli kuollut maaliskuussa 1841, ks. Bergholm 1901b, 974.
356 Snellman Borenius 1968, 275.
357 Nanny Frosterus, koko nimeltään Anna Aurora Mathilda, oli syntynyt 1806. Ks. lisätietoja SA, Register och 

Supplement, 77. Hänen lapsensa olivat syntyneet 1830, 1831 ja 1835 eli olivat hieman nuorempia kuin Jeanette, ks. 
Mustakallio 2004.
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iloaan siitä kyynelet silmissä.358 

Jeanette arveli, ettei maailmassa ollut parempaa ihmistä kuin Täti eikä ketään, josta hän voisi pitää 

enemmän. Jeanetten kuva Tädistä on ihanteellinen: tämä oli  pyyteetön ja uhrautuvainen hahmo. 

Tädistä löytyi esikuvallisia piirteitä myös äitiydessä, sillä hän ymmärsi lapsia erinomaisesti. Hänen 

kanssaan Jeanette pääsi jakamaan myös onnensa aviomiehestä ja esikoisesta.359 Jeanette sai kesän 

aikana Tädiltä osakseen äidillistä hoivaa, josta hän kirjoitti avoimesti.  Kun posti ei ollut tuonut 

kaivattua  kirjettä  J.V.:ltä  Jeanette  kertoi:  ”  –  –  menin  Tädin  luo,  ja  hän  aavisti  suruni,  ja  otti 

äidillisesti  minut  hoivaansa,  ja lohdutti,  enkä minä voinut  pidättää kyyneleitä,  mutta  silti  se oli 

ihanaa, tuntui että olin kuin ennen, lapsi, Äidin sylissä.”360 Täti Frosterus vaikuttaa aistineen, että 

Jeanette tarvitsi häntä. Täti merkitsi Jeanettelle myös esikuvaa hänen omalle roolilleen vaimona ja 

äitinä, mitä hän varmasti kaipasi etenkin, kun aviomies esitti vaatimuksia siitä, miten hänen tulisi 

nämä roolit toteuttaa.

Äidittömyys  oli  yksi  Jeanetten  elämän  suurista  kipupisteistä.  Vaikka  kuolema  kohtasi  ihmisiä 

ennenaikaisesti useammin 1800-luvulla kuin nykyään, se ei tarkoita, etteikö se joka kerta olisi ollut 

henkilökohtainen  tragedia  ja  vaikutukset  jälkeen  jääville  loppuelämän  mittaisia.  Esimerkki 

vanhemman menetyksen suuresta merkityksestä on Häggmanin kuvaama Johanna Wasenius, joka 

palasi koko elämänsä ajan nuoruuteensa ja siihen, kuinka hän ja yhdeksän muuta sisarusta jäivät 

täysorvoiksi.361 Anne Ollilan esityksessä 1850- ja 1860-luvuilla syntyneet Hällströmin tytöt purkivat 

huoliaan ja kysyivät neuvoja äidiltään käydessään koulua toisella paikkakunnalla. Tämä ohjasi heitä 

tarkasti:  ”Äidin  neuvot  ulottuivat  sopivan hamekankaan valinnasta  uskonnolliseen  kasvatukseen 

kattaen kaiken mahdollisen siltä väliltä.”362 Ainakin näiden esimerkkien valossa äidillä oli tärkeä ja 

mahdollisesti myös ohjaava rooli nuoren tytön ja naisen elämässä. 

Tämä ohjaaja Jeanettelta puuttui ja hän alkoi nähdä äidittömyytensä syyksi ensin kihlajaiskesän 

ongelmiin ja myöhemmin ylipäätään sulkeutuneisuuteensa. Samoihin aikoihin, elokuussa 1847, kun 

Jeanette  kirjoitti  Tädin taholta  osakseen saamasta ihanasta  äidillisestä  hoivasta,  hän alkoi  myös 

pohtia kihlajaiskesän tapahtumia suhteessa äidittömyyteensä.363 Syntyy vaikutelma, että erossa olo 

358 JLS – JVS 22. ja 27..7.1847, SA V, 699. Suomennos KT 10, 179.
359 JLS – JVS 22. ja 27..7.1847, SA V, 698; 27.8.1847, SA VI, 665.
360 JLS – JVS 21.8.1847, SA VI, 660. Suomennos KT 10, 216. Olen hiukan muokannut suomennosta mielestäni 

tarkempaan suuntaan.
361 Häggman 1994, 74.
362 Ollila 1998, 18.
363 JLS – JVS elokuu 1847, SA VI, 659; 21.8.1847, SA VI, 660.
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miehestä ja Täti Frosterukseen kehittynyt lämmin suhde saivat Jeanetten pohtimaan äidittömyyden 

merkitystä  omassa  elämässään.  Näiden  olosuhteiden  lisäksi  kirjeenvaihto  antoi  hänelle  uuden 

muodon ilmaista itseään sekä mahdollisuuden kirjalliselle reflektiolle ja minäkuvan rakentamiselle 

–  myös  ihanneminän  hahmottelemiselle.  Kirjeiden  merkitystä  Jeanettelle  ongelmien  pohdinnan 

paikkoina kuvaa toteamus eräässä 1850-luvulla kirjoitetussa kirjeessä: ”Anteeksi että minä puhun 

vain itsestäni, kun kerran aloitan siitä ei tahdo tulla loppua”.364

Jeanette  palasi  siis  kesän  1847  lopulla  kahden  vuoden  taakse  kihlajaiskesään  ja  löysi 

äidittömyydestään syyn tempoilevaan käytökseensä. Hän ajatteli mennyttä katumuksen vallassa: 
Anna anteeksi hyvä rakas Puoliso että olet niin paljon joutunut kärsimään minun takiani, kun muistelen niin 

ihan vavisuttaa,  minä en ymmärrä miten olet  jaksanut minun kanssani.  Mutta hyvä isä Jumala taivaassa 

armahtaa minua,  ja  antaa voimia hyvittää virheeni,  kumpa sinä vain voisit  unohtaa kaikki,  en minä sitä 

ilkeyttäni tehnyt, vaan tyhmyyttä ja lapsellisuutta, kun eihän minulla ollut Äitiä joka olisi varoittanut niin 

kuin monella muulla. en ymmärtänyt ennen kuin nyt, miten minun käytökseni satuttaisi sinua. Unohda oma 

Rakas Puoliso.365 

Jeanette oli itsesyytösten vallassa ja uskoi, että Jumalan avulla hän voisi hyvittää virheensä. Hän 

ikään kuin pyrki kohti parempaa minää Jumalan avulla. Yleisemmästä kärsimyksen tuottamisesta 

Jeanette liikkui kirjeessään ”kaiken” unohtamiseen ja ”siihen” eli  kihlajaiskesään. Jeanette nosti 

äidittömyytensä kipeästi esille: hän oli ollut tilanteessa yksin vailla neuvonantajaa, kuten Herman 

Kellgrenkin tuona kesänä oli kirjeessään arvioinut.366 Ollilan välittämä kuva 1800-lukulaisten äitien 

ja  tyttärien  kiinteästä  suhteesta  antaa  vahvistusta  Jeanetten  omalle  tulkinnalle  äidittömyyden 

vaikutuksesta kihlajaiskesän tilanteessa: ehkä kaikki olisi sujunut toisin, jos hänellä olisi ollut äiti, 

joka olisi opastanut häntä. 

Äskeisen lainauksen jälkeen kirje jatkuu heti: ”Nyt tytöt tulivat juuri tähän enkä saa tätä pysymään 

koossa. Täti on niin sanomattoman kultainen. rakastavampaa ystävää minulla ei voi ollakaan.”367 

Aiheenvaihto  on  nopea  ja  Jeanette  tunnusti  suoraan,  ettei  kirje  pysynyt  enää  hallinnassa. 

Tajunnanvirtamainen  tyyli  korostui  silloin,  kun  hän  oli  mielenliikutuksen  vallassa  ja  kirjoitti 

syvimmistä  tunnoistaan.  Ehkä  hän  tosiaan  kirjoitti  tässä  elämänsä  kipeimmistä  asioista  – 

äidittömyydestä, syyllisyydestä miehensä edessä, hyväksynnän kaipuusta. Myös Täti Frosteruksen 

364 JLS – JVS s.a., SA VII, 498. Suomennos KT 12, 301–302. Kirje on luultavasti kirjoitettu 13.12.1853. Ks. Kindstedt 
1996b, SA VII, kommentaari 130 ja JLS – JVS 12.12.1853, SA VII, 496.

365 JLS – JVS elokuu 1847, SA VI, 659. Suomennos KT 10, 215.
366 Ks. Herman Kellgren – Robert Tengström 24.7.1845, Coll 99.4, Kellgreniana-kokoelma, KK.
367 JLS – JVS elokuu 1847, SA VI, 659. Suomennos KT 10, 215.
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mainitseminen tässä yhteydessä voi viitata siihen,  että äiti-teema johti  hänen ajatuksensa Tätiin. 

Vaikuttaa  siltä,  että  Jeanetten  henkilökohtaisimmat  tekstit  olivat  ikään  kuin  purkauksia  tai 

ryöpsähdyksiä,  eikä  hän  pysähtynyt  reflektoimaan  kokonaisuutta  tai  sitä,  mitä  oli  kirjoittanut. 

Eräässä  kirjeessään  kirjoitettuaan  polveilevan  kappaleen,  joka  poukkoili  monien  tärkeiden  ja 

kipeidenkin asioiden ympärillä, Jeanette huokaisi: ”Nyt kun katson mitä olen kirjottanut ja näen että 

lauseet on ihan nurin kurin, mutta älä naura sille, sillä ne kumpuavat sydämmen sopukoista.”368 

Kirjeiden  tajunnanvirtamaisuuden  voi  nähdä  vahvistavan  pyrkimystäni  tavoittaa  Jeanetten 

kokemusmaailmaa.  Tällaiset  kohdat  kirjeissä  ovat  kuin  ajatuspuhetta,  vähän  harkittuja, 

laskelmoimattomia ajatuksia, jotka ovat Jeanetten kokemusta sellaisena, kuin hän sen itse sanallisti. 

Kirjeiden  selkeämmin  muotoillut  vakuutukset  paremmasta  tulevasta  ovat  suoremmin  miehelle 

suunnattua  puhetta  ja  pohditumpaa kuvan  luomista  siitä,  millainen  Jeanette  olisi  halunnut  olla. 

Tajunnanvirtamaiset,  paikoin  ahdistuneet  tilitykset  ”sydämen sopukoista”  ovat  ikään kuin  paitsi 

miehelle myös omalle katumukselle ja ahdistukselle osoitettua yksinpuhelua.

Toisessakin elokuulla 1847 kirjoittamassaan kirjeessä Jeanette oli itsesyytösten vallassa. Kirjeiden 

sisällöt  ovat  hyvin  samankaltaiset.  Hän  vakuutti  olleensa  ymmärtämätön,  aneli  puolisoltaan 

unohdusta ja vakuutti:  ”Ethän sentään luule että  tein sen tahallaan,  tai  ilkeydestä,  kun minä en 

tiennyt  miten  vaarallista  se  oli.”369 Tarkoittiko  se,  että  Jeanette  näin  kiihkeästi  pyysi  miestään 

unohtamaan,  että  kihlajaiskesän  tapahtumista  käytiin  edelleen  keskustelua? Jeanetten pohdinnat 

aiheen  ympärillä  jatkuivat  kesällä  1849,  jälleen  Iisalmessa.  Hän  soimasi  edelleen  itseään 

ymmärtämättömäksi  lapseksi  ja  uskoi  asian  satuttavan  itseään  aina.  Vieläkin  hän  pyysi 

sydämestään, ettei puoliso enää muistelisi tuota aikaa.370 J.V.:kin hapuili kirjeissään menneeseen: 

”Niin, minä tunnen yhtä syvästi, kuin ensi hetkenä, miten onneton olisin, jos Sinun lapsensydämesi 

kääntyisi  minusta  pois.”371 Palasiko  hän  mielessään  kihlajaiskesän  kiihkeän  epätoivoisiin 

tunnelmiin? Hän luotasi tuntemuksiaan yhdessäolon ajalta: ” – – olen näiden kahden vuoden aikana 

ollut poissa tolaltani, ollut monen epäilyksen ja harhaluulon uhri ja tuntenut sieluni levottomuuden 

kasvavan  miltei  päivittäin.  Ulkopuoliset  murheet  ovat  lisänneet  sitä.”372 Kuten  Jalava  tulkitsee 

vaikuttaa  J.V.:nkin  tasapaino  olleen  vahvasti  riippuvainen  vaimosta.373 Sijoittiko  J.V.  avioliiton 

aikaisen  epävarmuutensa  ja  levottomuutensa  samaan  jatkumoon  kihlausajan  kanssa?  On  liian 

368 JLS – JVS 15.7.1849, SA VI, 789. Suomennos KT 12, 22.
369 JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 664. Suomennos KT 10, 220.
370 JLS – JVS 15.7.1849, SA VI, 788–789.
371 JVS – JLS 27.7.1847, SA V, 701. Suomennos KT 10, 181–182.
372 JVS – JLS 7.8.1847, SA VI, 639. Suomennos KT 10, 190.
373 Jalava 2006, 187–188.

84



mekaanista  ajatella,  että  avioliittokuulutusten  allekirjoittaminen  olisi  ratkaissut  kaiken  kerta 

heitolla.  Näyttää  siltä,  että  kihlajaiskesän  tapahtumat  olivat  läsnä  puolisoiden  suhteessa  vielä 

pitkään avioliiton solmimisen jälkeen.

Hiljaisuuden kahle

Puolisot lienevät keskustelleet kesän 1847 kirjeissä oikeasti ensimmäistä kertaa. J.V. kärsi vaimonsa 

hiljaisuudesta:
– – tälläkin hetkellä olen epävarma, olenko koskaan lukenut oikein sitä sydäntä, joka on niin hiljainen ja  

sulkeutunut. Sano Sinä itse, oma kiihkeästi rakastettuni, miksi on näin, mikset sinä ole koskaan halunnut  

suoda minulle varmuutta ja rauhaa ilmaisemalla täydellisesti, mitä Sinun rinnassasi liikkuu? Onko aina oleva  

niin. Enkö ole koskaan tunteva, että tyvenen pinnan alla elää ajatuksia ja tunteita?374

Jeanette  ei  vielä  tuolloin  osannut  selittää  sulkeutuneisuuttaan.  Hän oli  kuitenkin  toiveikas,  että 

kaikki vielä muuttuisi:
Sinä kysyt kirjeessäsi miksi minä olen niin umpinainen, voi kun osaisin sanoa, mutta kun en tiedä itsekään,  

minä kärsin siitä, ja olen usein kiihkeästi rukoillut Jumalaa muuttamaan asian, Hyvä rakas älä ole huolissa, 

kaikki muuttuu varmana hyväksi, jahka ajatukseni ovat selkiytyneet ja minä olen löytänyt niille sanat, sitten  

sinä saat tietää jokaisen pikku ajatuksenkin.375 

Osa Jeanetten ujoudesta liittyi hänen aviomiehensä persoonaan:
Minä  olen  usein  yrittänyt  voittaa  tämän  minun  kylmän  ja  välinpitämättömän  olemisen,  ja  näyttäytyä  

sellaisena kuin olen, mutta kun minä olen niin kauhean ujo, varsinkin sinun edessä, ja se johtuu varmasti  

siitä, että minä ennen tunsin niin suurta kunnioitusta, ja sinua sanottiin olevaksi sellainen ankara herra, ja  

niimpä sinun ei pidä ihmetellä, jos minä muutun niin hitaasti paremmaksi.376 

J.V.:n kiivas ja vaativa luonne ei varmaankaan auttanut Jeanettea voittamaan ujouttaan.377 Ilmeisesti 

Jeanette koki, että hän vasta ajan kanssa oli todella ymmärtänyt, kuinka merkittävän miehen kanssa 

hän oli avioitunut, mutta ylpeyteen sekoittui riittämättömyyden tunne:
Nyt olen oikeasti ymmärtänyt kuinka paljon annan arvoa ja rakastan, sillä kenenkään miesten joukosta en voi  

löytää sinuun verrattavaakaan, minä voisin olla niin ylpeä ja onnellinen, jos vain olisin erillainen, ja osaisin 

tehdä sinut onnelliseksi.378

374 JVS – JLS 27.7.1847, SA V, 701. Suomennos KT 10, 181.
375 JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 665. Suomennos KT 10, 222.
376 JLS – JVS 19.9.1847, SA VI, 680. Suomennos KT 10, 239.
377 J.V. itse myönsi olevansa kiivas ja vaikea luonne. Ks. JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 467. Suomennos KT 12, 258. 

Vaativuus käy ilmi mm. suhtautumisessa vaimoon ja esim. Snellmanien poika Karl Snellman toteaa isänsä vaatineen 
paljon sekä itseltään että muilta. Ks. Snellman 2006, 35.

378 JLS – JVS 19.9.1847, SA VI 680–681. Suomennos KT 10, 239.
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Jeanette  soimasi  itseään  vajavaiseksi  vaimoksi  miehelleen  myös  kirjoittaessaan  ystävättärelleen 

Evelinalle.  Tämä lohdutti  sanoen Jeanetten olevan miehelleen suuri  aarre.  Hän halusi  kuitenkin 

sanoa avoimesti ystävälleen asian, joka oli usein ollut hänen huulillaan: 
Sen nimittäin, että luulen, että sekä Sinä että Snellman voisitte olla äärettömän paljon onnellisemmat, jos 

Sinä olisit hänelle avomielisempi; hän pääsisi sillä tavoin paljon paremmin Sinusta selville. Sinusta tuntuisi 

varmasti  muutoinkin  paremmalta,  jos  et  niin  mahdottomasti  sulkeutuisi  omaan  itseesi,  vain  joskus  suot 

silmäyksen sydämeesi, ja senkin vain kirjeiden välityksellä, mutta harvoin, tuskin milloinkaan muulla tavoin,  

olipa Sinun kanssasi kuinka paljon tahansa. Ja kuitenkin, kuinka paljon Sinusta täytyykään pitää kun Sinut  

tuntee. Jeanette,  eikö asian laita monesti ole niin, että niin mielelläsi haluaisit avata sydämesi miehellesi  

mutta pelkäät, että hän pitäisi Sinua kovin lapsellisena, ja luulen, että juuri tämä lapsellisuus häntä suuresti  

miellyttäisi.  Muistatko,  kun me olimme erimielisiä,  kun hän antoi  Sinulle  sen  kukkivan  hyasintin,  minä 

tahdoin, että olisit mennyt ja näyttänyt hänelle peittelemättömän ilosi ja kiitollisuutesi, mutta Sinä luulit, että  

vaikuttaisit  hänestä  niin  lapselliselta,  samoin  kuin  silloin,  kun  sait  ompelijattarelta  kotiin  vihreän 

silkkileninkisi, jonka kanssa hänellä oli ollut niin paljon vaivaa, ja jolla hän sydämensä hyvyydestä tahtoi 

tuottaa sinulle iloa. Eivätkö ne olleet juuri samoja epäilyksiä, jotka näillä molemmilla kerroilla pidättivät 

sinua, sillä kiitollinenhan sinä olit, ja niinhän sinun täytyikin olla, muuten et olisi ihminen ja kaikkein vähiten 

nainen.379

Jeanette  ei  paljastanut  itseään  edes  Evelinalle  muutoin  kuin  kirjeissä,  ja  miehelleen  hän  ei 

uskaltanut osoittaa iloaan peläten olevansa lapsellinen.

Puolisoiden  kirjeistä  välittyy  kommunikointivaikeuksista  johtuva  epävarmuus  toisen  tunteista. 

Molemmat  ilmaisivat  myös  ikäväänsä.  Ensimmäisessä  kirjeenvaihdossa  vuonna  1847  J.V.:n 

tuskaisimmat  kirjeet  oli  kirjoitettu  ennen  kuin  hän  oli  saanut  yhtäkään  Jeanetten  kirjettä.  Hän 

piehtaroi koko alkumatkan kirjeiden viivästymisen takia kasvavassa epävarmuudessa ja ikävässä.380 

Aluksi  kirjeenvaihdossa ei  ollut  kyseessä keskustelu,  vaan kummankin  henkilökohtainen tilitys, 

sillä  kirjeiden  saapuminen  kesti  kauan.  Molemmat  kirjoittivat  samoista  teemoista  tietämättä 

toistensa ajatuksia. J.V. tunsi, että puolet hänen elämästään oli poissa ja toivoi, että Jeanette tuntisi 

samoin, ”Mutta Sinä olet nuori ja unohdat helposti, etkä kaipaa.”381 Jeanette kommentoi tätä omassa 

kirjeessään: ”Mutta älä luule että olen ollut välinpitämätön koska muistan sinua joka hetki syvästi 

kaivaten. Kirjoitat että minä unohdan helposti, mutta minä en usko että voisin elää niin kauan että 

379 Evelina Schmidt – JLS s.a. 2573–2574, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Suomennokseen olen saanut 
apua Karl Snellmanin toimittaman kirjekokoelman johdannosta, ks. Snellman 2006, 37–38.

380 Ks. JLS – JVS 22. ja 27..7.1847, SA V, 699; 5.9.1847, SA VI, 676; JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 692–693; 27.7., 
28.7. & 2.8.1847, SA V, 701; 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 640; 14.8.1847, SA VI, 643. Todellisuudessa Jeanette 
kirjoitti varsin usein, mutta kirjeet tavoittivat miehen vasta pitkän ajan päästä. Jeanetten kirjeiden lukumäärästä ja 
tiheydestä ks. sisällysluettelo SA V, xiii.

381 JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 693. Suomennos KT 10, 171.
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unohtaisin sinut.”382 J.V.:n epävarmuus kumpusi siitä, että Jeanette oli niin hiljainen ja hän koki, 

ettei  hän tiennyt,  mitä  vaimo ajatteli.  Jeanette halusi  ansaita  miehen rakkauden ja hyväksynnän 

tulemalla  sellaiseksi,  kuin  mies  toivoi.  Jeanetten  epävarmuus  paljastui  viimeistään,  kun  hän 

ensimmäisiä  kirjeitä  saatuaan  kirjoitti:  ”Näen  kirjeestäsi  että  sinä  tosiaan  pidät  minusta”.383 

Myöhemminkin hän lupasi, ettei enää koskaan ajattelisi, että mies olisi unohtanut hänet: ”nythän 

minä tiedän että sinä pidät minusta.”384 

Mitä  enemmän  Jeanette  kirjoitti,  sitä  enemmän  hän  avautui.  Hän  ei  tiettävästi  ollut  tottunut 

kirjoittaja ja tuntuu, että kirjeiden tyyli kehittyi vuosien kuluessa. Aluksi Jeanette hieman arasteli 

kirjoittamista. Häntä nolotti ja hän toivoi miehensä olevan suopea hänen suttuisille riveilleen. Hän 

pahoitteli kirjeidensä virheitä ja sitä, ettei pystynyt paremmin ilmaisemaan itseään.385 Hän pelkäsi 

tunteidensa sanallistamisen olevan vajavaista: 
Älä naura minulle, vaan ajattele että olen kirjoittanut mitä tunnen vaikka minun sanani tunteen ilmaisuksi  

ovat ehkä ihan virheelliset, mutta sinähän katsot niitä sormiesi läpi niin kuin olet katsonut paljon muitakin  

asioita.386 

J.V.  koki  ensi  kertaa  kuulevansa  vaimonsa  ajatuksia  saadessaan  tämän  ensimmäiset  kirjeet 

elokuussa 1847: 
Suo anteeksi  oma Hyvä Ihanaiseni;  mutta  miten minä  voin muutoin kuin hämmästyen lukea,  mitä Sinä 

kirjoitat? Miten minä olisin voinut tietää, että Rakkaallani on noin hyviä ja kauniita ajatuksia ja aikeita, että  

Sinä tunnet noin lämpimästi ja osaat noin kauniisti ilmaista, mitä tunnet? Sinähän olet aina kätkenyt minulta  

ajatuksesi ja tunteesi.  – Rakas pikkuiseni, miksi?387

Jeanette toivoi avoimuutta myös mieheltään,  joka ei  hänen mielestään voisi  kestään löytää osaa 

ottavampaa ystävää,  ja ehkä huoletkin tuntuisivat keveämmiltä,  kun ne jakaisi.  Hän kommentoi 

ikäänsä ja pyysi, ettei mies ajattelisi hänen nuoruuttaan – olihan hän jo kohta kahdenkymmenen. 

Hänen täytyi ryhtyä vakavamielisemmäksi eikä tuhlata aikaa niin kuin tähän asti ja tulla miehensä 

arvoiseksi. Jeanette kirjoitti: ”Jumalan sanahan sanoi, että Miehen ja Vaimon tulee olla yhtä, meidän 

tulee myös yhdistää sielumme yhdeksi ainoaksi. älä kätke minulta mitään, ja minäkin aijon olla 

avoin  ja  tosi.”388 J.V.:kin  pohti,  että  oli  luottanut  vaimoonsa  liian  vähän  ja  pitänyt  tätä  liiaksi 

382 JLS – JVS 22. ja 27..7.1847, SA V, 699. Suomennos KT 10, 179.
383 JLS – JVS 22. ja 27.7.1847, SA V, 700. Suomennos KT 10, 180.
384 JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 663–664. Suomennos KT 10, 220.
385 JLS – JVS 1.7.1847, SA V, 688; elokuu 1847, SA VI, 659.
386 JLS – JVS 8.7.1847, SA V, 691. Suomennos KT 10, 170–171.
387 JVS – JLS 14.8.1847, SA VI, 643. Suomennos KT 10, 195.
388 JLS – JVS 12.9.1847, SA VI, 677. Suomennos KT 10, 234.
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lapsena. Hän aikoi hyvittää sen kertomalla mieltään painavista asioista ilmeisesti jatkossa.389 Vaikka 

Jeanette oli hiljainen, ei J.V.:kään ilmeisesti uskoutunut vaimolleen.

Tunnelma  oli  kirjeissä  käydyn  keskustelun  myötä  toiveikas.  J.V.:n  mielestä  Jeanetten  kirjeet 

”antoivat ihania tulevaisuuden toiveita”. Hän koki, että hän oli vasta oppinut tuntemaan vaimonsa 

niiden kautta: ”miten hyvä, ymmärtäväinen, rakastava Sinä olet, sellainen kuin olen toivonut että 

Sinä  olisit  ja  tulisit  olemaan,  mutta  mitä  olen  toisinaan  epäillyt,  mutta  en  enää  koskaan  tule 

epäilemään.”390 J.V. oli innostunut:
Suorastaan toivon, että saisin olla pitkään poissa, jotta saisin useammin kuulla noita ihania sanoja Sinun 

rakkaudestasi. Pikkuinen, pikkuinen! minähän en muulloin koskaan kuule niitä, enkä sanaa tai nimeä, joka 

muistuttaa siitä! Vaan ei sentään, minä tahdon kotiin Sinun luoksesi, meidän pienen lapsemme luo! Tahdon 

oppia ymmärtämään Sinun katseitasi, Sinun äänettömiä ajatuksiasi! En aio koskaan enää epäillä, vaan aina 

uskoa, aina toivoa – koko elämäni tulee olemaan toisenlaista, kuin se viime aikoina on ollut.391 

Viimeinen  huomautus  kertoo  siitä,  että  kaikki  ei  aiemmin  ollut  kunnossa  puolisoiden  välillä. 

Jeanettekin oli toiveikas: ”en koskaan osannut kuvitella, että todesta kirjoittaisin sinulle, mutta nyt 

minä olen voittanut häpeilyni, luulen että vastakin osaan paljastaa sinulle minun ajatukseni – – ”.392 

Vuoden 1847 kirjeminät olivat yhteisymmärryksessä ja puolisoiden välillä vallitsi toiveikkuus, että 

asiat  olisivat  kotiin  paluun  jälkeenkin  toisin.  J.V.  päätyi  siihen  käsitykseen,  että  Jeanette  oli 

ainoastaan  hiljainen eikä  välinpitämätön.  Hän kirjoitti  serkulleen  matkansa  jälkeen oman kodin 

tuntuvan  kaksinverroin  arvokkaammalta.393 Snellmanit  saivat  myös  perheenlisäystä,  kun  Anders 

Henrik syntyi elokuussa 1848, kymmenisen kuukautta J.V.:n paluun jälkeen.394 Vaimolle osoitetussa 

20-vuotissyntymäpäivän onnittelurunossa  tämän vertauskuvallinen  kevät  oli  ohi  ja  nyt  oli  kesä, 

jonka tämä oli runon kirjoittajalle antanut.395 Kevät oli kypsynyt kesäksi: tuntui siltä, että lupaus 

Jeanetten varttumisesta huolettomasta tytöstä vakavaksi ja oikeanlaiseksi vaimoksi oli toteutumassa. 

389 JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 695. Ks. myös Savolainen 2006, 460.
390 JVS – JLS 22., 23., & 26.9.1847, SA VI, 682. Suomennos KT 10, 241.
391 JVS – JLS 16., 21., 22. & 23.8.1847, SA VI, 654. Suomennos KT 10, 208.
392 JLS – JVS elokuu 1847, SA VI, 659. Suomennos KT 10, 214–215.
393 JVS – J.W.G:son Snellman 4.1.1848, SA VI, 699.
394 Savolainen 2006, 448.
395 Tänk, huru hastigt lifvet gått..., SA VI 702–703. Runossa luodaan myös synkempi katse tulevaan, jossa runon minä 

ei enää ole sen vastaanottajan rinnalla tämän viimeisenä talvena. Kuitenkin juuri tänä hetkenä yhteinen kesä on 
tärkeä: ”Mullassa maan ei povikaan / sykähdä kaipuutaan // Vaan juuri nyt se pakahtuu / Kesästä, jonka soit, / Ilosta 
jonka mulle toit / Ennen kuin aukeaa haudan suu”. Ks. suomennos KT 10, 394–395. Savolaisen tulkinta runosta on 
apeampi: hän katsoo runon kuvastavan J.V.:n henkistä väsymystä. Ks. Savolainen 2006, 496.
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Savolaisen  tulkinnan  mukaan  vuoden  1847  kirjeenvaihto  eheytti  Snellmanien  parisuhteen.396 

Vaikuttaa  kuitenkin  siltä,  että  toiveet  vähitellen  vaihtuivat  pettymykseksi.  Samat  ongelmat  ovat 

esillä kirjeissä hieman muuntuneina vuodesta toiseen.  Onnen aika vuoden 1847 matkan jälkeen 

näyttää  jääneen  lyhyeksi.  Keskusteluyhteys  ei  avautunut  puolisoiden  toivomalla  tavalla.  J.V.  ei 

ilmeisesti uskoutunut Jeanettelle, ja tämä  paljasti sisimpiä ajatuksiaan ja tuntemuksiaan edelleen 

herkemmin  kirjeissä  kuin  suullisesti.397 J.V.  kirjoittikin  seuraavana  vuonna:  ”Minun  pitäisi 

matkustaa luotasi joka viikko, jotta saisin kuulla siitä kauniista mitä Sinun sydämesi ajattelee”.398 

Jeanette pyysi miestään vuodesta toiseen ”unohtamaan kaiken”.399 Hän haki vaikeilla hetkillä tukea 

uskonnosta. Aluksi  hän  ajatteli,  että  Jumalan  avulla  kaikki  kääntyisi  hyväksi  ja  hän  tulisi 

paremmaksi.400 Suhtautuminen  kuitenkin  muuntui  miltei  jonkinlaisen  ihmeparantumisen 

toivomiseksi:
Niin,  kun  kahle  murtuu,  ja  minä  osaan  vapaasti  avata  sydämmeni  sinulle  niin  että  voit  lukea  sen 

kätketyimmätkin sopukat, silloin minä olen tyytyväinen ja kiitän ja ylistän Jumalaa, joka on päästänyt minut 

niin suuresta piinasta – – 401 

Jeanette koki piinansa jatkuneen jo vuosia ja nyt hän jäljitti  sen alkuperän lapsuuteensa ja äidin 

menetykseen: ” – – minulta puuttui Äiti, jolle uskoutua ja sen sijaan jouduin kantamaan kaiken 

sisässäni, sillä eihän minulla ollut ketään muuta.”402 Pari vuotta aiemmin hän oli löytänyt Iisalmessa 

oleskellessaan äidittömyydestä syyn kihlajaiskesän tempoiluunsa ja nyt – jälleen pappilassa Täti 

Frosteruksen hoivissa – hän pohti äidittömyyden suhdetta ongelmiinsa, tällä kertaa siihen kaikkein 

kipeimpään.

J.V. iloitsi kuullessaan edes kirjeitse vaimonsa ajatuksia, mutta iloon alkoi sekoittua pettymystä: 
Minulle tuottaa iloa lukea, mitä Sinä kirjoitat, ja toisaalta surua, koska se on vain kirjoitusta. Sillä ihmisille  

on tavallisempaa kirjoittaa, mikä on vain hetkellinen ajatus, kuin suullisesti, kasvokkain, puhua ohimenevästä 

samoin kuin jostakin vakavasta ja pysyvästä. Tuo vaikeus olla avoin ja luottavainen, josta Sinä valitat, on 

tosiaan  omiaan  tuottamaan  minulle  surua.  Miten  tulevaisuus  voisikaan  tehdä  sen  Sinulle  helpommaksi? 

396 Savolainen 2006, 476–477. Savolaisen tulkinnassa eheytynyt aviosuhde ja ”kodin muotoutuminen lepopaikaksi” 
toimivat J.V.:n julkisen toiminnan ja sisäisen kehityksen perustana ja apuna.

397 Ks. esim.  JVS – JLS 18.7.1849, SA VI, 790; 12.11.1849, SA VI, 810–811; JLS – JVS 21.9.1848, SA VI, 741–742.
398 JVS – JLS 23.9.1848, SA VI, 743. Suomennos KT 11, 261. Myös kolmannen lapsen odottamisesta Jeanette kertoi 

kirjeitse kiertelevin ilmaisuin: ”Tuntuu etten minä ole ihan terve”. Hän ei ollut kehdannut kertoi miehelleen mutta 
”tuli kirjoittaneeksi” asiasta. Ks. JLS – JVS 23.7.1849, SA VI, 793. Suomennos KT 12, 27. Ks. myös JLS – JVS 
19.11.1849, SA VI, 814. Hilkka Helstin mukaan raskauksista ja synnytyksistä ei ollut tapana puhua avoimesti vaan 
kiertoilmauksin. Helsti 2000, 261. 

399 Ks. esim. JLS – JVS 8.7.1849, SA VI, 785–786; 13.7.1849, SA VI, 788.
400 Ks. esim. JLS – JVS 12.9.1847, SA VI, 677; 12.9.1848, SA VI, 740–741.
401 JLS – JVS 8.7.1849, SA VI, 786. Suomennos KT 12, 18–19.
402 JLS – JVS 8.7.1849, SA VI, 786. Suomennos KT 12, 18–19.
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Mutta saan kai luvan tyytyä siihen, kuten moneen muuhunkin elämän asiaan, sellaisena kuin se on. Suokoon 

vain Luoja, ettei piittaamattomuus kaikkea kohtaan vähitellen juurtuisi mieleeni.403 

J.V. piti vaimon hiljaisuutta taakkana itselleen. Jeanettelle tunsi syyllisyyttä: ”sinun osasi pitäisi olla 

ihan toinen”.404 Jeanette ei ainakaan ilmaissut loukkaantuneensa miehen sanoista, jotka vihjasivat, 

että kirjoittaminen oli kevytmielistä, vaikka vaikuttaa siltä, että Jeanette oli vuodattanut kirjeisiin 

syvimmät tuntemuksensa. Hän pyrkii niissä aidosti pohtimaan elämänsä kipupisteitä. Hän tunnisti 

ongelmat, mutta hänen voimansa eivät riittäneet korjaamaan niitä käytännönelämässä. Ratkaisuksi 

jäi luottamus Jumalaan, ehkä miltei ihmeen toivominen kahleen murtumisesta.

Jeanette oli silti itsekin yrittänyt:
jos vain tietäisit  kuinka usein tulen sinun luoksesi,  sinun kamariisi,  kertomaan kaikesta mitä minulla  on 

sydämmellä, mutta Luoja tietää miksi minä aina menen ihan mykäksi, kaikkihan olisi toisellaista jos olisin  

avoin,  vaikka  silloin  sinä  kyllä  joutuisit  kuulemaan  aika  moisia  lapsellisuuksia  useasti,  mutta  siitä  olisi  

minulle hyötyä, kun sinä rakastavasti ojentaisit minua.405 

Jotain oli  kuitenkin muuttunut sitten kihlajaiskesän, vaikka Jeanette näki ongelmien kumpuavan 

juuri sieltä: 
Jos minä silloin kun me menimme kihloihin, olisin ollut sellainen kuin nyt, niin asiat eivät olisi menneet niin  

kuin ne nyt menivät, sinä et olisi tullut niin välinpitämättömäksi, mutta en ihmettele että sinä tulit silloin,  

nimittäin välinpitämättömäksi, tietämään siitä mitä minä ajattelen, sillä minä muistan tuskalla, miten sinä  

houkutit minusta ulos joka sanan. Kun sen vain voisi muuttaa toiseksi, niin kaikki olisi ihan toisellaista, 

mutta niin ei voi käydä, kuin olisi käynyt, jos minä olisin ollut joku aivan toinen. Pitää kuitenkin toivoa  

parasta,  ehkä  Jumalan  avulla  asiat  muuttuvat,  Älä  menetä  toivoa  Rakas  Puoliso,  pidäthän  sinä  minusta  

kuitenkin  vähäsen,  ja  minä  Rakastan  sinua  niin  hartaasti,  äläkä  siksi  heitä  mielestäsi  kaikkia  ajatuksia 

onnellisesta tulevaisuudesta.406 

J.V.  kirjoitti,  ilmeisesti  kommentoiden  Jeanetten  edellä  lainattua  29.  ja  30.  heinäkuuta  1849 

kirjoittamaa kirjettä, että häntä ”liikuttaa syvästi”, mitä Jeanette kirjoitti sulkeutuneisuudestaan ja 

kertoi,  että  se  oli  häntä  usein  painanut.  Hän  vakuutti,  että  halusi  kuulla,  mitä  vaimolla  oli 

mielessään.  Hän pahoitteli  myös  sitä,  että  oli  itse  liian  harvoin  kertonut  vaimolleen  miten  tätä 

rakasti ja miten tämä teki hänet onnelliseksi ja toisaalta päästänyt liian helposti tyytymättömyytensä 

”purskahtamaan”. Hän tunnisti nyt myös oman vaikutuksensa Jeanetten hiljaisuuteen: ”Ehkä myös 

ankaruuteni on saanut aikaan, että olet menettänyt rohkeutesi olla minulle täysin avoin”. Toisaalta 

403 JVS – JLS 18.7.1849, SA VI, 790. Suomennos KT 12, 24. 
404 JLS – JVS 29. & 30.7.1849, SA VI, 796. Suomennos KT 12, 29. 
405 JLS – JVS 29. & 30.7.1849, SA VI, 796. Suomennos KT 12, 29.
406 JLS – JVS 29. & 30.7.1849, SA VI, 796. Suomennos KT 12, 29–30.
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hän jatkoi, että saattoi lohduttautua sillä, että myös usein, kun hän oli ollut ”pelkkää rakkautta ja 

luottavaisuutta” Jeanette oli säilyttänyt hiljaisuutensa. Jeanette ei ylipäätään ollut kärkäs kertomaan 

omia mielipiteitään ja hän kärsi itseluottamuksen puutteesta.407

J.V. kuitenkin tunsi, että Jeanetten kirjeet tekivät hänet tyynemmäksi ja onnellisemmaksi, minkä hän 

arveli  vaimon  itsekin  huomanneen.  Savolainen  tulkitsee  tähän  kohtaan  viitaten,  että  kuten 

aiemminkin,  J.V.:n  poissaolo  kehitti  puolisoiden  suhdetta.408 Kirjekeskustelut  olivat  tärkeitä 

molemmille, mutta suhteen ongelmat polkivat monilta osin paikallaan kaikesta huolimatta. Toisaalta 

molemmat puolisot kokivat, että ero kävi kerta kerralta vaikeammaksi ja raskaammaksi. Kumpikin 

kirjoitti myös kiintymyksensä syvenemisestä, ajan vaikutuksesta tunteeseen, ja kirjeissä oli useita 

helliä fyysiseenkin läheisyyteen viittaavia ilmauksia.409 Jeanette muisteli hääpäiväänsä tyytyväisenä. 

He olivat saaneet elää neljä  vuotta  yhdessä ilman suruja:   ”Lapset on olleet  terveinä,  ja mekin 

olemme myös olleet kovin onnellisia.”410 

Velvollisuuden ja uhrauksen ihanuus

Kirjeissä  käytiin  läpi  Jeanetten  hiljaisuutta,  mutta  J.V.  välitti  vaimolleen  myös  hegeliläistä 

ajatusmaailmaansa  ja  siitä  johtamiaan  vaatimuksia.  J.V.  toivoi  Jeanettelta  kiinnostusta  yleisiin 

asioihin ja muiden onneen, osanottoa omaan elämäntilanteeseensa ja rauhaisan kodin valmistamista 

miehelleen ja lapsilleen. Ensimmäisenä kirjeenvaihtokesänä hän kiteytti toiveensa näin:
Miten mies voisi lakata vaatimasta kotia, jossa vallitsee järjestys ja siisteys, tai sitä että voi rakastamansa 

puolison kanssa jakaa tunteet  ja ajatukset,  nähdä hänessä muutakin kuin taloudenhoitajan, lastenhoitajan, 

aisti-ilojen leikin.411

J.V.  luotti  mahdollisuuteensa  ”kasvattaa  vaimonsa  itse”,  kuten  Collan  venkoili  kirjeessään 

ystävälleen Arppelle, eikä se liene ollut ajan kontekstissa aivan tavaton projekti. J.V. ajatteli, että 

sopivan  tytön  löydyttyä  ajan  ja  kärsivällisyyden  kanssa  muut  vaatimukset  täyttyisivät. 

Hämäläisenkin  tulkinta  on,  että  Snellman  pyrki  kasvattamaan  vaimoaan.  Kirjeissä  oli  usein 

407 JVS – JLS 11.8.1849, SA VI, 800. Suomennos KT 12, 34–35. Jeanette kuvaa, kuinka hänestä ystävättärensä 
Emman seurassa tuntui usein oikein pahalta, kun hän huomasi olevansa alempi. Ks. JLS – JVS 28.10.1849, SA VI, 
806. Suomennos KT 12, 120–121. Asiasta tarkemmin ks. luku 6, 101–102.

408 JVS – JLS 12.11.1849, SA VI, 810–811. Suomennos KT 12, 164–165; Savolainen 2006, 517.
409 JVS – JLS 31.7.1849, SA VI, 797; 11.8.1849, SA VI, 799;  5.11.1849, SA VI, 809; 12.11.1849, SA VI, 811; JLS – 

JVS 8.7.1849, SA VI, 786; 4.11.1849, SA VI, 808.
410 JLS – JVS 19.11.1849, SA VI, 813–814. Suomennos KT 12, 168.
411 JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 639. Suomennos KT 10, 189.
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opettavainen ja isällinen sävy.412 Häggmanin tutkiman Waseniuksen suvun kirjeissä naiset  olivat 

kiitollisia  sekä  miehilleen  että  Jumalalle  siitä  onnesta,  että  olivat  naimisissa. 

Rakkaudentunnustuksiin kuului riippuvuuden ja kiitollisuuden tunnustaminen. Miehet kirjoittivat 

vastuustaan.  Rakkaus  oli  aina  epäsymmetristä.  Waseniuksen  suvun  nuoret  naiset  etsivät 

aviomiehestä ”luotettavaa ja kokenutta opastajaa ja esikuvaa, jota kunnioittaa ja katsoa ylöspäin”. 

Mies oli  vanhempi ja vahvempi osapuoli,  jolla oli  valta muokata puolisonsa identiteettiä,  ja oli 

itsestään selvää, että nainen muutti esimerkiksi asuinpaikkaa miehensä tarpeiden mukaan.413 Kun 

J.V.:tä  houkutteli  Ruotsin  Lundissa  avautunut  professorin  paikka  syksyllä  1845,  vasta  kihlattu 

Jeanette  oli  luvannut  rohkeana  seurata  häntä  vaikka  maailman  ääriin.414 J.V. halusi  osoittaa 

vaimolleen esimerkkejä ja suuntaa. Hän oli muun muassa pyrkinyt ”maalailemaan” erään ystävänsä 

vaimon ”rouvahahmoa” Jeanettelle esikuvaksi.415 

J.V.  puki  filosofista  ohjelmaansa vaimolleen kirjeiden muotoon ja esitti  toiveita  tai  vaatimuksia 

siitä, millaiseen suuntaan Jeanetten pitäisi kehittyä. Hän pohti avioliiton kautta tavoiteltavan oman 

onnen olevan itsekästä,  mutta  järkeili  sen olevan Sallimuksen tahto,  jotta  ihmiset  kasvattaisivat 

lapsia. Lasten rakkaus ei kuitenkaan riittänyt, jos puolisoiden välillä ei ollut keskinäistä rakkautta. 

Ja myös: ”Ihminenhän uhraa myös paljon vapaudestaan, kun hän sitoutuu eliniäksi joka toimessa 

kysymään toisen tahtoa.”416 J.V.:n perhefilosofiset  teemat ovat läsnä.  Subjektiivinen rakkaus tuli 

ylittää ja toteuttaa avioliiton objektiivista tarkoitusta lastenkasvatuksessa, mutta liiton solmimisen 

edellytyksenä oli puolisoiden keskinäinen kiintymys. Filosofisesti avioliitossa puolisoiden tahdot 

yhdistyivät.417 Snellmanien kohdalla pikemminkin Jeanetten tahto yhdistyi J.V.:n tahtoon, jolla oli 

siten hallussaan molemmat.

J.V.  korosti  uhrautumista  ja  velvollisuutta  ihanteina,  ja  ne  olivat  keskeisiä  teemoja  hänen 

kirjeissään.  Velvollisuus  oli  vaimolle  osoitetuissa  kirjeissä  jopa  keskeisemmässä  asemassa  kuin 

filosofisissa kirjoituksissa.418 Savolaisen tulkinnan mukaan J.V. vaati vaimoltaan todisteita muiden 

412 Fabian Collan – A.E. Arppe 20.5.1845. Suom. E.G. Palmén. Ks. Historiallinen Aikakauskirja 1904, N:o 5, 135; 
JVS – J.J. Tengström 14.8.1845, SA V, 556; Hämäläinen 2005, 101–105.

413 Häggman 1994, 86–87, 99–101. Lainaus sivuilta 86–87.
414 JVS – C.A. Hagberg 4.9.1845, SA V, 558. J.V. hylkäsi aikeen lopulta, sillä paluu Suomeen olisi ollut vaikea. Ks. 

JVS –  C.A. Hagberg 30.10.1845, SA V, 573. Ks. myös Savolainen 2006, 405.  
415 JVS – A.F. Borenius tammikuu 1847, SA V, 672. Suomennos KT 10, 36–37.
416 JVS – JLS 7.8.1847, SA VI, 638–639. Suomennos KT 10, 189.
417 Hämäläinen 2005, 47–51.
418 Hämäläinen 2005, 101, 103; Jalava 2006, 185–186.
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onnen edistämisestä ja valitti tämän laimeaa intoa yleisiä asioita kohtaan.419 J.V. kirjoitti toivovansa, 

että Jeanette voittaisi  piittaamattomuuden,  jossa oli  elänyt.420 Vaateiden ilmaisemisessa oli  läsnä 

erikoinen ambivalenssi: 
– – jos minä kopeuden hetkinä olen vaatinut meidän Herraltamme enemmän, kuin olen saanut, niin tunnen 

nyt syvästi katuen ja Hänelle syvästi kiitollisena, miten kallisarvoista se, mitä hän armossaan on minulle  

suonut,  on  minun  sydämelleni,  ja  miten  huonosti  olen  sen  ansainnut.  Ja  silti,  Sinä  minun  rakas  hyvä 

Puolisoni,  jos  saan  nähdä sinut  jälleen,  niin  muista  tätä  heikkouttani  ja päätä  ilahduttaa  sitä  pyrkimällä 

osallistumaan enemmän siihen, mikä maailmassa on hyvää ja jaloa, välittämällä enemmän kanssaihmisistä, 

ts.  osallistumisella,  joka  näkyy  teoissa,  ja  lue  silloin  minut  niihin,  joita  vähäisinkin  hellä  huolenpitosi 

ilahduttaa – ei vaan laske minut ainoaksi, joka tietää elämänsä koko onnen, niiden päivien rauhan, jotka tästä 

elämästä vielä ovat jäljellä, olevan Sinun lapsenkäsissäsi.421

J.V.:n  retoriikka  etenee  toisinaan  tähän  tapaan:  ensin  hän  julistaa  olevansa  kiitollinen  tai 

tyytyväinen, mutta esittää kuitenkin toiveita ja vaateita, miten asioiden – tai Jeanetten – pitäisi olla. 

Myös  Hämäläinen  tulkitsee,  että  J.V.  ehdollisti  omaa  kiintymystään  vaimonsa  moraalisen 

luonteenlaadun kehitykseen.422

J.V:n kirjeillä oli voimakas vaikutus Jeanetteen: 
Näen  kirjeestäsi  että  sinä  tosiaan  pidät  minusta  Luoja  taivaassa  auta  että  pystyn  ansaitsemaan  sinun 

rakkautesi, kaikki rivisi todistavat miten armeliaasti sinä tuomitset minua, joka olen aiheuttanut niin paljon 

huolta sinulle, minä puhun vilpittömin ja liikuttunein sydämin, minä lupaan yrittää tulla sellaiseksi, tiedän  

miten onnellinen sitten olisin, eikä niin kuin nyt, koska minut valtaa useasti sellainen levottomuus että oikein  

kärsin siitä ja on vain pyrittävä päämäärään; että  tulla  juuri  sellaiseksi  kuin sinä kirjoitit.  Huomaan että  

kirjoitin kamalan epäselvästi mutta sinä varmaan ymmärrät silti.423 

Jeanette  on  ollut  suuren  mielenliikutuksen  vallassa.  Jälleen  tyyli  on  tajunnanvirtamainen  Kirje 

jatkuu suoraan:
Minä istun ullakolla, tässä on pieni pöytä ja tuoli; alhaalta kuuluu musiikkia, välillä on mukava olla yksin;  

minä unohdan koko maailman ja olen sinun luonasi oma rakkaani on tämä juhlallista ne laulavat virttä voisin 

sulaa kyyneliin, voi kun saisin heittäytyä käsivarsillesi  ja levätä sinun rintaasi vasten.424

419 Savolainen 2006, 460, 465.
420 JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 693.
421 JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 693. Suomennos KT 10 171–172. Koottujen teosten suomennoksessa merkityksen 

kannalta keskeinen sana on mielestäni suomennettu väärin. Ruosinkielisessä versiossa lukee: ” – – så tänk på samma 
min svaghet och beslut att glädja den med sträfvande – – ”. Tämä on suomennettu: ” – – niin muista tätä 
heikkouttani ja yritän ilahduttaa sitä pyrkimällä – – ”. Periaatteessa J.V. voisi puhua omasta päätöksestään, mutta 
tällöin hän olisi kaiketi kirjoitta ”mitt beslut”. Onkin järkevämpää päätellä, että ”beslut” on verbin käskymuoto ja 
hän kehottaa vaimoaan tekemään päätöksen, mikä myös sisällöllisesti tuntuu luontevammalta. Näin myös ”den”-
sana viittaa J.V.:n mainitsemaan heikkouteen. Olenkin muokannut suomennosta tämän verran itse.

422 Ks. myös luku 6, 102–103; Hämäläinen 2005, 104.
423 JLS – JVS 22. ja 27.7.1847, SA V, 700. Suomennos KT 10, 180.
424 JLS – JVS 22. ja 27.7.1847, SA V, 700. Suomennos KT 10, 180. Olen hieman muokannut suomennosta.
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Jeanette tunnisti  miehensä ohjaavan vaikutuksen ja antautui kiitollisena kasvatettavaksi,  mikä ei 

ollut  tavatonta  ajan kontekstissa,  kuten  Häggmanin  tutkimien Waseniuksen tyttöjenkin  kohdalla 

tulee ilmi. Jeanette toivoi miehensä opastusta, jotta hänen ajatuksistaan tulisi yhtä hyviä ja jaloja 

kuin  tällä.425 Hän  kaipasi  myös  enemmän  miehensä  huomiota  ja  vakuutti  ansaitsevansa  sen 

sivistämällä itseään: ”Lupaa minulle kulta rakas että kun tulet kotiin, vietät tunnin päivässä minun 

kanssani,  minä lupaan olla  kiltti  ja  lukea hyvin ahkerasti.”426 Hän koki  muuttuneensa miehensä 

vaikutuksesta, ehkä paremmaksi ja jalommaksi. Hän kertoi olleensa yksin kävelyllä: 
– – ja oli ikään kuin oikein mukavaa, sain ihan häiritsemättä ajatella sinua, ja meidän tulevaisuutta, ja meidän  

pikku  Hannaa  ja  minä  oikein  hämmästyin  niin  monesta  kauniista  ajatuksesta,  ja  silloin  minä  kiitin 

sydämmessäni Jumalaa siitä hetkestä, kun hän herätti sinun sydämessäsi ajatuksia minua kohtaan, näin pientä  

mitätöntä ihmistä,  joka ei  olisi  ikinä voinut kuvitella sellaista.  Luoja taivaassa siunatkoon sinua kaikesta 

jalosta  ja  hyvästä  mitä  sinä  olet  tehnyt,  minustakin  sinä  olet  muovaillut  uuden  Ihmisen,  ja  minä  tulen 

olemaan kiitollinen koko elämäni ajan – – .427 

Myöhemminkin hän kuvasi vahvasti miehensä muuttavaa vaikutusta verratessaan sitä tiehen, joka 

oli aiemmin ollut hänelle aivan tuntematon.428

J.V. halusi vaimonsa olevan valmis uhrauksiin korkeampien päämäärien vuoksi mutta uhrautuvan 

mielihalulla:  ”iloitsen  vain  silloin  siitä,  mitä  Sinä  teet,  kun  iloitsen  siitä,  mitä  Sinä  tehdessäsi 

ajattelet  ja  tahdot.”429 J.V.:n hegeliläissävyisessä ajattelussa  ihmisen piti  toimia  vapaan tahtonsa 

johdattamana,  eikä  pelkän normin vuoksi  tehty teko ollut  eettisesti  arvokas.  Pelkkä  toiminta ei 

riittänyt, vaan sen takana piti olla oikea vakaumus. J.V. halusi vakuuttua siitä, että Jeanette ajatteli 

itsellään olevan velvollisuuksia  ja että  tämä tahtoi  ponnistella  täyttääkseen ne.  Hän ei  halunnut 

Jeanetten olevan välinpitämätön muusta maailmasta ja vain vaativan rauhaa itselleen. Oman onnen 

tavoittelu, eudaimonismi, ei ollut J.V.:n filosofisessa järjestelmässä hyväksyttävää. J.V.:n avioliittoa 

koskevassa  ajattelussa  toistuu  sama  kaava  kuin  muussakin  filosofiassa:  itsekkäiden  pyyteiden 

oikeutuksena oli ainoastaan se, että ne palvelivat jotakin suurempaa hyvää. J.V. ajatteli, että hänen 

vaatimuksensa  olivat  oikeutettuja.  Hänkin  oli  elämässään  tehnyt  uhrauksia  omantuntonsa 

vaatimuksesta.  Hän  myös  arveli,  etteivät  hänen  vaatimuksensa  olleet  täysin  vieraita  Jeanetten 

ilolle.430 Hän siis ajatteli,  että uhrautuminen tuottaisi Jeanettelle iloa – eikä hän liene ollut siinä 

425 JLS – JVS elokuu 1847, SA VI, 659; Häggman 1994, 86–87.
426 JLS – JVS 8.7.1847, SA V, 691–692. Suomennos KT 10, 171.
427 JLS – JVS 27.8.1847, SA VI, 664. Suomennos KT 10, 220.
428 JLS – JVS 15.7.1849, SA VI, 789. Suomennos KT 12, 22.
429 JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 694. Suomennos KT 10, 172.
430 JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 638–639; Hämäläinen 2005, 32–33; Jalava 2006, 184–185. Ks. myös Jalava 

2011, 88–89.
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aivan väärässä. Jalava muotoilee: ”olihan epäitsekäs uhrautuminen sukupuolten välisen polariteetti-

ihanteen mukaisesti naisen luonnollinen kutsumus.”431

Jeanette oli ylpeä miehensä pyrkimyksistä ja vakuutti olevansa valmis uhraamaan tämän maailman 

turhat huvit ja omistautumaan heille ja sisäiselle elämälle.432 Uhrautuminen oli keskeinen osa naisen 

tehtävää ja Jeanette oli omaksunut sen sydäntä riipaisevalla tavalla:  ”uhraus jos sinä sitten rakastat 

minua, on minulle oikein ihanaa”.433 Lainattuun lauseeseen kiteytyy jotakin olennaista Snellmanien 

avioliitosta: Jeanette koki, että hänen täytyi ansaita miehensä rakkaus olemalla sellainen kuin mies 

halusi ja uhrautumalla miehensä ja perheensä puolesta. Ajatusketju lienee luonteva fennomaaniseen 

perheihanteeseen  nähden  ja  oletan,  että  Jeanette  omaksui  tämän  ajattelutavan  nimenomaan 

avioliittonsa aikana, miehensä kasvatustyön tuloksena. Jeanetten elämä jakautui miehen ja lasten 

kesken: ”Näkemiin sinä puolet elämästäni, toisen puolen lahjoitan lapsilleni.”434

Ajan sukupuolimallin mukaisesti naisen uhrautumisen kenttä oli koti. Valmistamalla oikeanlaisen ja 

rauhaisan  kodin  miehelleen,  vaimo  varmisti  hänelle  mahdollisuuden  uhrautua  julkisilla  kentillä 

yleisen hyvän puolesta. J.V. toivoi onnistuvansa järjestämään perheelle ulkoisilta paineilta suojatun 

kodin, mutta sen sisäinen rauha ja ilo olisi hänen pienen vaimonsa käsissä. Hän toivoi, että vaimo 

oppisi arvostamaan näitä asioita yhtä paljon ja olisi valmis uhrautumaan valmistaakseen miehelleen 

onnellisia hetkiä. J.V. muistutti, että nämä uhraukset kantaisivat hedelmää myös vaimon sydämen 

rauhalle.435 Tekstistä käy ilmi tyypillinen 1800-luvun sukupuoliroolitus, jossa miehen tehtävä oli 

hankkia  perheelle  ulkoisilta  puitteiltaan  mukava  koti  ja  naisen  tehtävä  taas  oli  huolehtia  kodin 

sisäisestä  onnesta.  Miehen  onni  oli  naisen  vastuulla,  mutta  nainen  itsekin  yleni  uhrautumalla. 

Vastauksessaan  Jeanette  kirjoitti  rakkauden  tärkeydestä  kodille,  sen  rauhalle  ja  lapsille.  Hän 

vakuutti myös haluaan täyttää J.V.:n odotukset kodin suhteen: ”Ja kaikki on minun käsissäni sinä 

sanot, ja jos näkisit sisimpääni, näkisit että suurin pyrkimykseni maailmassa on, hoitaa huolella, 

kaikki,  mikä  minun  vallassani  on,  jotta  laittaisin  Sinulle,  ja  Lapsille  kodin  jolle  ei  Teistä  olisi 

vertaista.”436 J.V.  haaveili  uudesta  Helsingin kodista  rauhallisena satamana:  ”Saatpa nähdä,  ettei 

431 Jalava 2006, 185–186.
432 JLS – JVS 15.8.1849, SA VI, 789. Josephinen kirjeissä toistuu samankaltainen fraasi ”här i verlden”, joka rivien 

välissä tuntuu asettavan arvottavan eron tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen maailman välille. Ks. esim. Josephine 
Kellgren – JLS 9.2.1850, 2699–2700; s.a., 2714–2715, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.

433 JLS – JVS 8.7.1849, SA VI, 786. KT 12, 19.
434 JLS – JVS 12.9.1848, SA VI, 741. Suomennos KT 11, 258.
435 JVS – JLS 7.7.1849, SA VI, 785. J.V.:n käsityksestä naisen tehtävästä kodissa ja perheessä ks. Hämäläinen 2005, 

105.
436 JLS – JVS 15.7.1849, SA VI, 788. Suomennos KT 12, 21. 
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minua kovin helposti houkuteta sieltä edes päiviksi, edes tunneiksi.”437 Kodista kasvoi myös miehen 

ja lasten onni.438 Onnellinen koti oli lasten ja miehen onnen perusta ja vaimo kodin onnen perusta ja 

tae.

J.V. epäili Jeanetten kiinnostusta sekä yleisiin että perhettä koskeviin asioihin tämän hiljaisuuden 

vuoksi.  Jeanette  vakuutti  osanottoaan:  ”Sinä luulet  että  minä en välitä  siitä  mikä koskee meitä, 

mutta  enhän voi  ihmetellä  sitä  koska olen  todella  vaikuttanut  siltä”.439 Jeanette  soimasi  itseään 

vioistaan  ja  siitä,  miten  vähän  pystyi  tuottamaan  miehelleen  onnea.  Hän koki,  että  häneltä  oli 

puuttunut voimia, vaikka halua olisikin ollut.440 Miehen vaatimukset muiden hyväksi toimimisesta 

näkyivät joka tapauksessa Jeanetten pohdinnoissa:
Minulla on sydäntä  lähellä  myös että  olisi  hyödyksi  muille  Ihmisille,  köyhille  vertaisilleen voisi  tuottaa 

sentään  aika  paljon  iloa,  vaikka  tuloja  olisi  vähemmänkin,  mutta  monilla  suurempi  tuloisilla  on  paljon 

vähemmän mahdollisuutta siihen kuin minulla, niin sinä olet usein sanonnut minulle, mutta olen kuitenkin 

käyttänyt sitä kovin vähän, mutta Jumalan avulla uskon että kaikki muuttuu kun tässä tulee lisää ikää ja 

järkeä – – .441 

J.V. vaati vaimoltaan myös suurempaa osanottoa omiin murheisiinsa. Hän koki itsesäälin sekaisesti, 

että nuori vaimo oli ymmärtämätön tai ehkä jopa välinpitämätön hänen tilannettaan kohtaan:
Ja  miten  minä  voisin  uskoa  suruni  välinpitämättömille  korville?  Jokainen  ajatteleva  ihminen  meidän 

maassamme olisi voinut kertoa Sinulle, ettei kukaan täällä ole painostavammassa yhteiskunta-asemassa kuin 

minä. Mutta uskonpa melkein, ettei oma pikkupuolisoni ole tiennyt siitä mitään. Vai kuinka? Oletko ajatellut, 

että minä kotona odotan lohdutusta, jota en ulkopuolella saa?442 

J.V.  halusi  Jeanetten  valmistavan  kodista  hänelle  rauhaisan  pako-  ja  lepopaikan  maailman 

murheilta. – Vaikka se nytkin oli hänelle rakkain paikka maan päällä. Hän toivoi vaimostaan myös 

kiivaan mielialansa ja  purkaustensa hillitsijää.  Vaikuttaa kuitenkin siltä,  että  J.V. osin itse  sulki 

Jeanetten  murheidensa  ulkopuolelle,  vaikka  kirjoitti  niistä  miespuolisille  ystävilleen.443 Jeanette 

kärsi tästä:
Usein kun olen nähnyt sinut surullisena ja huolissa, se on satuttanut minuakin, ja olen itkenyt monta katkeraa 

kyyneltä,  kun olen nähnyt  miten kaukana olen sydämmestäsi,  ja etten ole voinut jakaa sinun murheitasi  

437 JVS – JLS 12.11.1849, SA VI, 811. Suomennos KT 12, 165.
438 JVS – JLS 24.11.1849, SA VI, 815. Suomennos KT 12, 170. 
439 JLS – JVS 8.7.1849, SA VI, 786. Suomennos KT 12, 18.
440 JLS – JVS 12.9.1848, SA VI, 740. Ks. myös JLS – JVS 21.9.1848, SA VI, 741–742.
441 JLS – JVS 15.7.1849, SA VI, 788. Suomennos KT 12, 21–21.
442 JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 639. Suomennos KT 10, 190.
443 JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 639–640; JVS – JLS 23.9.1848, SA VI, 743. J.V.:n ystävilleen kirjoittamista 

kirjeistä tarkemmin ks. tämä luku, 78–79, viitteet 340, 342–343.
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yhdessä.444 

On mahdollista, että J.V. ei uskoutunut hänelle, koska arveli, ettei tällä ollut riittävää tietopohjaa ja 

ymmärrystä. Keväällä 1849 hän kirjoitti Runebergille vaimostaan: ”Minun pikku rassukallani ei ole 

juuri  minkäänlaista  käsitystä  yleisten  asioiden  menosta.”445 Jos  J.V.  ei  kyennyt  avautumaan,  ei 

Jeanettekaan kyennyt houkuttelemaan häntä siihen etenkin, kun miehen kärttyisyys ja alakuloisuus 

tekivät hänestä varmasti entistäkin vaikeammin lähestyttävän aralle Jeanettelle.

J.V. myönsi, että Jeanette oli saanut paljon taakkoja kannettavaksi ja ikään soveltumattomia huolia. 

Hän  vakuutti  rakkauttaan  ja  kiitti  vaimoaan  tämän  rakkaudesta  ja  maltillisuudesta  kiivauttaan 

kohtaan.446 J.V. toivoi Jeanetten kasvavan ja kypsyvän uhrautuvaksi vaimoksi:
Älä pahastu siitä, että olen nimittänyt ja nimitän Sinua 'lapseksi'. Tiedät kyllä, että toivon, ettet olisi enää  

lapsi, vaan se hellä huomaavainen vaimo ja äiti, jonka hoitoa vailla sekä minä että lapset joutuisivat alttiiksi  

kaikenlaisille epäviihtymyksille ja puutteille, ja jonka rakkautta vailla heidän ja minun elämäni olisi kovin 

tyhjää.447 

Tämän lisäksi  Jeanetten, ja naisen ylipäätään, piti jakaa miehen kiinnostus yleisiin asioihin mutta 

myös säilyttää moraalinen ylemmyytensä lempeydessään.  J.V. kirjoitti:  ”  – – älä ihmettele,  että 

minä vaadin,  että sinä, että puolet minun omasta sielustani, olisi minun kaltaiseni siinä vähässä 

hyvässä,  mitä  minussa  on,  ja  lisäksi  olisi  vapaa  minun suurista  vioistani.”448 Vaikka  käytännön 

sukupuoliroolituksessa  mies  oli  johtavassa  asemassa,  saatettiin  nainen  kuitenkin  nostaa 

moraalisessa mielessä miehen yläpuolelle.

Naisen tärkein tehtävä

1800-luvun sivistyneistön ihanteissa perheen ja avioliiton tärkein päämäärä oli lasten kasvattaminen 

siveellisiksi  kansalaisiksi.  Se  oli  nähtävissä  nimenomaan  naisen  tärkeimmäksi  tehtäväksi. 

Hämäläisen arvion mukaan J.V. antoi ”sivistyneistön perhekeskeiselle yhteiskunnalliselle ajattelulle 

filosofisen muodon”.449 Snellmanien esikoinen Hanna oli syntynyt marraskuussa 1846 ja Jeanetten 

kirjeet kesällä 1847 sisälsivät tuoreen äidin pohdintoja ja kertomuksia lapsen edesottamuksista ja 

kehityksestä.  Kirjeet  ovat  hellyyttäviä  ja  niissä  on  naiiviuden  sävy.  Myös  Hanna  sai  osallistua 

444 JLS – JVS 21.9.1848, SA VI, 741–742. Suomennos KT 11, 260.
445 JVS – J.L. Runeberg 30.4.1849, SA VI, 775. Suomennos KT 11, 453.
446 JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 639–640.
447 JVS – JLS 11.8.1849, SA VI, 799–800. Suomennos KT 12, 34.
448 JVS – JLS 13.7.1847, SA V, 693. Suomennos KT 10, 172.
449 Hämäläinen 2005, 40, 54, 105 (lainaus sivulta 40); Häggman 1994, 218, ks. myös 179–181.
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Papalle kirjoittamiseen. Hän sai ”kirjoittaa” omakätisiä tervehdyksiä,  ja painaa suukon paperiin. 

Mukana  lähti  ainakin  kertaalleen  myös  pieni  lahja:  ”Lähetämme  sinulle  pikku  kukkasen  joka 

tarkoittaa Älä unohda meitä.”450 Kirjeistä voi  aavistaa toiveen miehen hyväksynnän saavuttamisesta 

onnistuneen kasvatustehtävän kautta:
On niin hiljaista ja rauhaisaa, istun pikku Hannan kehdon ääressä, ja kuulen hänen hiljaisen kuorsauksensa, 

välistä hän hymyilee, voi miten ihanaa kun on tuollainen pikku otus, mutta älä ikinä luule että pidän hänestä, 

koska hän on suloinen jopa nätti, ei, vaan siksi että hän on minun lapseni ja toivon että hän Jumalan avulla ja  

minun vaivannäölläni kasvaa kiltiksi ja hurskaaksi lapseksi, Vanhempiensa iloksi, ja sitten sinun on pakko 

hänessäkin pitää minusta.451 

Jeanette  ilmaisi  äidin  ylpeyttään,  mutta  kiirehti  vakuuttamaan,  että  äidilliset  tunteet  johtuivat 

oikeista, vakavista syistä. Kunnollisella lastenkasvatuksella hän ansaitsisi myös paikkansa miehensä 

sydämessä.  Onnistuessaan  kasvatuksessa  nainen  onnistui  tärkeimmässä  tehtävässään.  Jeanetten 

odottaessa Andersia Henrickiä J.V. vitsaili J.J. Tengströmille: ” – – Setä huomaa, etten ole jättänyt 

käyttämättä  myös  muita  'tapoja'  kuin  omaani  huolehtiakseni  kansallisuutemme  tulevasta 

menestyksestä.”452 Perheenlisäyksen  hankkiminen  oli  nimenomaan  naisen  keino  edistää 

kansakunnan tulevaisuutta.

Jeanette  raportoi  miehelleen  Hannan  hampaista  ja  arveli  tämän  oppivan  kävelemään  piakkoin. 

Hannan  ensimmäisen  hampaan  saamisesta  Jeanette  rakensi  kirjeessä  pienen  tarinan  ja  kertoi 

ottaneensa  teelusikan  ja  antaneensa  muunkin  talonväen  kuulla  miten  hammas  kilahti  hänen 

laittaessaan  sen  lapsen  suuhun. Kuvauksissa  on  äidin  ylpeyttä.  Jeanetten  ollessa  tyytyväinen 

tyttärensä  kehityksestä,  hän  toivoi,  että  mieskin  olisi  ollut  paikalla  näkemässä.  Hän  vakuutti 

kyvykkyyttään  äitinä  ja  tyttärensä kasvattajana:  ”hän on hyvin  vankka,  ja  ottaa  jo  tukea  pikku 

jaloillaan, mutta älä pelkää että minä antaisin hänen seistä liikaa – päinvastoin varon sitä visusti.” 

Kukaan äiti voinut olla hellempi kuin hän yritti olla.453

Ehkä  aluksi  J.V.:llä  oli  epäilyksiä  Jeanetten  kasvatustyön  suhteen.  Kindstedt  tulkitsee,  että 

puolisoilla oli erimielisyyksiä lasten kasvatuksessa.454 J.V. kirjoitti äidin merkityksestä mutta myös 

isän  vaateista:  ”Ajattele  sitä,  että  lapsi  imee  äidistä  yli  puolet  sielustaan  mitä  tunteisiin  ja 

450 Ks. esim. JLS – JVS 1.7.1847, SA V, 688; 3.7.1847, SA V, 690; elokuu 1847, SA VI, 660; 27.8.1847, SA VI, 666. 
Lainaus 3.7.1847, suomennos KT 10, 168.

451 JLS – JVS 3.7.1847, SA V, 690. Suomennos KT 10, 168.
452 JVS – J.J. Tengström 6.3.1848, SA VI, 707. Suomennos KT 11, 42.
453 JLS – JVS 22. ja 27.7.1847, SA V, 699–700; 27.8.1847, SA VI, 665; 5.9.1847, SA VI, 675–676. Lainaus 22. ja 

27.7.1847, suomennos KT 10, 180.
454 Kindstedt, SA V, kommentaari 267.
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taipumuksiin tulee.  Ja ovathan nämä lapset  myös miehen lapsia.  Pitäisikö miehen vain katsella 

tyytyväisenä heitä kasvatettavan välinpitämättömän huonosti?”455 J.V.:n ajattelussa naisen ja äidin 

sivistys  oli  olennaista  kasvatustehtävän  kannalta.456 Jeanetten  ajatukset  Hannan  tulevaisuudesta 

nostivat kuitenkin ilon kyyneleet J.V.:n silmiin. Hän iloitsi siitä, että Jeanette oli päättänyt lukea ja 

opiskella. J.V. opasti Jeanettea ajattelemaan, että kaikki, mitä hän teki itsensä kehittämiseksi tulisi 

lapsen hyväksi. J.V. kuitenkin varoitti Jeanettea kuvittelemasta, että Hanna olisi jokin ihmelapsi. Se 

luulo  nousisi  hänen  mukaansa  vain  äidin  omasta  turhamaisuudesta,  vaikka  pikku  heikkous  oli 

anteeksiannettavaa. Lapselle teki huonoa, jos näin luuloteltiin.457 Jeanette kielsi pitävänsä Hannaa 

muita  lapsia  parempana.  Hän vain  oli  usein  saanut  kuulla,  kun muut  valittivat  lastensa  olevan 

itkuisia. Hanna ei juuri itkeskellyt: ” – – uskon ettet voi toivoa itsellesi kiltimpää ja iloisempaa lasta  

kuin Hanna”.458

Ajan mittaan Jeanettea alkoi painaa huoli selviytymisestään kasvattajana:
Kun ajattelen, kuinka paljon minun tarvitsee oppia, täyttääkseni tehtäväni, menetän toivoni, ja pelkään että ne 

pikku aarteet jotka Luoja on minulle lahjoittanut tulevat joskus vielä halveksimaan minua. Sinä olet onnekas,  

kun sinulla on antaa heille niin rikkaita lahjoja.459 

Häntä alkoi huolestuttaa oman ymmärryksensä riittävyys lasten varttuessa, vaikka hänestä tuntui, 

ettei  hän  koskaan  voisi  olla  onnellinen  ilman  pikkuisiaan.460 Ensimmäisenä  Iisalmen  kesänä, 

Hannan  ollessa  aivan  pieni  Jeanetten  vallitseva  tunnelma  oli  toiveikkuus  ja  ehkä  iloinen 

hämmästyskin  siitä,  mihin  kaikkeen  hän  pystyi.  Parin  seuraavan  vuoden  aikana  hänen 

luottamuksensa  itseensä  ja  kykyihinsä  alkoi  karista.  Hän  koki  itsensä  vähäpätöiseksi 

sivistyneempien  naisten  seurassa  ja  mieltä  painoi  vääjäämättömältä  näyttävä  muutto 

pääkaupunkiseudulle.

455 JVS – JLS 7., 12. & 13.8.1847, SA VI, 639. Suomennos KT 10, 189.
456 Ks. esim. Juntti 2011, 68, 70.
457 JVS – JLS 14.8.1847, SA VI, 644; 16.8.1847, SA VI, 657–658. J.V.:n kasvatusajattelussa vanhempien tekemät 

virheet johtuivat siitä, että kasvastustyötä ohjasi jokin muu pyrkimys kuin lapseen kohdistuva rakkaus. Näitä 
saattoivat olla esim. hemmottelu, julmuus tai vanhempien suhtautuminen jälkikasvuunsa ”ihmelapsena”. Ks. 
Hämäläinen 2005, 58.

458 JLS – JVS 12.9.1847, SA VI, 677. Suomennos KT 10, 235.
459 JLS – JVS 12.9.1848, SA VI, 740. Suomennos KT 11, 257–258. Lause ” Sinä olet onnekas, kun sinulla on antaa 

heille niin rikkaita lahjoja.” on itse suomentamani, sillä se puuttuu Koottujen teosten suomenkielisestä versiosta.
460 JLS – JVS s.a., SA VII, 496. Kirje on luultavasti kirjoitettu 13.12.1853. Ks. Kindstedt 1996b, SA VII, kommentaari 

130 ja JLS – JVS 12.12.1853, SA VII, 496.
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6. Kruunuhaan Jeanette

Snellmanit  muuttivat  Helsinkiin vuodenvaihteessa 1849–1850 oltuaan nelisen vuotta  naimisissa. 

Jeanette odotti muuton aikoihin pariskunnan kolmatta lasta. J.V. oleskeli edeltävän vuoden aikana 

pitkiäkin  aikoja  pääkaupungissa  etsien  toimeentulomahdollisuuksia.461 1840-luvun  lopun 

kirjeenvaihto oli käsitellyt paljon Jeanetten hiljaisuutta ja toisaalta J.V. oli välittänyt omaa avioliitto- 

ja naisihannettaan nuorelle vaimolleen.  Näihin vaateisiin Jeanette vakuutti  yrittävänsä parhaansa 

mukaan vastata. Vuosikymmenen vaihtuessa Jeanetten ahdistusten fokus siirtyi sisäisistä ongelmista 

ulkoisiin. Hiljaisuus ja sen tuottamat vaikeudet olivat helpottaneet, vaikka olivatkin edelleen läsnä. 

Etenkin  Helsinkiin  muuton  myötä  Jeanettea  alkoi  ahdistaa  alemmuuden  tunne  seurapiireissä  ja 

vertailussa  suhteessa  muihin  naisiin.  J.V.:n  vaatimukset  siirtyivät  konkreettisempaan  suuntaan: 

ylevien ja abstraktien ihanteiden sijaan kirjeissä tuli ilmi käytännöllisiä tyytymättömyyden aiheita ja 

vaateita  siitä,  miten  asiat  perheen  taloudessa  tulisi  hoitaa.  Jeanetten  heikko  koulutus  alkoi 

näyttäytyä ongelmana. Hänen oma alemmuuden tunteensa nousi osin tästä ja ehkä J.V.:stäkin tuli 

kriittisempi  vaimoaan  kohtaan,  kun  helsinkiläisrouvat  nostivat  vertailukohtana  rimaa.  Jalavakin 

tulkitsee alemmuuden ja riittämättömyyden tunteiden säilyneen suhteen pohjavireenä, mikä paheni 

Helsinkiin muuton myötä.462 Vaikuttaa siltä, että suhteen kipupisteet eivät saaneet mitään selkeää 

ratkaisua tai päätöstä, vaan kumpikin puoliso ajanoloon tyytyi ja alistui tilanteeseen. 1850-luvun 

puoliväliin mennessä perheeseen syntyi neljä lasta: Johan Ludvig pian muuton jälkeen maaliskuussa 

1850 ja seuraavat kolme lokakuun lapsina joka toinen vuosi: Wilhelm 1851, Magdalena 1853 ja 

Karl 1855. Jeanette huolehti oman taloutensa lisäksi myös lapsuuden perheensä asioista. Hän kantoi 

vastuuta  pääkaupunkiin  kouluun  tulleista  sisaristaan  ja  auttoi  isäänsä  järjestämään  apteekin 

myymistä ja muuttoa Kruunuhakaan.

461 J.V. matkusti kesällä Helsinkiin järjestelemään tulevaa toimeentuloa. Hänestä oli tulossa  uuden Kauppa-
oppilaitoksen esimies. Loppuvuodesta J.V. järjesti Helsingissä myös kotimaista merivahinkovakuutustoimintaa. 
Suunnitelmat kuitenkin kariutuivat, mutta toimeentulon takeena oli J.V.:n ystävä Henrik Borgström, joka tarjosi 
hänelle konttoristin paikkaa kauppahuoneessaan. Ks. Savolainen 2006, 514–525. J.V. antoi ymmärtää, että uran uusi 
suunta oli perheen vuoksi tehtävä uhraus, jonka hän tosin mielellään teki, koska rakasti perhettään niin paljon. 
Samalla hän kuitenkin kirjoitti, että hänen tarpeensa vaimon rakkauteen tätä myöten kasvoi. Ks. JVS – JLS 
24.11.1849, SA VI, 815. 

462 Jalava 2006, 187.
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Sydäntä kirvelevät seurapiirit

Jo kesän 1849 kirjeet ennakoivat seuraavana vuonna kärjistyviä alemmuuden tunteita: ” – – minä 

olen jo kauan ymmärtänyt minkä lainen surkea olio olen ja kuinka paljon minä vielä tarvitsen jotta 

olisin Ihminen, mutta aijon yrittää kaikkeni, jotta asia tulisi paremmaksi.”463  Oliko Ihminen suurella 

alkukirjaimella  jotain  parempaa  kuin  tavallinen  ja  vähäpätöinen  kuopiolaistyttö  –  sivistynyt  ja 

kiinnostunut yleisistä asioista? Muuton suhteen Jeanette vakuutti miehelleen olevansa luottavaisella 

mielellä  ja  mukautuvainen.  Hän  ei  kaivannut  tuttavia  miehensä  ystäväpiirin  ulkopuolelta  ja 

tutustuisi  heihin  ilolla.  Jeanette  ei  ollut  aiemmin  päässyt  käymään  Helsingissä,  eikä  hän  ollut 

tavannut moniakaan J.V.:n tuttavista, joista oli määrä tulla hänenkin ystäviään.464 Syksyn mittaan 

tunnelmat  vaihtuivat  huoleksi,  hermostuneisuudeksi  ja  suorastaan  ahdistukseksi.  Jeanettella  oli 

paljon työtä muuton valmistelussa ja itse matkakin oli huolenaihe. Hän oli seitsemännellä kuulla 

raskaana ja lapset olivat pieniä, Hanna kolmen vanha ja Anders Henrick vajaa puolitoistavuotias.465 

J.V. vakuutti, että hänen ystävänsä olivat luvanneet ottaa Jeanetten hyvin vastaan, ja hän rauhoitteli 

vaimoaan matkan suhteen lääkärin mielipiteen tukemana.466

Vaikuttaa siltä, että tuona syksynä Jeanette kävi jonkinlaisessa aallonpohjassa. Hänen kirjeissään on 

miltei  epätoivoisia  sävyjä.  Hän oli  huolissaan  sekä  muutosta  että  miehestään,  jolta  ei  kuulunut 

kirjeitä.  –  Sielu  oli  murheissa!467 Toisaalta  hän  haaveili  tulevasta  kodista  ja  sen  laittamisesta 

erilaiseksi kuin ennen, mutta tähän sekoittui epäluottamusta tulevaan ja omaan itseen: ”mutta Luoja 

tietäköön miten välistä tuntuu, että näyttää niin synkältä, ei minulla varmaan ole kykyä laittaa sitä 

sellaiseksi kuin toivoin.” Hän oli huolissaan siitä, miten sopeutuisi Helsinkiin ja mitä J.V.:n vanhat 

ystävät ajattelisivat hänestä; että he miettisivät, miten J.V. oli hänet valinnut. – Sitä hän oli itsekin  

usein ajatellut. Jeanette näytti pelkäävän, että mies joutuisi häpeämään häntä, ” – – sillä onhan aivan 

luonnollista,  että  sinä  toivoisit  että  minä  olisin  järkevä  ja  viisas.”  Hän  koki  alemmuutta  myös 

kuopiolaisen ystävättärensä seurassa: ”Mutta kaikkihan pitää kestää, usein kun olen Emman kanssa, 

tuntuu  oikein  pahalta,  kun huomaan  että  olen  niin  alempi,  mutta  silti  täytyy  aina  pitää  ilmeet 

463 JLS – JVS 15.7.1849, SA VI, 789. Suomennos KT 12, 22.
464 JVS – JLS 3.11.1849, SA VI, 807; 12.11.1849, SA VI, 811; JLS – JVS 5.9.1847, SA VI, 676; JVS – J.J. Tengström 

6.3.1848, SA VI, 707. Keväälle 1848 oli ollut suunnitteilla Helsingin matka myös Jeanettelle. Hän oli jo etukäteen 
iloinnut siitä, mutta se peruuntui uuden raskauden vuoksi.

465 Ks. esim. JLS – JVS 28.10.1849, SA VI, 806; 17.11.1849, SA VI, 812. Lapsista ks. myös Savolainen 2006, 312, 
448.

466 JVS – JLS 3.11.1849, SA VI, 807; 12.11.1849, SA VI, 811; marraskuu 1849, SA VI, 818; 30.11.1849, SA VI, 818. 
Ilmeisesti Kuopion naiset ovat  ”hyvää tarkoittavilla” puheillaan pelotelleet Jeanettea matkasta.

467 JLS – JVS 28.10.1849, SA VI, 806; 4.11.1849, SA VI, 807–808.
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kurissa, vaikka, sydäntä kirvelee, et varmaan tahdo uskoa.”468 Jeanette, ainakin näinä murheellisina 

hetkinä,  piti  itseään  vähäpätöisenä  paitsi  verrattuna  sivistyneisiin  helsinkiläisiin  myös  muihin 

tuttaviin. 

Jeanette  alkoi  kokea  oman  kouluttamattomuutensa ongelmaksi.  Oli  muita  naisia,  jotka  olivat 

sivistyneempiä  ja  tiedoiltaan  häntä  edellä.  Ehkä  juuri  Emmasta  hän  sai  kimmokkeen  kirjoittaa 

miehelleen  peloistaan  Helsingin  seurapiirejä  kohtaan.  Nuorena  avioituneella  ja  sitä  ennen 

mahdollisesti  lapsuudenperheensä  taloutta  hoitaneella  Jeanettella  oli  ollut  huonommat 

mahdollisuudet  itsensä  sivistämiseen  verrattuna  moneen  muuhun.  Emma  oli  ilmeisesti  saanut 

opiskella  enemmän,  sillä  hän toimi myöhemmällä  iällä  Viipurin tyttökoulun johtajattarena.  Hän 

myös  avioitui  vasta  liki  30-vuotiaana.469 Ystävättäristä  esimerkiksi  Josephine  oli  käynyt  koulua 

Helsingissä, hänen äitinsä oli elossa, perhe oli varakas ja hän avioitui vanhempana, 23-vuotiaana.470 

Jeanette toivoi, että hänen miehensä alkaisi opettaa häntä:  ”et ikänä ymmärrä, että se tosiaan olisi 

minulle ilo”. Lukemalla hän ei saisi niin paljon selville, kuin jos mies selittäisi hänelle maailman 

asioita  lyhyesti.  ”Toivon,  ettet  vielä  ole  ihan  kyllästynyt,  vaan  alotat  sitten  kuten  me  olemme 

sopineet.”471 Ehkä he olivat sopineet, että J.V. alkaisi sivistää vaimoaan Helsinkiin muuton jälkeen? 

Myös vuonna 1847 Jeanette oli kirjeessään toivonut, että J.V. kotiinpaluunsa jälkeen viettäisi hänen 

kanssaan vähintään tunnin päivässä. Hän lupasi olla kiltti  ja lukea paljon.472 Eikö J.V. ollut niin 

innokas opettaja kuin Jeanette olisi toivonut, vaikka vaati vaimoaan sivistämään itseään?

Jeanetten murheellinen kirje teki J.V.:hen vaikutuksen:
Luoja  siunatkoon  Sinua  hellästä  huolesta  minun  onneni  vuoksi,  jonka  se  paljastaa,  ja  niistä  vakavista  

ajatuksista, joita lapsenmielesi alkaa vaalia. Luota rakkaani minun pysyvään rakkauteeni, joka vahvistuu ja  

puhdistuu sitä mukaa kuin Sinä annat minun lukea sydäntäsi, ja mitä enemmän löydän sieltä jaloja tunteita ja 

ajatuksia. Usko myös, etten minä milloinkaan häpeile naista jota rakastan – – 473

J.V.  kirjoitti,  ettei  piitannut  ”pinnallisesta  sivistyksestä”,  vaan  piti  tärkeämpänä  myötätuntoa 

kanssaihmisiä  ja  ihmiskunnan korkeimpia asioita  kohtaan.  Tämän jälkeen tieto,  joka Jeanettelta 

puuttui,  olisi  helposti  hankittavissa:  ”Olen  luullut  että  Sinulta  puuttuu  halu  tähän; ja  silti  olen 

rakastanut  Sinua  hellästi  ja  hartaasti.  Kun annat  huomata,  että  halua  on,  niin  olet  oleva minun 

468 JLS – JVS 28.10.1849, SA VI, 806. Suomennos KT 12, 120–121. 
469 Ks. Perander, Emma Kristina (f. Ehrström), SA, Register och Supplement, 166.  Vuonna 1820 syntynyt Emma 

avioitui 1849 N.F. Peranderin kanssa, joka oli Kuopion pormestari.
470 Ks. Sainio 2004; SA, Register och Supplement, 169.
471 JLS – JVS 28.10.1849, SA VI, 806. Suomennos KT 12, 121.
472 JLS – JVS 8.7.1847, SA V691–692.
473 JVS – JLS 5.11.1849, SA VI, 808. Suomennos KT 12, 162.
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jumaloitu enkelini.”474 J.V. vakuutti rakkauttaan, mutta kertasi kuitenkin toiveita ja odotuksia, joita 

hänellä  vaimonsa suhteen oli.  Hän sanoi rakastavansa mutta  antoi  ymmärtää rakastavansa vielä 

enemmän,  jos  vaimo  olisi  sellainen,  kuin  hän  haluaisi.  Mutta  ymmärsikö  J.V.  miten  rajalliset 

mahdollisuudet  itsensä  sivistämiseen  ja  opiskeluun  hänen  vaimollaan  oli  ja  oli  ollut  verrattuna 

moneen  muuhun?  Ainakin  Jeanetten  isä  ja  Josephine  käsittivät,  että  Jeanetten  aika  oli  kortilla 

lapsikatraan ja taloudenpidon kanssa.475

Alkuun  Jeanette  lähetti  hyviä  uutisia  Kuopioon  uudesta  Kruunuhaan  kodistaan.  Sekä  isä  että 

Josephine olivat saaneet kuulla, että Jeanette oli tyytyväinen ja iloinen. Hän oli kuitenkin ikävöinyt 

myös kuopiolaisia ystäviään ja kutsui samantien Josephinea vierailulle, mutta tämä ei ikäväkseen 

voinut  vastaanottaa  kutsua.476 J.V.:n  isä  arveli  kirjeessään  tarkkanäköisesti,  että  tämä  varmasti 

viihtyi hyvin Helsingissä vanhojen ystäviensä luona, mutta Jeanettella oli ”pakostakin jonkin aikaa 

ikävä  nuoruusvuosiensa  tuttavia.”477 Josephine  kirjoitti  Jeanettelle  ahkerasti  ja  kertoi  kirjeissään 

Kuopion elämänmenosta, tuttavien kuulumisista ja lemmenasioista. Josephine arveli, että Jeanettella 

oli niin paljon hyvää ympärillään, että tämä ei varmaan ehtinyt ikävöidä heitä. Osittain kyse lienee 

ajalle  tyypillisestä  itsensä  alentamisen  kirjeretoriikasta.478 Ehkä  Jeanette  aluksi  oli  aidosti 

tyytyväinen, mutta tuli melko pian siihen johtopäätökseen, että ei kokenut sopeutuvansa Helsinkiin. 

Alkuvuosi  oli  Jeanettelle  mullistusten  aikaa,  sillä  kolmas  lapsi  Johan  Ludvig  syntyi  vain  pari 

kuukautta muuton jälkeen.479

Perheen  asuttua  vasta  puolisen  vuotta  Helsingissä  J.V.  matkusti  loppukesästä  Riikaan 

opiskellakseen merivahinkolaskentaa, ja Jeanette jäi yksin vieraaseen kaupunkiin kolmen pienen 

lapsensa kanssa. Nuorin oli vasta viiden kuukauden ikäinen. Jeanettella ei liene ollut omia tuttavia 

Helsingissä.  J.V.:n  ystävistä  hän  oli  tutustunut  ainakin  Tengströmeihin  ja  kertoi  kirjeessään 

Josephinelle  pitävänsä  heistä. Nämä  olivat  kuitenkin  läheisiä  Josephinelle,  joten  Jeanette  olisi 

luultavasti  kirjoittanut  näin  oli  se  totta  tai  ei.  Hänellä  oli  vaikeuksia  sopeutua  Helsingin 

474 JVS – JLS 5.11.1849, SA VI, 808–809. Suomennos KT 12, 162.
475 Josephine Kellgren – JLS 10.11.1850 (päätelty ajoitus), 2669; 7.12.1851 (päätelty ajoitus), 2662; Anders Wennberg 

– JLS 28.2.1852, 2429, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
476 Anders Wennberg – JLS alkuvuosi 1850, 2378; Josephine Kellgren – JLS 9.2.1850 (päätelty ajoitus), 2692, 2700, 

J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Kruunuhaassa asui myös J.V.:n keskeinen tuttavapiiri. Ks. Savolainen 
2006, 448, 528–529; Kindstedt 1996b, SA VII, kommentaari 89 

477 C.H. Snellman – JVS 4.4.1850, SA VII, 457. Suomennos KT 12, 227.
478 Josephine Kellgren – JLS laskiaistiistai 1850 (päätelty ajoitus), 2685, 2689–2690; 9.2.1850 (päätelty ajoitus), 

2693–2698; 17.3.1850 (päätelty ajoitus), 2680-2683; 19.4.1850 (päätelty ajoitus), 2670-2672; 9.5.1850 (päätelty 
ajoitus), 2675–2677, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma.

479 Lapsen syntymäpäivä oli 15.3., ks. Savolainen 2006, 448.
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seurapiireihin.480 Hän koki  alemmuuden  tunnetta  ja  palasi  heti  miehen  lähdön  jälkeen  yhtä 

epätoivoisiin tunnelmiin, kuin edellisenä syksynä: 
Älä halveksu minua Rakas Puolisoni, minun sydäntäni haavoittaa, kun tuntuu että katsot minuun silmissäsi 

halveksuntaa ja sääliä, kyllä minä tiedän minkälainen surkimus olen, ja kiitän siksi Korkeinta, jos edes joskus 

välität  minusta.  Ikinä ennen en ole ollut  niin katkeralla  mielellä  kuin sen jälkeen kun muutimme tänne. 

Minua hävettää että sinä joudut ystävillesi, tunnustamaan että olen sinun Vaimosi. Minä puhun vilpittömästi,  

sen  saat  huomata,  jollei  tässä,  niin  sitten  toisessa  Maailmassa.  Minä  rakastan  minä  pidän  sinusta  niin 

hirveästi. Minä yritän tehdä työtä, mikä on velvollisuuteni, kunhan ymmärtäisin tehdä niin kuin oikein on.481 

Jeanette lienee verrannut itseään muihin seurapiirin naisiin. Jalavan mukaan useimmat heistä olivat 

saaneet koulutuksensa von Rosenin naisopistossa ja olivat nuoresta asti  seuranneet  ”aikakauden 

kulttuurikysymyksiä” eivätkä epäröineet ilmaista mielipiteitään niistä,  mikä oli  Jeanettelle aivan 

uutta.482 Miehensä lähdön jälkeen Jeanette oli levoton, ja hän näyttää täyttäneen rauhattomia hetkiä 

kirjoittamalla  miehelleen  peräti  neljänä  päivänä  peräkkäin.  Viimeisessä  kirjeessä  hän  pyysi 

mieheltään: ” – – pidä minusta vähäsen, muuten on niin raskasta – – ”483 J.V. lohdutti Jeanettea, että 

hänen  ystävistään  tulisi  vähitellen  tämänkin  ystäviä  mutta  piti  opiskelua  reittinä  ystäväpiirin 

kiinnostukseen.484  

Jeanette koki itsensä miehensä seurapiirissä turhautuneeksi ja haavoitetuksi, jopa nolatuksi. Hänestä 

tuntui, että hänestä tai hänen seurastaan ei piitattu. Hän päätyi puolustamaan sisintään ajattelemalla, 

että ei hän noista piireistä olisi ollut kiinnostunutkaan: 
Minä en ole ollut ulkosalla muutoin, kuin torilla, kun on ollut pakko, vieraitakaan ei ole ollut, enkä minä sitä 

ihmettele, sillä täällä kukaan ei huvitu minusta, eikä välitä minusta muutenkaan. Enkä minä heitä kaipaakaan. 

Tänään on Lovisan päivä, kukaan ei näy tietävänkään sitä aijon järjestää pikku yllätyksen Lapsille, hienot tee 

kutsut, ehkä pyydän Holmenitkin, tuntuvat olevan kilttiä kelpo väkeä.485 

Jeanette turvautui lapsiinsa kokiessaan jääneensä paitsioon uudessa tuttavapiirissä. Holmenit olivat 

ilmeisesti  vahtimestarin  perhe.486 Jeanette  kaiken  lisäksi  sairastui  miehensä  poissaolessa  ja 

lapsillakin  oli  vaivoja.487 Hänestä  piti  huolta  J.V.:n  ystävä  Fredrik  Tengström.  J.J.  Tengströmin 

480 Savolainen 2006, 518–519; Josephine Kellgren– JLS 9.2.1850 (päätelty ajoitus), 2698-2700, J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK.

481 JLS – JVS 22. & 23.8.1850, SA VII, 462. Suomennos KT 12, 252–253. Jeanette oli kirjoittanut alemmuuden 
tunteistaan myös ystävälleen Evelinalle. Ks. Evelina Schmidt – JLS s.a. 2573, J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK.

482 Jalava 2006, 187.
483 JLS – JVS 22. & 23.8.1850, 24.8.1850 & 25.8.1850, SA VII, 462–464. Lainaus 25.8.1850, suomennos KT 12, 255.
484 JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 466–467.
485 JLS – JVS 25.8.1850, SA VII, 464. Suomennos KT 12, 254.
486 Kindstedt 1996b, SA VII, kommentaarit 93 & 146; JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 467.
487 JLS – JVS 22. & 23.8.1850, SA VII, 462; JLS – JVS 24.8.1850, SA VII, 463; JLS – JVS 25.8.1850, SA VII, 463–

464. Hänellä oli ilmeisesti lavantauti, ks. J.W. Pipping – JVS 3.9.1850, SA VII, 471. Ks. myös Kindstedt 1996b, SA 
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vaimo Carolina oli kuullut, että Jeanette olisi ollut oikein kovasti kipeä. Carolina oletti, että oli ollut 

Jeanettelle mieleen, että hänellä oli ollut Fredrik, johon luottaa, sillä hänen oman kokemuksensa 

mukaan tämä oli oikein hyvä tällaisissa tilanteissa. Carolina vielä pahoitteli: ”Jeanette Snellman 

parallahan ei ole yhtäkään ihmistä, johon luottaa, täällä hänelle niin vieraalla paikkakunnalla.”488 

Minna  Hanhivaara  tulkitsee  edellä  mainittuun  kirjeeseen  viitaten,  että  Tengströmin  naiset 

suhtautuivat  Jeanetteen  kirjeenvaihdossa  kuin  säälien.489 ”Stackars”  ja  ”stackare”  -ilmauksia 

käytettiin kuitenkin tuon ajan kirjeissä monin kohdin eikä sillä tavoin negatiivisessa sävyssä, kuin 

”raukka” tai ”parka” esiintyvät nykysuomessa.490 Myös Tengströmien tytär Natalia kertoi Jeanetten 

ja Callen sairastelusta kirjeessään sisarelleen Sofille.491

Pari  vuotta muuton jälkeen Jeanette  sai  taas nauttia  vanhojen kuopiolaisten ystäviensä seurasta. 

Vuoden  1852  alussa  pääkaupunkiin  saapuivat  sekä  Evelina  että  Josephine.  Evelina  oleskeli 

kaupungissa puolisen vuotta ja asui ainakin osan ajasta Snellmaneilla.492 Josephine oli avioitunut 

uudenvuodenpäivänä  J.W.  Pippingin  kanssa  ja  muutti  Helsinkiin.493 Jeanette  oli  melko  tiiviissä 

kirjeenvaihdossa Josephinen kanssa ne kaksi vuotta, jotka he asuivat eri paikkakunnilla. Evelinalta 

säilyneet päivätyt kirjeet alkavat vuodesta 1852, vaikka on viitteitä siitä, että hän ja Jeanette olivat 

aiemminkin  kirjoittaneet  toisilleen.494 Ehkä  Jeanette  oli  aluksi  noudattanut  ystävänsä  kirjeissä 

toistunutta pyyntöä niiden tuhoamisesta.495 Jeanette halusi innolla kuulla vanhan kotikaupunkinsa 

kuulumisia. Hän oli valitellut, että Evelina ei kertonut tarpeeksi ja pyysi, että tämä kertoisi kaikista 

tuttavista. Evelina pahoitteli vastauksissaan, että rauhallisessa Kuopiossa ei tapahtunut juuri mitään 

erityistä,  vaikka  kirjoittikin  melko  paljon  kuulumisista  ja  huvituksista.496 Kielivätkö  Jeanetten 

pyynnöt koti-ikävästä?

VII, kommentaari 94.
488 Carolina Tengström – Sofi Kellgren 8.9.1850, Coll. 99.3, Kellgreniana-kokoelma, KK. 
489 Hanhivaara 2009, 83.
490 Itse asiassa Natalia kutsui Fredrik Tengströmiä nimityksellä ”Morbror stackare”, kun tällä oli ollut niin paljon 

huolia hoitaessaan sairastunutta perhettä. Ks. Natalia Tengström – Sofi Kellgren 12.9.1850, Coll. 99.3, Kellgreniana-
kokoelma, KK.

491 Natalia Tengström – Sofi Kellgren 12.9.1850, Coll. 99.3, Kellgreniana-kokoelma, KK.
492 Anders Wennberg – JLS 31.1.1852, 2427; Anders Wennberg 7.8.1852, 2442; Evelina Schmidt – JLS 10.12.1852, 

2519; J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Josephine oli kaiketi vieraillut Helsingissä myös kesällä 1851. 
Ks. Josephine Kellgren – JLS 23.8.1851 (päätelty ajoitus), 2718, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.

493 Snellman Borenius 1968, 375–376; Castrén 1945, 318.
494 Evelina viittaa kirjeissään aiempiin kirjeisiin. Ks. esim. Evelina Schmidt – JLS 10.12.1852, 2518; s.a. 2555–2557, 

J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
495 Ks. esim. Evelina Schmidt – JLS s.a. (28.3., vuosi ei tiedossa), 2540; s.a., 2547; syyskuu 1853 (päätelty ajoitus), 

2563; J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
496 Evelina Schmidt – JLS 10.12.1852, 2520, 2522–2523; 18.2.1853, 2532–2535; syyskuu 1853, 2565, J.V. Snellmanin 

käsikirjoituskokoelma, KK.
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On  vaikea  sanoa,  kuinka  läheisiä  Jeanette  ja  Josephine  lopulta  olivat  Helsingissä.  Evelinan 

Jeanettelle  kirjoittama  kirje  marraskuulta  1853  kuvaa  kiinnostavasti  kolmikon  dynamiikkaa. 

Evelinan kirjeestä saa sen käsityksen, että Jeanette ja Josephine eivät olisi tavanneet Helsingissä 

enää kovin usein. Evelina ihmetteli: 
Nythän  on  vähän  pidemmälti  Pippingien  ja  teidän  välillä,  joten  Josefine  ja  sinä  taidatte  tavata  vielä  

harvemmin? Minusta on niin kummallista, että te kaiken kaikkiaan olette niin vähän yhdessä. Jos asuisin niin 

lähellä jotakuta teistä, en voisi mitenkään olla tyytyväinen, jos en näkisi teitä useammin.497 

Evelina ennakoi jo pettyneenä, että Josephinella tuskin olisi juurikaan aikaa tavata häntä tullessaan 

Kuopioon joulun viettoon. Hän tuntui pelkäävän, että Josephine unohtaisi  hänet,  mutta toisaalta 

muisteli,  kuinka ihanan ystävällinen tämä oli  hänelle  ollut  Helsingin  vierailun aikana.498 Tuliko 

vahvoin sukusiteinkin Tengströmeihin liitetystä Josephinesta heidän kanssaan entistä läheisempi, 

ehkä  vanhojen  ystävyyksien  kustannuksella?  Evelina  kertoi  usein  toivovansa,  että  vanhat 

ystävättäret  olisivat  Kuopiossa,  jotta  heidän  luokseen  voisi  kipittää  niin  tuttavallisesti  kuin 

ennenkin.499 Hänen kirjeestään  syntyy vaikutelma,  että  hän tunsi  olonsa  yksinäiseksi  Kuopiossa 

Josephinenkin muutettua pois.

Muutaman  vuoden  päästä  Jeanette  kertoi  monista  tuttavista,  joiden  kanssa  hän  oli  miehensä 

poissaollessa  ollut  tekemisissä.500 Vaikuttaa  siltä,  että  lopulta  Jeanettella  riitti  seuraelämää 

Helsingissä.501 Jeanetten  maininnoissa  on  kuitenkin  tiettyä  vastahakoisuutta.  Hän  ei  halunnut 

mieluusti käydä vieraisilla yksin: ” – – käyn ulkona oikein vastahakoisesti, kun sinä olet poissa, 

mutta kun tulet kotiin, lähden oikein mielellään, sillä silloin minulla on mukavaa kun saan kulkea 

Sinun  kanssasi.”502 Tuttavuuksien  lisääntymisestä  huolimatta  Jeanette  edelleen  tunsi  itsensä 

vähäpätöiseksi muiden seurassa. Vielä miltei neljä vuotta muuton jälkeen hän kirjoitti: ” – –  minä 

usein  ihan  nujerrun  seurassa  ja  usein  yksiksenikin  omasta  kauheasta  taitamattomuudestani  ja 

497 Evelina Schmidt – JLS marraskuu 1853 (päätelty ajoitus), 2527, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
498 Evelina Schmidt – JLS marraskuu 1853 (päätelty ajoitus), 2527–2528, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
499 Evelina Schmidt – JLS marraskuu 1853 (päätelty ajoitus), 2527, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. 
500 J.V. matkusti vuodenvaihteessa 1853–1854 rannikolla vakuutusyhtiön asiamiehenä, ks. Savolainen 2006, 527. 

Nämä matkat tuottivat vuoden 1850 Riian matkan jälkeen ensimmäisen pidemmän kirjeenvaihdon. 
501 Jeanette mainitsi monia nimiä, ks. JLS – JVS 31.1.1854, SA VII, 504; 4.2.1854, SA VII, 505. Lindforsit (Jeanette 

kirjoittaa sukunimen ensin muodossa Linforsen) olivat ilmeisesti Mårten Johan ja Maria Aurora, joista Mårten oli 
ollut Lauantaiseuran jäsen ja ilmeisesti tuttu myös Kuopion ajoilta, sillä hän toimi siellä piirilääkärinä 1836–1847, 
ks. SA, Register och Supplement, 133. Hän vieraili myös Kiseleffeillä. Feodor Kiseleff nuorempi oli liikemies ja 
tehtailija, hänen vaimonsa oli Amalia Gustava Matilda (os. Mattheizen), ks. SA, Register och Supplement, 117. Ks. 
myös Kindstedt 1996b, SA VII, kommentaari 142. Jeanette oli myös eräänä iltapäivänä ollut Sophie Louise 
Wirzénin luona ja markkinapäivänä ulkona rouva Lönnrotin kanssa. Tämä oli miestään 21 vuotta nuorempi Maria 
(os. Piponius). Sophie Louisesta, ks. Kindstedt 1996b, kommentaari 142 & SA, Register och Supplement, 240. 
Lönnroteista, ks. SA, Register och Supplement, 138–139.

502 JLS – JVS 31.1.1854, SA VII, 504. Suomennos KT 12, 309.
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vähäpätöisyydestäni  verrattuna  muihin  tuttaviin.”503 Kindstedtin  mukaan  Jeanette  koki  olonsa 

kotoisaksi  vain  Pippingien  luona  sekä  musiikkia  harrastavilla  Borgströmeillä.  Jeanetten 

kirjallisuuden tuntemus oli rajallinen, mutta musiikki oli hänen vahva puolensa. Keskeisen osan 

tuttavapiiristä  muodosti  Tengströmien  ympärille  muotoutunut  niin  sanottu  Kruunuhaan  piiri.504 

Miehensä matkustellessa Jeanette oli käynyt pari kertaa Helena Tikkasella, joka oli J.J. Tengströmin 

tytär ja naimisissa filosofian tohtorin ja Suometar-lehden perustajan Paavo Tikkasen kanssa. Helena 

oli  käynyt  itse  esittämässä  kutsun.505 Helenasta  Jeanette  ilmeisesti  piti:  ”hän  on  aina  niin 

hyväntahtoinen ja kiltti minulle, hän muistaa minua aina kun hänellä on joku muu”.506 Kruunuhaan 

piirissä  rouvat  olivat  yhtä  vaikutusvaltaisia  ja  suosittuja  kuin  herratkin,  mutta  Castrén  kuvaa 

Jeanetten ja Helenan pysytelleet taustalla. Helena oli lapsuudestaan asti ollut huonokuuloinen ja oli 

ilmeisesti  sen vuoksi  vetäytyvämpi.507 Oliko  Helenalla  enemmän ymmärrystä  Jeanettea  kohtaan 

kuin muilla piirin naisilla? Siksikö Jeanette vieraili juuri Helenan luona? 

Jeanetten  suhde  Tengströmin  naisiin  säilyy  arvoituksellisena.  Josephinen  kirjeistä  selviää,  että 

Jeanette oli aluksi ollut erityisen ihastunut perheen nuorimpaan tyttäreen Nataliaan ja hän piti J.J.:n 

vaimoa  Carolinaa  mainiona.508 On  mahdollista,  että  Jeanetten  ja  Sofin,  tai  ehkä  Jeanetten  ja 

ylipäätään  Tengströmien,  suhdetta  hankaloitti  J.V.:n  aikoinaan  Sofille  esittämä  kosinta.  Ei  ole 

aineistoa, joka osoittaisi Jeanetten tienneen asiasta, mutta toisaalta vaikuttaa todennäköiseltä, että 

tuttavapiirin osana hän olisi ollut asiasta tietoinen. Hän ei varmasti välttynyt vertaamasta itseään 

Sofiin ja ajattelemasta, millaista hänen miehensä elämä olisi ollut tämän rinnalla. Ehkä Jeanette 

joskus  katkerasti  mietti,  että  J.V.  oli  joutunut  tyytymään  häneen.  Jeanette  ei  varmaan  voinut 

uskoutua Josephinelle, mikäli hänellä oli alemmuuden tunteita tai muita huolia Tengströmin naisten 

suhteen – siinä määrin Josephine oli  ihastunut heihin.  Ehkä tällainen sivistynyt  piiri oli omiaan 

lisäämään Jeanetten vähäpätöisyyden tunnetta. Keskustelut, joihin hän ei osannut osallistua, löivät 

hänen  kasvoilleen  kuvan siitä,  millainen  hän olisi  voinut  olla  muttei  osannut.  Raija  Majamaan 

mukaan  myös  Lönnrotit  ja  Snellmanit  seurustelivat  keskenään.  Hän  löytää  Jeanetten  ja  Maria 

503 JLS – JVS s.a., SA VII, 496. Suomennos KT 12, 301. Kirje on luultavasti kirjoitettu 13.12.1853. Ks. Kindstedt 
1996b, SA VII, kommentaari 130 ja JLS – JVS 12.12.1853, SA VII, 496.

504 Kindstedt 1996b, SA VII, kommentaari 89. Kruunuhaan piiristä ks. myös Castrén 1945, 316–321; Kindstedt & 
Pelkonen 1998, 398–399.

505 JLS – JVS s.a., SA VII, 498; JLS – JVS 31.1.1854, SA VII, 504; Vesikansa 2007.
506 JLS – JVS 31.1.1854, SA VII, 504. Suomennos KT 12, 309.

507 Castrén 1945, 318–320; Robert Lagus till Wilhelm i Odessa, teoksessa Lagus 1936, 262. Tengströmin naisten 
serkku Robert Lagus kirjoitti veljelleen Wilhelmille tästä ”kansalliskokouksesta” ja sen jäsenistä.

508 Josephine Kellgren – JLS 9.2.1850 (päätelty ajoitus), 2699–2700, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. 
Kirjeessä käytetty nimi on Lina. 
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Lönnrotin tilanteista useita yhtäläisyyksiä: näillä oli suuri ikäero puolisoonsa, heikko koulutus ja 

paljon lapsia.509 Tunsiko Jeanette olonsa kotoisammaksi rouva Lönnrotin seurassa? Ystävystyivätkö 

he? Kuitenkaan yhtään Jeanetten luonnehdintaa Mariasta ei ole säilynyt.

Kodin viihtyisyyden ehdot

Helsinkiin  muuton  jälkeen  J.V.:n  kirjeiden  painopiste  siirtyi  abstraktilta  filosofista  ihannetta 

välittävältä  tasolta  käytännöllisempiin  neuvoihin  ja  vaatimuksiin.  Keskeiseksi  ongelmaksi  nousi 

J.V.:n tyytymättömyys Jeanetten kykyihin kodinhoitajana. Riiasta lähetetyt kirjeet sisälsivät paitsi 

yksityiskohtaisia  käytännön  ohjeita  myös  tiukkasanaista  vaimon  emännöintikykyjen  arvostelua. 

Ehkä tähän osaltaan vaikutti perheen taloustilanne, sillä J.V. kehotti: ”Älä katso puuttuuko sitä tai 

tätä,  vaan  ajattele  vain,  miten  selviät  10  hopearuplalla  viikossa.”510 Perheen  täytyi  supistaa 

menojaan ainakin ensimmäisenä vuotena. J.V.:lle itselleen säästäminen ei olisi vaikeaa, sillä ”tyven 

kotielämä” oli  kaikki,  mitä hän kaipasi,  mutta hankalampaa se ehkä olisi  Jeanettelle,  joka vielä 

odotti ”pinnallisempaa iloa”.511 Hyvä vaimo saattoi kuitenkin paikata myös taloudellisista huolista 

aiheutuneet  murheet.  Vaimon  tehtävä  oli  tehdä  elämä  ”niin  hyväksi  ettei  yltäkylläisyyden 

hyvyyksistä  kaivattaisi  mitään”.512 Häggmanin  mukaan  rakkauden  epäsymmetriassa  vaimo 

kunnioitti  miestään  ja  oli  riippuvainen  tästä,  mutta  vastavuoroisesti  miehen  täytyi  ansaita  tuo 

kunnioitus teoillaan, ja hänen tehtävänsä oli hankkia perheelle ”suruton toimeentulo” ja huolehtia 

elämän ulkoisista puitteista.513 Snellmanien tapauksessa näyttää siltä, että J.V.:n mielestä oli vaimon 

kunnia-asia tyytyä niukkuuteen ja huvittua korkeista henkisistä päämääristä eikä maallisesta ilosta.

Jeanetten ”sydänsuruun”514, kuten hän kutsui Jeanetten pelkoa miehensä halveksunnasta ja häpeilyä 

seurapiireissä, J.V. vastasi vakuuttamalla rakkauttaan ja arvostustaan vaimon sydämen hyvyyttä ja 

laupeutta kohtaan, mutta hän ei toisaalta kieltänyt, etteikö parantamisen varaa olisi:
Mutta oma rakkaani siihen en voi vaikuttaa, mikä riippuu ainoastaan Sinusta itsestäsi. Asia on näin; suru 

nousee joskus pintaan ja sen myötä päätös toimia toisin. Mutta seuraavana päivänä sekä suru että päätös ovat 

509 Majamaa & Tiirakari 2006, 89.
510 JVS – JLS 20. & 21.8.1850, SA VII, 461–462. Suomennos KT 12, 250–252 (lainaus 251); 29.8.1850, SA VII, 466; 

Savolainen 2006, 520. Jeanettesta vaikutti siltä, että mies luuli hänen olevan välinpitämätön rahojen käytön suhteen 
ja se tuntui hänestä ikävältä. JLS – JVS 31.1.1854, SA VII, 504.

511 JVS – JLS 11.8.1849, SA VI, 799–800. Suomennos KT 12, 34.
512 JVS – JLS 22.7.1849, SA VI, 792. Suomennos KT 12, 26.
513 Häggman 1994, 100–101.
514 Ks. JLS – JVS 22. & 23.8.1850, SA VII, 462 & tämä luku, 104.
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unohtuneet. Vähemmän minua pahastuttavat tusinan verran pikkuseikkaa, jotka ovat vinossa ja ovat olleet 

vuosikausia, kuin tämä ajatus, ettei mikään koskaan muutu. Onhan minun epäiltävä sitä jo nyt.515 

Ehkä Jeanette  koki  ahdistavia  hetkiä,  vajosi  murheeseen,  itsesääliin  ja  -syytökseen siitä,  että  ei 

onnistunut  olemaan se  täydellinen  emäntä,  vaimo ja  äiti,  jota  hänen miehensä  vaati  ja  kaipasi. 

Silloin  hän  katui  ja  teki  päätöksiä  muutoksesta,  mutta  ainakin  miehensä  näkemyksen  mukaan 

unohti ne helposti, kun kehno mieliala oli mennyt ohi: 
Toki minä uskon Sinun hyvään tahtoosi sillä hetkellä, kun murehdit sitä, mitä on tapahtunut, ja että Sinä aina  

sydämesi pohjasta toivot monen asian muuttuvan. Mutta tiedän myös, että olet liian heikko, liian lepsu, niin 

että  seuraavassa  hetkessä  kaikki  kulkee  vanhaa  latuaan.  Niinpä,  kun aloitat  jotakin,  jatkat  sitä  hetkisen, 

puolikkaan tai kokonaisen päivän, jolloin kaikki muu jää syrjään. Mutta kun tämä hetki on ohi, on ohi myös 

Sinun halusi jatkaa aloitettua, joka varsin usein jää ikuisesti keskeneräiseksi.516

J.V. luennoi vaimolleen emännän tehtävistä: 
Kun nyt  mietit,  että  vaimolla ei  ole  kodissaan muuta tehtävää kuin järjestää,  pitää järjestyksessä lapset,  

palvelusväki ja kapistukset, niin varmaan ymmärrät, että jos sen laiminlyö, kodin viihtyisyyden ensimmäinen 

ehto on poissa.517

Epäjärjestyksen seurauksena myös kulut lisääntyivät, mikä toimeentulovaikeuksien myötä edelleen 

kasvatti  epäviihtyisyyttä.  Kuitenkin  kunnollisen  emännän  avulla  oli  monilla  pienilläkin  tuloilla 

viihtyisää. J.V.:n mielestä olisi hauska tulla vaimon ja lasten luokse ja viipyä hetki, jos kaikki olisi 

kotona kunnossa ja järjestyksessä. Silloin voisi istahtaa rauhassa ja iloita omasta kodistaan, mutta 

nämä hetket olivat  hänen mielestään liian harvassa:  ”Mieti  itse,  milloin ja mihin päivän aikaan 

saatan  kohdata  kaiken  järjestyksessä  ja  löytää  jonkinlaisen  rauhan?”  Hän  kehotti  vaimoaan 

yrittämään saamaan muutamana päivänä peräkkäin kaiken tapahtumaan tiettyyn aikaan eikä ”miten 

sattuu”, kuten J.V. arveli nyt olevan.518 Hän antoi ymmärtää, että hän viihtyisi paremmin vaimonsa 

ja lastensa seurassa, jos Jeanette hoitaisi kotia paremmin. Kodinhoidon puutteista johtuen miehelle 

ei myöskään ollut tarjolla ihanteen mukaista rauhaa ja lepopaikkaa. Olivatko asiat todellakin kovin 

huonosti vai J.V.:n vaatimukset kovat? Savolainenkin toteaa J.V.:n kirjeen päättyvän ”tyrmäävään 

analyysiin”, josta hän päättelee, että Helsinkiin muutto oli osoittautunut ylivoimaiseksi Jeanetten 

organisointikyvylle.519 J.V.  linkitti  myös  seurapiirien  hyväksynnän  kodinhoidon  puutteisiin 

oppineisuuden  kautta.  Vaimo  ei  voinut  sivistyä  hänen  seurassaan  ennen  kuin  tärkein  tehtävä, 

kodinhoito, oli kunnossa, ja sivistys oli edellytys hyväksynnälle uudessa seurapiirissä: 

515 JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 465. Suomennos KT 12, 256.
516 JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 465–466. Suomennos KT 12, 256–257.
517 JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 466. Suomennos KT 12, 257.
518 JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 466. Suomennos KT 12, 257. J.V.:n käyttämä ilmaus oli ”när det passar sig”.
519 Savolainen 2006, 520.
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Kun olet saanut asiat [kotona – RE] siihen kuntoon, että minä usein istun luonasi, ja sinä silloin haluat lukea 

joko minulle tai itseksesi, kun minulla on oma kirja edessäni, ja kysellä minulta uutterasti, niin pystyt kyllä 

nopeasti kokoamaan sen tiedon, joka tekee lukemisesta Sinulle ilon. Sitten voit päästä niinkin pitkälle, että  

meidän keskusteluistamme on sinulle huvia ja voit olla niissä läsnä. Silloin Sinä olet kyllin kiinnostava sekä 

ystäville että minulle, jos esittämällä kysymyksiä osoitat, että osallistut keskusteluun.520 

Loppu tuntuu implisiittisesti sisältävän sen, että nyt Jeanette ei ollut tarpeeksi kiinnostava uusille 

ystäville.

J.V. myönsi luonteensa olevan kiivas ja vaikea, mutta senkin parantaminen olisi vaimon käsissä, jos 

tämä poistaisi syyt tyytymättömyyteen. Ankarat lauseet seurasivat toisiaan: ”Mieti tarkkaan, mitä 

Sinä  olet  pyytämättä  tehnyt  minun  hyväkseni,  ja  päinvastoin  kun  Sinä  olet  pyytänyt  minulta 

jotakin.” J.V. pyysi kuitenkin, ettei Jeanette pahastuisi tästä, vaan ottaisi sen osoituksena siitä, että 

hän edelleen toivoi Jeanettesta jäljellä olevan elämänsä iloa.521 Hän selitti, että se huoli, jota hän oli 

monesti vaimossaan herättänyt oli sen ajan varalle, kun tämän nuoruus ei voinut enää kiehtoa häntä, 

kun hänen täytyi kunnioittaa ja rakastaa hänessä ”lastemme hellää ja huolehtivaa äitiä ja minun 

ilojeni ja surujeni jakajaa”. Hän vakuutti rakastavansa vaimoaan: ”mutta juuri siksi toivoisin myös 

Sinun omaavan kaikki ne avut, jotka oikeuttavat todellisen rakkauden, tekevät sen jopa todemmaksi 

ja pysyvämmäksi.”522  Miten voi samaan aikaan vakuuttaa rakastavansa koko sydämestään ja tehdä 

kuitenkin rakkaudesta ehdollista? Ilmaisuissa näkyy sama rakenne kuin jo aiemmin: J.V. vakuutti 

rakkauttaan,  mutta  antoi  ymmärtää  tunteensa  vielä  syvenevän,  jos  Jeanette  toteuttaisi  hänen 

kuvaamansa ideaalin.523

Oliko edellä käsitelty, elokuun 29. päivä 1850 kirjoitettu ”pitkä epistola”, kuten J.V. itse kirjettään 

kutsui,  vain  ohimenevän  pahantuulisuuden  tuotetta?  Saatuaan  tietää  vaimonsa  sairastelusta  J.V. 

totesi, että kirjeessä saattoi olla jotakin, joka tekisi vaimon surulliseksi ja levottomaksi. Hän toivoi 

vaimon unohtavan sen ja kirjoitti: ”Minä rakastan sinua kaikkine puutteineni ja puutteinesi”. Lause 

kuulostaa  kauniimmalta  ruotsiksi:  ”Min  kärlek  eger  Du med alla  Dina  och mina  brister”.  Hän 

kehotti vaimoaan ajattelemaan vain sitä, että hän hellästi kaipasi tätä ja perusti tähän koko elämänsä 

onnen.524 J.V.  kirjoitti  vielä  joitakin  kirjeitä  Riiasta,  mutta  Jeanettelta  ei  ole  ainakaan  säilynyt 

vastauskirjeitä miehensä ankaraan arvosteluun. Jää siis salaisuudeksi, miten hän reagoi. Tunsikö hän 

520 JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 466–467. Suomennos KT 12, 258. Kursiivi vain ruotsinkielisessä tekstissä.
521 JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 467. Suomennos KT 12, 258.
522 JVS – JLS 3.9.1850, SA VII, 470. Suomennos KT 12, 261. 
523 Ks. myös JVS – JLS 5.11.1849, SA VI, 808–809; Luku 5, 93 ja luku 6, 102–103,
524 JVS – JLS 6.9.1850, SA VII, 471–472. Suomennos KT 12, 263. Ks. myös Savolainen 2006, 521.
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itsensä entistä nujertuneemmaksi ja epäonnistuneemmaksi? Hän olisi kaivannut tukea, mutta sen 

antamisen sijaan miehen taktiikkana oli osoittaa epäkohtia ja esittää vaatimuksia.

Jeanetten ja J.V.:n nuorin poika Karl kirjoittaa toimittamassaan vanhempiensa kirjekokoelmassa, 

että J.V. vaati paljon paitsi itseltään myös vaimoltaan ja lapsiltaan. Karl ymmärtää äitinsä tilannetta 

mutta asettaa sanansa tarkasti: 
Nämä vaatimukset olivat ehkä vaimoon nähden jonkin verran suuremmat kuin mitä hänen nuoruuttaan, lasten 

tuottamia kasvavia huolia ja suurta taloutta muistaen olisi pitänyt hänelle asettaa. – – Kaikkien näiden lasten 

ja perheeseen otetun veljenpojan hoitaminen ei tosiaan ollut helppo tehtävä, ja se olisi käynyt ylivoimaiseksi 

monelle vanhemmalle ja kokeneemmallekin kuin Jeanette Snellman. Siksi on vallan luonnollista, että hänen,  

olipa  halu  kuinka  hyvä  tahansa,  oli  vaikeata  saada  aikaa  riittämään  tietovarastonsa  kartuttamiseen  ja 

miehensä  seuraamiseen  hänen  monivivahteiseen  mutta  varmaankin  sangen  vaikeatajuiseen 

ajatusmaailmaansa.525

Karl  Snellman on jättänyt  julkaisematta  J.V.:n ”pitkästä  epistolasta”  kenties  tylyimpiä kohtia.526 

Ehkä näiden kohtien  huomiotta  jättäminen saakin  Karlin  tulkitsemaan vanhempiensa  yhteiseloa 

toisin: ”Perheen oppinut seurustelupiiri oli kuitenkin hänen [Jeanetten] paras opettajansa. Mitään 

epäsointua tämä ei puolisoiden välille kuitenkaan synnyttänyt  kirjeistä päätellen,  joista läpeensä 

huokuu mitä sydämellisin rakkaus ja ymmärtämys.” Hän myös arvelee Jeanetten umpimielisyyden 

aiheuttaneen jopa enemmän murhetta J.V.:lle kuin Jeanettelle itselleen.527 

Olen  koko  ajan  taistellut  anakronistisen  ärsyyntymisen  kanssa:  mikä  kaikki  J.V.:n  käytöksessä 

selittyy ajankohdalla, mikä oli niin sanotusti normaalia heidän aikansa kontekstissa? Mikä kaikki 

taas jää sen selityksen varaan, että J.V. oli ajattomasti vaativa ja ankara? Karlkin on sitä mieltä, että 

isän  vaatimukset  olivat  liian  kovat  äidin  tilanteeseen  nähden.  Se  osaltaan  rohkaisee  minua 

tulkitsemaan,  että  Jeanette  joutui  miehensä liian  kovien  vaatimusten kohteeksi.  Ne yhdistettynä 

Jeanetten  valmiiksi  alistuvaan  luonteeseen  ja  heikkoon  itsetuntoon  vain  lisäsivät  hänen 

vaikeuksiaan  ja  saivat  hänet  pitämään  itseään  huonona  ja  epäonnistuneena.  Jeanette  omaksui 

miehen maalaileman ihannenaisen esikuvakseen ja pyrki koko avioliiton ajan tuota ideaalia kohti 

sitä koskaan saavuttamatta. 

525 Snellman 2006, 35–36. 
526 Karl Snellman on merkinnyt kohdan: ”Seuraa erinäisiä ohjeita kotona suoritettavista töistä.” Kokoelmassa ei 

myöskään jostain syystä ole mukana Jeanetten kirjoittamaa murheellista kirjettä vuodelta 1852. Snellman 2006, 7, 
251, 263–264. Ks. JLS – JVS 1852, SA VII, 492–493.

527 Snellman 2006, 36.
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Kirjeet ovat hyvin ongelmakeskeisiä, koska ne tarjosivat keskustelun mahdollisuuden puolisoille, 

jotka eivät kasvotusten kyenneet kommunikoimaan kunnolla. Ne paljastavat keskinäisten kirjeiden 

J.V.:n ja Jeanetten, jotka ovat toisaalta hyvin kiintyneitä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan mutta 

kuitenkin  monien  ongelmien  piinaamia.  Kirjeitä  tarkasteltaessa  pitää  myös  muistaa,  että  ne  oli 

lopulta  kirjoitettu  ”poikkeustilanteessa”:  silloin,  kun puolisot  olivat  erossa toisistaan.  Molempia 

piinaavat  erot  varmasti  vaikuttivat  mielialoihin  ja  kirjeiden sisältöihin.  J.V.:n  uskonnonomainen 

luottamus  hegeliläiseen  filosofiaan  maalaili  kummankin  eteen  ihanteita,  jotka  eivät  toteutuneet 

käytännössä.  Toki  kirjeissä  on  paljon  rakkauden  ja  ikävän  ilmauksia,  myös  onnellisia  hetkiä. 

Väläyksen Jeanetten onnesta  tarjoaa  Josephinen loppuvuodesta  1850 lähettämä kirje.  Verrattuna 

saman  vuoden  elo-syyskuun  surullisiin  tunnelmiin  syntyy  Jeanetten  elosta  Helsingissä  varsin 

erilainen kuva:  hän oli  ilmeisesti  kirjoittanut  Josephinelle  iloisissa tunnelmissa.  Josephine  kiitti 

Jeanettea avoimesta kirjeestä.  ”Sinä olet  niin tyytyväinen ja iloinen Jeanette ja on niin hauskaa 

tietää  Sinun  olevan  niin  onnellinen.”528 Myös  Evelinan  äiti  Charlotte  oli  tyttäreltään  kuullut 

Jeanetten onnesta, ja pari kuukautta myöhemmin myös Anders-isä kirjoitti olevansa iloinen siitä, 

että Jeanette oli onnellinen.529 Olivatko mielialat muuttuneet näin paljon vai eikö Jeanette halunnut 

paljastaa  ystävättärelleen  tai  isälleen  kipeimpiä  tuntojaan?  Tai  oliko  Jeanettekin  ailahtelevainen 

luonne:  yksinäisyydessä  murheen  alhossa,  mutta  miehen  palattua  jälleen  onnellinen?  Samat 

huolenaiheet ovat kuitenkin jatkuvasti läsnä 1850-luvun mittaan.

Vastuunkantajana lapsuudenperheessä

J.V.:n mielestä Jeanettelle vaikeuksia pitkäjännitteisyyden ja kodinhoidon suhteen aiheutti se, että 

tämä  ei  ollut  lapsuudesta  asti  tottunut  työhön  ja  järjestykseen.  Myös  Jeanette  itse  mainitsi 

myöhemmin, ettei hänen kasvatuksensa ollut sellainen, että hänestä olisi voinut tulla J.V.:n vaimo. 

Jeanetten nuorempien sisarusten Idan ja Olivian kasvatuksesta välittyvä kuva tukee tämäntyyppistä 

tulkintaa.  Isän  puoleisen  sukulaisen  Annette  Hedbergin  mukaan  Idan  ja  Olivian  aika  kului 

Kuopiossa lähinnä leikkien ja tytöt saivat  kaiken,  mitä  halusivat.  Annetten mielestä tytöt saivat 

kiittää Jeanettea kaikesta, mitä olivat nyt saaneet oppia.530 Nämä arvioit Wennbergien kotioloista 

eivät puolla päätelmää, että Jeanette olisi joutunut ottamaan paljon vastuuta lapsuudenkodissa jo 
528 Josephine Kellgren – JLS 1.12.1850 (päätelty ajoitus), 2657–2658, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
529 Charlotte Schmidt – JLS marraskuu 1850, 2722; Anders Wennberg – JLS 15.2.1851, 2394, J.V. Snellmanin 

käsikirjoituskokoelma, KK.
530 JVS – JLS 29.8.1850, SA VII, 466; JLS – JVS 1852, SA VII, 492–493; Annette Hedberg – JLS, s.a., 2613, J.V. 

Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
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nuorena. Jeanette tunnisti hemmottelua sisartensa kasvatuksessa ja piti tärkeänä sitä, että he saisivat 

opastusta:
Pikku Ida vasta on suloinen, niin taipuisa ja sopuisa kaikkeen, minä olen erikoisen kiintynyt häneen, uskon 

että hän, oikealla opastuksella, kasvaa kunnon Tytöksi, mutta Olivia rukkaa minun käy oikein sääliksi, hän on 

kyllä pohjimmiltaan hyvä, mutta niin kauhean hemmoteltu, ja juuri sen takia pelkään hänen tulevaisuuttaan,  

luultavasti  hän  ei  saa  sellaista  opastajaa,  kuin  minä  olen  saanut,  usko  pois  että  minä  olen  koko  ajan 

mielessäni kiitollinen, sellaisesta Luojan lahjasta.531 

Rinnastiko  Jeanette  itsensä  hemmoteltuun  Oliviaan  mutta  ei  uskonut,  että  sisarella  voisi  käydä 

opastajan suhteen yhtä hyvä onni kuin hänellä itsellään? Toisaalta se, että Annette piti tärkeänä 

Jeanetten roolia nuorempien sisartensa kasvattajana ja ohjaajana viittaa siihen, että tämä ei ollut 

ajattelematon  tai  ymmärtämätön,  vaan  hän  sai  osakseen  sukulaisen  kunnioituksen  ja  kiitoksen 

sisartensa hyväksi tekemästään työstä.

Jeanette  muutti  Helsinkiin vuoden 1850 alussa.  Isä  ja sisaret  siirtyivät  sinne melko pian tämän 

jälkeen.  Ida  ja  Olivia  muuttivat  jo  saman  vuoden  aikana  alkaessaan  käydä  koulua  mamselli 

Ertmannin luona ja asuivat ilmeisesti ainakin aluksi Snellmaneilla.532 Isä pääsi vihdoin muuttamaan 

elokuussa 1852 suunniteltuaan asiaa ainakin keväästä 1850 lähtien. Anders oli tuolloin ollut 56-

vuotias  ja  aikoi  myydä  apteekkinsa,  mikä  piti  saada  järjestettyä  ennen  kuin  siirtyminen 

pääkaupunkiin oli mahdollista. Kauppa kuitenkin viivästyi viivästymistään. Jeanetten isän kirjeiden 

vakioaihe  olikin  apteekin  myyminen  ja  hän  pyysi  useaan  otteeseen  vävynsä  apua  ja  neuvoja 

asiassa.533 Eri  paikkakunnilla  asumisen aikana etenkin Jeanetten isä oli  ahkera kirjoittaja,  mutta 
531 JLS – JVS 2.8.1849, SA VI, 798. Suomennos KT 12, 32.
532 Tyttöjen koulunkäynnistä, ks. Anders Wennberg – JLS 21.10.1850, 2390, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, 

KK; JVS – JLS 3.9.1850, SA VII, 469; Kindstedt 1996b, SA VII, kommentaari 89. Anders ehdotti heinäkuussa, että 
tytöt voisivat asua Snellmaneilla. Oletan, että tytöt lopulta asuivat heillä talven yli, sillä toukokuussa 1851 Anders 
toivoi, että tytöt voisivat olla vielä kesän Helsingissä, mutta hän oli ollut lukevinaan J.V.:n viimeisimmästä kirjeestä, 
että tämä ei haluaisi, että tytöt olisivat heillä. Anders arveli, että heidät voisi laittaa jonnekin täysihoitoon. Anders 
Wennberg – JLS 22.7.1850, 2389; 24.5.1851, 2400, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Toisella 
paikkakunnalla ollessaan lapset asuivat yleensä joko täysihoidossa tai sukulaisten luona, jolloin kustannukset olivat 
vähäisemmät, ks. Ollila 1998, 37. Savolainen väittää syyskuun 1850 alussa varmistuneen, että appiukko oli 
muuttamassa Snellmaneille. J.V. kuitenkin viittasi muuttajilla Jeanetten sisariin: ”Tyttöjen koulunkäynti tuottaa 
huolta. Mitä Sinä vastasit Papalle koskien heidän asumistaan meillä, mikäli Pappa muuttaa Helsinkiin?” Hän sanoi 
samalla pitävänsä huonona sitä, että Anders joutuisi asumaan aivan yksin, joten ”heillä” J.V. viitannee Jeanetten 
sisariin. Myöskään isän Jeanettelle lähettämät kirjeet eivät tue päätelmää, että hän olisi ollut muuttamassa heille. Sen 
sijaan kirjeissä puhutaan huoneiden vuokraamisesta Andersille. JVS – JLS 3.9.1850, SA VII, 469. Lainauksen 
suomennos KT 12, 261; Anders Wennberg – JLS 10.4.1852, 2431–2432, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, 
KK; vrt. Savolainen 2006, 520.

533 Anders päätti myymisestä toukokuussa 1850, ks. Anders Wennberg – JVS, 4.5.1850, SA VII, 458–459; 13.5.1850, 
SA VII, 459. Viimeinen kirje tyttärelle Kuopiosta, Anders Wennberg – JLS 7.8.1852, 2442, J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK. Apteekin osti Andersilla harjoittelijana ollut K.P. Brovall. Keväällä 1851 asia mutkistui, 
kun Kuopiossa oli ilmeisesti tehty hakemus toisen apteekin perustamisesta. Kaupan rahoituksessa oli myös pulmia, 
ja Brovall matkusti esimerkiksi kesällä 1851 Helsinkiin hankkimaan rahoitusta. Joulukuussa 1851 Anders arveli 
voivansa muuttaa seuraavan vuoden alussa ja helmikuussa 1852 hän taas ei uskonut voivansa muuttaa ennen kesää, 
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myös pienet sisaret lähettivät omia viestejään. He kyselivät kirjeissään Jeanetten lapsista ja Callesta, 

kertoivat Kuopion kuulumisista sekä markkina- ja nimipäivälahjoista. Sisarten kirjeet ovat melko 

lyhyitä ja tilaa kuluu fraasien laatimiseen.534 Helsinkiin muuttaessaan tytöt olivat 11- ja 13-vuotiaat.

Snellman Boreniuksen tulkinnan mukaan Jeanetten ”aikaisemmat perhesuhteet” olivat olleet viileän 

muodolliset  viitaten  Anders-isään.  Hän  näkee  tämän  vastakohtana  J.V.:n  ailahtelevalle 

tunnepitoisuudelle  ja  rinnastaa  apen  ja  isän  tulkiten  Jeanetten  tunteneen  samaa  nöyrää  iloa 

molempien kirjeiden johdosta. Snellman Borenius viittaa Jeanetten ensimmäiseen isältään saamaan 

kirjeeseen kesältä  1849. Jeanette kertoi,  että isä oli  suonut hänelle sen ilon,  että oli  kirjoittanut 

joitakin  rivejä.  ”Suoda  ilo”535 -retoriikka  on  kuitenkin  mielestäni  ajalle  tyypillistä,  eikä  sillä 

välttämättä  ollut  mitään  erityismerkitystä.  Vuolaat  kiitokset  ja  ilon  vakuutukset  kuuluivat  usein 

Jeanetten  vastaanottamiin  kirjeisiin.  Snellman  Borenius  kuvaa  Andersin  myös  olleen  ”hellästi 

kiintynyt tyttäriinsä”. Isän Jeanettelle Helsinkiin lähettämät kirjeet ovat hyvin käytännöllisiä eivätkä 

sisällä  tunteiden  ilmaisuja  muutoin  kuin  tavanmukaisissa  alku-  ja  lopputervehdyksissä.  Anders 

vaikuttaa joka tapauksessa olleen huolehtivainen tytärtensä suhteen.536

Muuttoonsa asti Anders huolehti Idan ja Olivian asioista kirjeenvaihdossa Jeanetten kanssa. Hän 

pyysi  usein  kirjeissään  välittämään  ohjeita  tytöille. Kirjeiden  aiheina  olivat  tyttöjen  pukineet, 

koulunkäynti  ja  asuminen.537 Vaikuttaa  siltä,  että  nuoremmat  sisaret  olivat  Jeanetten  vastuulla 

pääkaupungissa ennen isän muuttoa, joten omien lasten ja talouden lisäksi hän joutui kaitsemaan 

myös  hieman toisella  kymmenellä  olleita  sisariaan.  Osan vastuusta  hän jakoi  miehensä kanssa, 

mutta toisinaan hän teki päätöksiä isojenkin asioiden suhteen itsenäisesti, kuten tyttöjen asumisen ja 

opettajattaren  liittyen.538 Idan  soittotunneista  huolehtiminen  oli  Andersille  tärkeää, mutta 
ks. Anders Wennberg – JLS 24.5.1851, 2401–2402; 19.7.1851, 2407; 13.12.1851, 2414; 28.2.1852, 2430, J.V. 
Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. Ks. myös Kindstedt & Hakala 1996, SA VII, kommentaari 85. Neuvojen 
pyytämisestä ks. esim. Anders Wennberg – JLS 24.5.1851, 2401–2402; 1.12.1850, 2393; 23.11.1851, 2410–2411, 
J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK; Anders Wennberg – JVS 4.5.1850, SA VII, 458–459; 13.5.1850, SA 
VII, 459.

534 Ks. esim. Ida Wennberg – JLS 14.2.1850, 2445–2446; 7.5.1850, 2447–2448; 13.5.1850, 2449–2450; 20.5.1850, 
2451–2453;  elokuussa 1851, 2456; Olivia Wennberg – JLS alkuvuosi 1850, 2463–2465; kevät 1850 (päätelty 
ajoitus), 2466–2469; 4.5.1850, 2474–2475; 20.5.1850, 2477; 26.7.1851, 2480; 9.8.1851, 2482–2483; 14.8.1852, 
2486–2487, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.

535 Ruotsiksi ilmaus on ”göra glädjen”.
536 Snellman Borenius 1968, 176, 338; JLS – JVS 15.7.1849, SA VI, 789. Ks. myös Anders Wennberg – JLS s.a., 

2381–2382, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.; JLS – JVS 15.7.1847, SA V, 698. Isä esimerkiksi saattoi 
matkalaisia Iisalmeen ja lähetti lääkkeitä lapsille annettavaksi ja muita tarvikkeita Jeanettelle. 

537 Ks. esim. Anders Wennberg – JLS 30.6.1850, 2386; 22.7.1850, 2388–2389; 21.10.1850, 2390; 1.12.1850, 2392; 
24.5.1851, 2400; 20.1.1852, 2424; 31.1.1852, 2427, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.

538 Opettajista ja asumisjärjestelyistä, ks. JVS – JLS 20. & 21.8.1850, SA VII, 461; 3.9.1850, SA VII, 469;  Anders 
Wennberg – JLS 24.5.1851, 2400–2401; 19.7.1851, 2406, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
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Jeanettellakin näyttää olleen niistä mielipiteensä. Hän kirjoitti keväällä 1852, että Idan pitäisi saada 

soittaa Lagille,  eikä Andersilla ollut mitään sitä vastaan.  Anders aikoi heti Helsinkiin tullessaan 

ostaa fortepianon ja sen jälkeen Ida voisi soittaa hänen luonaan.539 Andersin kirjeistä saa toisinaan 

vaikutelman, että J.V. ei kovin mielellään hoitanut Jeanetten sukulaisten toimeksiantoja. Kuitenkin 

vielä pitkään vaimonsa kuoleman jälkeen J.V. huolehti esimerkiksi Idan asioista. Myös Andersilla ja 

J.V.:llä  oli  velkoihin  liittyvää  kirjeenvaihtoa.  On  kuitenkin  mahdollista,  että  Jeanette  joutui 

viestinviejänä tasapainottelemaan miehensä ja isänsä välissä, sillä Anders välitti pyyntönsä yleensä 

Jeanetten kautta.540 

Muuttaessaan  Helsinkiin  Anders  toivoi  löytävänsä  asunnon  Kruunuhaasta  ollakseen  lähellä 

Jeanetten  perhettä.  Hän  suunnitteli  muuttavansa  asumaan  yksin.  Tytöt  asuisivat  ainakin  alkuun 

täysihoidossa. Jeanetten isä asuikin kulmakkain J.J. Tengströmin talon kanssa lähellä Snellmanien 

asuntoa, ja hän oli paljon tekemisissä Jeanetten perheen kanssa. Teatteri ja musiikki näyttävät olleen 

isän ja tyttären yhteinen kiinnostuksen kohde, sillä isä oli  kirjoittanut niistä usein.541 On vaikea 

sanoa,  kuinka  paljon vastuuta  Jeanettella  oli  lapsuudenperheessään ennen avioitumistaan,  mutta 

ainakin 1850-luvulla Jeanette ja isä toimivat yhdessä Idan ja Olivian huoltajina. Jeanetten suhde 

isäänsä  jää  hiukan  arvoitukseksi,  sillä  en  esimerkiksi  tiedä,  mitä  Anders  ajatteli  tyttärensä 

avioitumisesta J.V.:n kanssa. Jeanettehan selitti kihlajaiskesän tempoiluaan äidittömyydellä ja sillä, 

ettei  hänellä  ollut  ketään,  joka  olisi  häntä  neuvonut.542 Andersin  kirjeiden  tyyli  on 

sähkösanomamainen. Hän kirjoitti kaikesta melko lyhyesti eikä pohdiskellut tai laverrellut. Kirjeet 

eivät sisällä huolien purkamista tai henkilökohtaiselle tunnetasolle menemistä. Ajan sukupuoliroolit 

selittänevät  osin  sitä,  etteivät  isä  ja  tytär  välttämättä  jakaneet  tällaisia  asioita.  Isä  oli  kuitenkin 

käytännönapu ja huolehtija. Oliko Jeanette sitten nuoremmille sisarilleen jonkinlainen äitihahmo, 

riittikö  ikäero  siihen?  Ainakin  Annette-sukulainen  piti  Jeanetten  ansiona  tyttöjen  kasvatuksen 

kohentumista.543 Kasvattipoika Calle oli samanikäinen kuin Olivia, Ida heitä kaksi vuotta nuorempi. 

539 Anders Wennberg – JLS 30.6.1850, 2386; 21.10.1850, 2390; 1.12.1850, 2392; 10.4.1852, 2432–2433, J.V. 
Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.

540 Anders Wennberg – JLS 10.7.1849, 2383–2384; 10.4.1852, 2431–2432; ks. myös 13.12.1851, 2417, J.V. 
Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK; Andersin ja Idan asioiden hoitamisesta, Anders Wennberg – JVS 9.12.1870, 
SA XII, 738.; 12.12.1870, SA XII, 739; 16.12.1870, SA XII, 739;  29.5.1871, SA XII, 756.

541 Anders Wennberg – JLS 10.4.1852, 2431–2432; 1.5.1852, 2432–2435, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK; 
JVS – Elias Lönnrot 16.4.1853, SA VII, 494; JLS – JVS 26.1.1854, SA VII, 503; 31.1.1854, SA VII, 504; 4.2.1854, 
SA VII, 505; 15.6.1856, SA VII, 553. Teatterista ja musiikista ks. Anders Wennberg – JLS alkuvuosi 1850 (päätelty 
ajoitus), 2378; 15.2.1850, 2385; 7.12.1851, 2413; 13.12.1851, 2414; 26.12.1851, 2420, J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK. Ks. myös Snellman Borenius 1968, 176–177.

542 JLS – JVS elokuu 1847, SA VI, 659.
543 Annette Hedberg – JLS, s.a., 2613, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
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Avioliiton alkuaikoina Jeanettella oli ollut vaikeuksia asettua äidin asemaan Callelle. Ehkä hän ei 

ollut  tottunut  siihen  kotonaankaan.  Sukupuoli  voi  toki  vaikuttaa  tähänkin.  1840-luvun  lopussa 

Jeanette  jo  kirjoitti  10  ikävuoden  tienoilla  olleista  sisaristaan  samaan  tapaan  kuin  omista 

lapsistaan.544 Etenkin 1850-luvun mittaan Jeanettesta tuli jonkinlainen äitihahmo sisarilleen. Roolin 

ottamista helpotti varmasti myös oma äitiys.

Ihanne karkaa

Syyskuun 1850 jälkeen Jeanetten itsensä kirjoittamassa aineistossa on pitkä katkos. Seuraava kirje 

on ajoitettu vuoteen 1852. Sekin on yksittäinen ja hiljaisuus jatkuu jälleen joulukuulle 1853, jolloin 

J.V. matkusti Etelä-Suomessa vakuutusyhtiön asiamiehenä.545 Kirjeissä vallitsee edelleen ahdistunut 

tunnelma, samat asiat kiertyvät riveiksi yhä uudelleen.
Älä ole minulle vihainen, vaan anna anteeksi monet suuret vikani, minä yritän korjata ne, Anna anteeksi,  

pyydän sitä sieluni pohjasta, Voi Hyvä Jumala kumpa sentään voisit Rakastaa minua kurjaa. Minä Rakastan 

Sinua koko sydämmestäni, ja jollet sinä pidä minusta, niin eihän minulla ole yhtään ketään koko maailmassa.  

Älä luule että olen välinpitämätön, sinun hyvyydestäsi ja uhrauksistasi minun vuokseni, ei, minä tunnen sen 

sydämessäni usein kun istun yksin, olen niin iloinen, tunnen että rakastan sinua niin hartaasti, ja että haluan 

tehdä kaiken, saadakseni Sinut onnelliseksi, mutta älä kummastele minun arasteluani, lapsuuden kasvatus ei 

minulla ollut sellainen, että minusta voisi tulla sinun Vaimosi, älä silti hylkää minua, vaikka teen miten väärin 

haluan yrittää uudestaan.546

Kirjeissä toistui sama kaava: riippuvaisuus miehestä, tämän ihailu, oman vähäpätöisyyden kokemus 

ja  lupaukset  yrittämisestä.  J.V.  oli  saanut  asiat  käänneltyä  niin,  että  hän  oli  se,  joka  uhrautui. 

Jeanette  liitti  kaiken  itsessään  arvokkaan  aviomieheen  ja  tämä  näyttäytyy  miltei  ylimaallisena: 

”Kiitän Jumalaa sieluni pohjasta joka lähetti Sinut pelastamaan harhautuneen ihmisparan, sillä mitä 

olisin ollut ilman Sinua”, ”Sinä olet minun ihanteeni ja minun ylpeyteni, jos joskus tunnen olevani 

jotakin,  se  on  vain  Sinun  kauttasi.”  Myös  ongelmat  miehen  kanssa  kommunikoinnissa  olivat 

jäljellä: ”Usein kun sanon Sinulle jotakin, tuntuu kuin kieli ei kääntyisi puhumaan niin kuin pitäisi, 

ja silloin minä puhun ihan päin seiniä, ja tieto että Sinä pidät minua niin äärettömän yksinkertaisena 

saa mieleni kovin raskaaksi.” Jeanette tuntui arvostelevan itseään vuosi vuodelta yhä raaemmin 

544 JLS – JVS 2.8.1849, SA VI, 798.
545 Ks. Savolainen 2006, 527. Kirjeenvaihdon tiheydestä vuosina 1850–1856 ks. SA VII, vii–x.
546 JLS – JVS 1852, SA VII, 492–493. Suomennos KT 12, 296. Jeanette pyysi myös kirjeessään, että mies voisi olla 

ystävällisempi hänen ystäväänsä kohtaan. Evelina ilmeisesti vietti alkuvuodesta 1852 noin viisi kuukautta 
Helsingissä, ks. Anders Wennberg – JLS 31.1.1852, 2427; Evelina Schmidt – JLS 10.12.1852, 2519; J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK.
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sanankääntein.547 Erot olivat edelleen vaikeita molemmille. J.V. ohjeisti vaimoaan kirjoittamaan jo 

kolme kertaa viikossa, ja Jeanette oli levoton miehen poissaolessa.548

Jeanette viittasi edelleen lapsuuden kotiinsa ja äidittömyyteensä ongelmien lähteenä. 
Minun lapsuusaikana lyötiin laimin niin paljon mitä olisi pitänyt, siinä mielessä että juuri niinä vuosina kun  

eniten  olisin  tarvinnut,  jäin  ilman Äitiä,  ja  kun  minulla  ei  ollut  yhtään  äidillistä  ystävää  jonka puoleen  

kääntyä, minusta tuli niin sulkeutunut, ja nyt sitä on vaikeampi parantaa.549

Jeanette ennakoi, että mies ehkä arvelisi, että hän ei puhunut totta. Hän halusi ponnistella tullakseen 

sellaiseksi, kuin mies toivoi, mutta syynä ei ollut puuttuva tahto vaan puuttuva kyky ja se ettei hän 

ollut tottunut ajattelemaan kovin paljon.550 Viittasiko hän miehen epäuskoisuudella äidittömyyden 

vaikutukseen vai haluunsa ponnistella? J.V. kommentoi omassa kirjeessään olevansa iloinen siitä, 

mitä Jeanette kirjoitti itsestään, mutta arveli, että siinä piili itsepetosta, jota tämä itse ei huomannut. 

Ehkä he olivat puhuneet samasta asiasta jo aiemmin? Hän jatkoi: ”Niinhän kirjeiden laita yleensä 

on; sillä kun asettuu kirjoittamaan niitä, mieliala muuttuu erilaiseksi kuin se muutoin on. Ja Sinä 

rakas lapsi  voisit  muuten sanoakin edes yhden ainoan sanan niistä  monista ilahduttavista,  jotka 

osaat kirjoittaa.”551 Merkille pantavaa on myös se, että J.V. edelleen kutsui vaimoaan lapseksi. 

J.V.:n mielestä kaikessa ei kuitenkaan voinut olla kyse puuttuvasta kyvystä, kuten Jeanette vetosi, 

vaan halusta. Juuri tällaiset seikat häntä harmittivat eniten:
Pyydän  myös  sinua  miettimään  sitä,  ettet  puhu  lainkaan  kyvyttömyydestäsi  yhdellä  hyvällä  sanalla, 

suudelmalla  tai  ystävällisellä  katseella  hälventää  vihastumistani  edes  silloin,  kun  minulla  on  mitä 

ilmeisimmät syyt olla tyytymätön, vaikka huomaat miten helppo minut on saada leppymään. Tämä ei ole  

vika, joka on vaikeasti parannettavissa, jos sydämestä vain löytyy siihen tahtoa. – Ja pääasiassa juuri tämä  

usein katkeroittaa mieleni, tekee minut niin liioitellun kärsimättömäksi ja epäoikeudenmukaiseksi.552 

Arka Jeanette on ollut vaikean tehtävän edessä kiivaan miehensä kanssa. Ei ole vaikea kuvitella 

hänen menneen lukkoon miehen suuttuessa. J.V. pyysi vielä, että Jeanette ei masentuisi siitä, mitä 

hän kirjoitti.  Hän arveli,  ettei sekään ilahduttaisi,  että hän ei sanallakaan kommentoisi Jeanetten 

kirjoittamaa, mutta toisaalta tämä tuskin vaati teeskentelyäkään. Kuitenkin: ”Voin vielä lisätä, että 

547 JLS – JVS s.a., SA VII, 496. Suomennos KT 12, 301. Olen muokannut suomennosta mielestäni tarkempaan 
suuntaan. Kirje on luultavasti kirjoitettu 13.12.1853. Ks. Kindstedt 1996b, SA VII, kommentaari 130 ja JLS – JVS 
12.12.1853, SA VII, 496.

548 JVS – JLS 11.12.1853, SA VII, 495.; JLS – JVS 16.12.1853, SA VII, 501; 26.1.1854, SA VII, 503.
549 JLS – JVS s.a. (luultavasti 13.12.1853), SA VII, 496. Suomennos KT 12, 301.
550 JLS – JVS s.a. (luultavasti 13.12.1853), SA VII, 496, 498. Suomennos KT 12, 301; Ks myös. JLS – JVS 1852, SA 

VII, 492–493.
551 JVS – JLS 16.12.1853, SA VII, 500. Suomennos KT 12, 304.
552 JVS – JLS 16.12.1853, SA VII, 500. Suomennos KT 12, 304.
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luin kirjeesi silmät kyynelissä ja suutelin niitä lämpimästi lukemisen jälkeen ja siunasin Sinua ja 

lähetin nöyrän huokauksen Jumalalle meidän molempien puolesta.”553

Jeanette  tosiaan  arasteli,  jopa  pelkäsi,  miestään  vielä  vuosia  avioitumisen  jälkeen.  Tunteeseen 

sekoittui äärimmäinen kunnioitus ja oman itsen alentaminen, kaiken sen sitominen mieheen, mikä 

itsessä oli  arvokasta.  Snellmanien pojan Karlin kertomassa J.V.:n muistelmassa Jeanette ei  ollut 

uskaltanut  edes  herättää  liian  pitkään  nukkunutta  miestään  päivälevolta,  kun  heidän  piti  lähteä 

vierailulle Tengströmien luo. Mies heräsi pitkän aikaa sen jälkeen, kun kyläpaikkaan olisi jo pitänyt 

lähteä, ja hän löysi Jeanetten itkemästä. Mutta J.V. oli lohduttanut vaimoaan lupaamalla ostaa tämän 

kauan toivoman hartiahuivin – ”ja iloisina molemmat sitten lähtivät aiotulle vierailulle.”554 Tuntuu 

uskomattomalta,  että  Jeanette  ei  olisi  uskaltanut  herättää  miestään  torkuilta  vähintään  neljän, 

luultavasti  useammankin,  avioliittovuoden  ja  usean  yhteisen  lapsen  jälkeen.  Toisaalta  toisessa 

muistelmassa Jeanette oli jättänyt miehensä neuvon kuuntelematta. Tapaus on Nanny Frosteruksen 

kertoma. Ystävä oli pyytänyt Jeanettea mukaansa vapunpäivänä kuuntelemaan ylioppilaiden laulua 

Kaisaniemeen.  Sää  näytti  uhkaavalta  ja  J.V.  neuvoi  heitä  ”innokkaasti”  luopumaan  aikeestaan, 

mutta naiset lähtivät kuitenkin matkaan kevätpuvuissaan. Tämän jälkeen he palasivat kotiin ”sateen 

ja lumirännän läpikastelemina”. Juttu kuitenkin päättyi siihen, että Jeanette oli lausunut, että ”aina 

kuitenkin on parasta tehdä niin kuin hänen miehensä neuvoo.”555

Helsingissä  Jeanetten  riippuvaisuus  miehestä  korostui,  sillä  hän  joutui  ainakin  aluksi  olemaan 

miehensä varassa entistä enemmän menetettyään oman sosiaalisen verkostonsa. Ajatteliko Jeanette 

J.V.:n vaimolle  sopivasta  kasvatuksesta  puhuessaan uuden seurapiirin  von Rosenin pensioonissa 

kultturelliin  seurustelutaitoon  treenattuja  tyttöjä?  Toisaalta  ei  ole  ihme,  että  J.V.:n  luottamus 

Jeanetten vakuutuksiin vuosien myötä väheni. Jeanette lupasi muuttua ja yrittää, mutta vakuutukset 

ja lupaukset säilyivät samanlaisina. Helsinkiin muutto kärjisti tilanteen, joka oli luultavasti ollut 

olemassa jo Kuopiossa, mutta uusi ympäristö oli raaempi vertailukohta. Ehkä Helsingin seurapiiri 

kuopiolaisen apteekkarin tyttären taustana sai J.V.:n näkemään vaimonsa huonommassa valossa? 

Toisaalta myös ajan kuluminen johti siihen, että lupausten olisi hiljalleen pitänyt tulla lunastetuiksi. 

Kuopiossa  ja  Iisalmessa  Jeanette  oli  ollut  onnellinen.  Vielä  vuosia  myöhemmin  hän  palasi 

ajatuksissaan  pappilan  vinttikamarin  rauhaan;  nyt  lapset  olivat  kysymyksineen  pyörimässä 

553 JVS – JLS 16.12.1853, SA VII, 500. Suomennos KT 12, 304.
554 Snellman 2006, 35.
555 Snellman 2006, 34–35.
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ympärillä, mutta Jeanette vakuutti, että olisi vielä onnellisempi, jos heitä olisi tuplasti.556 

Myöhemmin  Jeanetten  ja  J.V.:n  kirjeenvaihto  keskittyi  kesiin,  jotka  Jeanette  ja  lapset  viettivät 

maalla.  Vuonna  1854  he  olivat  Oulunkylässä,  tämän  jälkeen  kesäpaikkana  oli  rusthollari 

Forsströmin tila  Vihdin  Niemenkylässä.  Snellman  Borenius  kuvaa  paikkaa  idylliksi,  jossa 

Snellmanit  viettivät monia kesiä  ja joka jäi  lasten mieliin  ”onnen maana”.557 Kirjeet muuttuivat 

1850-luvun  mittaan  proosallisemmiksi.  Kesien  kirjeet  sisälsivät  käytännönasioita:  pyyntöjä 

tavaroiden toimittamisesta  ja  uutisia  lasten  voinnista.  Jeanette  kyllä  kaipasi  miestään;  yksin  oli 

ikävä olla. Myös J.V. pyrki oleskelemaan maalla ainakin osan kesistä.558 Keväällä 1855 Snellmanit 

muuttivat  kaupungissa  Kirkkokadulle  ja  syksyllä  ensimmäiseen  omaan  taloon  Yrjönkadulle. 

Samana  syksynä  syntyi  kuudes  lapsi  Karl.  Hallitsijan  vaihduttua  Venäjällä  J.V.:n  asema  alkoi 

parantua  ja  hänelle  kaavailtiin  professuuria  yliopistoon.  Hänet  nimitettiin  tammikuun  1856 

lopulla.559 J.V.:n yhteiskunnallisen ja taloudellisen aseman paraneminen ei kuitenkaan tarkoittanut 

onnen aikaa perheelle. Materiaaliset huolet helpottivat, mutta niiden tilalle tuli muita, vakavampia 

murheita.

7. Murheen vuodet

Snellmanien ulkoiset  olosuhteet  kohenivat  1850-luvun puoliväliin  tultaessa,  mutta  he kohtasivat 

noihin  aikoihin  monia  murheita,  sillä  tuttavapiirissä  ja  lopulta  omassa  perheessä  sattui  useita 

kuolemantapauksia. Niin sanottu Kruunuhaan piiri haipui vuosikymmenen edetessä. Tengströmin 

perheen vävyistä kaksi menehtyi 1850-luvulla: Matthias Castrén 1852 ja Herman Kellgren 1856.560 

Josephine ja J.W. Pippingin menettivät esikoisensa, setänsä kaima Hermanin, ilmeisesti keväällä 

556 JLS – JVS s.a. (luultavasti 13.12.1853), SA VII, 496. En tiedä, oliko hän Täti Frosteruksen kanssa tekemisissä enää 
1850-luvulla. Ainakin hän tapasi tämän tytärtä Nannya Helsingissä. Ks. Snellman 2006, 34–35. Tädin kirjeitä on 
säilynyt neljä kappaletta ja ne ovat kaikki kirjoitettu vuonna 1849. Ks. Nanny Frosterus – Jeanette Snellman, 
8.9.1849, 2593–2596, 30.9.1849, 2597–2599, 27.10.1849, 2600–2602, 2.11.1849, 2589–2592, J.V. Snellmanin 
käsikirjoituskokoelma, KK.

557 Savolainen 2006, 527; Kindstedt 1996b, SA VII, kommentaari 155; Snellman Borenius 1968, 389. Niemenkylään 
siirtymiseen liittyi ”itämainen sota” eli Krimin sota. Monet helsinkiläisperheet halusivat kauemmas rannikolta, jota 
häiritsivät vihollislaivat. Ks. Havu 1970, 53.

558 JLS – JVS kesäkuu 1854, SA VII, 508–509; 26. & 27.5.1855, SA VII, 514–515; kesäkuu 1855, SA VII, 516–517; 
JVS – JLS 9.6.1856, SA VII, 550; JVS – J.W. G:son Snellman 7.6.1855, SA VII, 516. Myös Kindsted huomioi, että 
Niemenkylässä oleskeluiden aikoina kirjeenvaihto oli luonteeltaan käytännöllistä ja arkipäiväistä, ks. Kindstedt 
1996b, SA VII, kommentaari 156.

559 Savolainen 2006, 534, 539–540, 546, 548; Kronologiat, Snellman 200 -juhlasivusto. Snellman Borenius antaa 
ymmärtää, että Snellmanit olisivat muuttaneet Kirkkokadulle jo aiemmin, ks. Snellman Borenius 1968, 381.

560 Salminen 2002; Karttunen 2000.
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1854.561 Myös Snellmanit menettivät nuoremman tyttärensä, 2½-vuotiaan Malenan, vuonna 1856. 

Jeanette  itse  menehtyi  lapsivuoteeseen  kesäkuun  1857  alussa,  ja  ennenaikaisesti  syntynyt  pieni 

poika eli vain neljä tuntia. J.V. jäi yksin viiden lapsen kanssa, joista vanhin oli vain kymmenvuotias. 

Kasvattipoika  Calle  hukkui  merillä  syksyllä  1858  vain  parikymmenvuotiaana.562 Tengströmin 

sisaruksista Helena Tikkanen kuoli 1857, J.J. Tengström ja J.W. Pipping menehtyivät seuraavana 

vuonna.563 Perhe- ja tuttavapiiri  oli  1860-luvulle tultaessa aivan erilainen, kuin vielä vuosisadan 

puolivälissä.

Jumalan enkelit

Pienten  lasten  menettämisen  yleisyys  ja  ylipäätään  ennenaikaisten  kuolemien  ja  sairauksien 

läsnäolo  vaikuttivat  suomalaisen  säätyläisperheen  elämäntapaan  1800-luvulla  ratkaisevalla 

tavalla.564 Jeanette  ja  J.V.  kommentoivat  kirjeenvaihdossaan  säännöllisesti  omaa  sekä 

perheenjäsenten terveyttä. He ilmaisivat myös pelkoaan toistensa menettämisestä ja J.V. uumoili, 

ettei  hänellä  olisi  elinaikaa  enää  kovin  pitkään.565 Terveys  oli  tyypillinen  aihe  1800-luvun 

kirjeenvaihdossa, sillä huoli oli jatkuvaa. Vakavat sairaudet ja kuolema uhkasivat kaiken ikäisiä ja 

ihmiset  kuolivat  kotonaan.  Vaikka  elintaso  ja  asuinpaikka  vaikuttivat  kuolleisuuteen,  eivät 

vauraatkaan perheet pystyneet suojautumaan kärsimykseltä ja kuolemalta.566 Sekä J.V. että Jeanette 

olivat  kokeneet  menetyksiä  varhaisesta  iästä  asti.  J.V.  oli  ollut  8-vuotias,  kun  hänen  äitinsä 

menehtyi lapsivuoteeseen, Jeanette kolmentoista, kun Aurora-äiti kuoli samasta syystä. Jeanette oli 

elänyt  lapsuuttaan  pienempien  sisarusten  kuolemien  varjossa:  ennen  äidin  kuolemaa  hän  oli 

menettänyt  neljä  nuorempaa  sisarustaan  3–11-vuotiaana.  Myös  J.V.:n  kaksi  sisarta  kuolivat 

ennenaikaisesti. Vuonna 1830 J.V:n sisar Maria Emilia kuoli 18-vuotiaana rintatautiin ja samana 

vuonna menehtyi myös hänen pieni sisarpuolensa Sofia Albertina.567

561 Sukupuu-verkkosivusto (http://kaikki.nettihotelli.net/2w/dat4887.htm, luettu 25.9.2011). Snellman Borenius 
mainitsee lapsen kuoleman muttei tarkkaa ajankohtaa, ks. Snellman Borenius 1968, 383.

562 Snellman 200 -juhlasivusto, Kronologiat. Calle sisko Augusta oli menehtyi myös vuonna 1857. Ks. SA, Register 
och Supplement, 202.

563 Luukkanen 1999; Kotivuori 2005f.
564 Häggman 1994, 71–72. Elämäntapa on Häggmanin tutkimuksen keskeinen käsite. Hän määrittelee tarkoittavansa 

sillä ihmisten tapaa ajatella, tuntea ja toimia sekä sen objektiivisia edellytyksiä. Ks. Häggman 1994, 33, 72. 
565 Ks. esim. JVS – JLS 27.7.1847, SA V, 701;  31.7.1849, SA VI, 797; 18.8.1849, SA VI, 801 & JLS – JVS 27.8.1847, 

SA VI, 666; 12.9.1848, SA VI, 740; 22. & 23.8.1850, SA VII, 462; 24.8.1850, SA VII, 463; 25.8.1850, SA VII, 463–
464; 27.5.1855, SA VII 514–515. J.V. oli tehnyt jo varhain järjestelyjä turvatakseen vaimonsa lesken vuodet. Ajatus 
vaimon kuolemasta kauhistutti ja hän ajatteli lasten kannalta, että ilman isää nämä voisivat elää helpostikin mutta 
vailla äidin hoivaa lapsuus olisi kova. Ks. Jalava 2006, 188.

566 Häggman 1994, 71; Ollila 1998, 208. Terveydestä kirjeenvaihdossa ks. myös Sulkunen 1995, 113.
567 J.V.:n perheestä ks. Savolainen 2006, 30; Snellman 200 -juhlasivusto, Kronologiat; Jeanetten perheestä ks. luku 2, 
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Kuoleman  edessä  turvattiin  Jumalaan.  Ennen  1800-luvun  loppua  sairauksia  ei  ajateltu  omalle 

ajallemme  tyypilliseen  tapaan  oireineen,  syineen  ja  hoitoineen.  Sairauksien  määritykset  olivat 

paljon  epämääräisempiä  ja  niitä  hoidettiin  kaikkia  samaan  tapaan.  Häggman  antaa  ymmärtää 

Jumalaan turvautumisen ja  Jumalan  tahtoon vetoamisen olleen  tapa ottaa  etäisyyttä  kuolemaan. 

Kuolemaa kohdatessa turvaa haettiin yhteisöllisyydestä ja luotettiin kristinuskoon ja suvun tukeen. 

Kuolema ja kuolemanpelko yhdisti perhe- ja sukupiiriä ja teki yhteyden entistäkin tärkeämmäksi, 

toisaalta  sen  ihanne  selittyy  osin  sairauksien  ja  kuoleman jatkuvalla  läsnäololla.  Toivottomassa 

tilanteessa kuolema otettiin vastaan Jumalan tahtona, johon piti alistua.568 Jeanettekin luotti Jumalan 

apuun.  Perheen  sairastellessa  J.V.:n  poissaollessa  loppukesästä  1850  Jeanette  ilmaisi  monissa 

kirjeissään luottamuksensa Jumalaan. Hän kielsi miestään olemasta huolissaan, sillä Jumala kyllä 

auttaisi heitä.  Hän luotti, että paraneminen tapahtuisi Jumalan avulla, ja perheen tervehdyttyä hän 

kirjoitti kaiken Jumalan avulla menneen hyvin.569 Jeanetten kirjeistä ei selviä, miten hänen uskonsa 

auttoi häntä kuolemantapausten kohdatessa. On mahdollista, että hän pyrki alistumaan Jumalaan 

turvaten, kuten Häggmankin kuvaa.

Keväällä 1856 Snelmanit menettivät 2½-vuotiaan tyttärensä Magdalenan eli Malenan.  Jeanette oli 

kirjoittanut J.V.:n veljentyttärelle, Callen sisarelle Augusta Wirzénille lasten sairastelleen. Augusta 

arveli sen olevan raskasta, kun muutoinkin heidän kanssaan oli paljon tekemistä.570 J.V.:n kirjeestä 

Fredrika  Runebergille  selviää  tarkemmin,  mikä  lapsia  vaivasi.  Fredrika  oli lähettänyt  J.V.:lle 

kirjallisia  töitään  arvioitavaksi  ja  tämä  pahoitteli  käsikirjoituksen  palauttamisen  viivästymistä. 

Hänellä oli monta rautaa tulessa, mutta myös pikkuiset olivat sairastelleet: tuhkarokkoa, hinkuyskää 

ja nyt yhdellä keuhkotulehdus, ”joka päättynee samaan loppuun kuin meidän kaikkien loppu.” Hän 

jatkoi samantien: ”Mutta viivytys ei johdu siitä, vaan halusta vastata hyvällä omallatunnolla Ystävä 

Fredrikan osoittamaan suureen luottamukseen.”571 Kirje käsittelee Fredrikan runoja,  mutta lopussa 

palataan sairaaseen tyttäreen: 
Pikku vaimoni lähettää nöyrimmät terveiset. Meitä odottaa neljäs yö pikku tyttösen tautivuoteen ääressä –  

toivoa on vähän muusta kuin lapsen levollisesta poismenosta. Onhan elämässä enimmäkseen tarjolla surua ja  

25–28.
568 Häggman 1994, 72–73, 81–82, 84, 86. Sairauksia hoidettiin levolla, ruokavaliolla, ilmastonmuutoksella, 

vesihoidoilla ja kuppaamisella. 1870-luvulla tapahtui käänne parempaan yleisessä hygieniassa sekä kulkutautien ja 
lapsivuodekuolleisuudenkin suhteen. Sitä ennen Helsingissä monien tautien syynä oli likainen juomavesi. 
Kantakaupunkiin rakennettiin 1870-luvulla vesi- ja viemäriverkostoa, mikä lisäsi tartuntatautien sosiaalista 
valikoivuutta. Kuitenkin jo tätä ennen pahimmassa vaarassa olivat ne, jotka eivät voineet mitenkään valikoida 
juomavettään ja asuinolojaan.

569 JLS – JVS 25.8.1850, SA VII, 463; 30.8.1850, SA VII, 467–468; 2.9.1850, SA VII, 468.
570 Augusta Wirzén – JLS 26.4.1856, 2745, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
571 JVS – F.C. Runeberg 26.4.1856, SA VII, 540. Suomennos KT 13, 228.
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murhetta; mutta kun näkee tuollaisen lapsukaisen menehtyvän, tahdon todella lujasti uskoa, että Jumalan 

enkelparvi kasvaa. Olkoon se Hänen kädessään.572

Vanhemmat  valvoivat  yhdessä  sairaan  lapsen  vuoteen  vieressä,  mutta  J.V.  hoiti  silti 

kirjeenvaihtoaan. Hänkin turvasi hädän hetkellä Jumalaan: Malenasta tulisi Jumalan enkeli. Lapsen 

kuolema voitiin kokea helpotukseksi ja sitä saatettiin toivoa, jos tämä oli kärsinyt pitkään. Näin 

saattoi olla myös vanhempien potilaiden kohdalla.573 

Malena  kuoli  toukokuun  ensimmäisenä  päivänä  sairastettuaan  hieman  yli  viikon.  Hautajaiset 

pidettiin  perheen  kodissa  Yrjönkadulla.  J.V.:n  virkaanastujaiset  professuuriin  olivat  vain  kaksi 

viikkoa  tyttären  kuoleman  jälkeen.574 Jeanetten  tuntemuksia  on  vaikea  jäljittää,  koska  ei  ole 

olemassa  kirjeitä,  joissa  hän  itse  kirjoittaisi  tai  hänelle  kirjoitettaisiin  tyttären  kuolemasta. 

Vaikeneminen  miehelle  kirjoitetuissa  kirjeissä  saattoi  olla  merkki  siitä,  että  asia  oli  liian  kipeä 

käsiteltäväksi  niissä.575 Snellman  Borenius  kuvaa  Jeanetten  olleen  murheen  murtama  mutta 

yrittäneen  nöyrästi  sopeutua  kohtaloonsa:  ”Ulkonaisesti  hillitty,  mutta  sydänjuuriaan  myöten 

järkyttynyt Jeanette, joka lastensa kanssa häärätessään päivittäin viiltävästi havaitsi lemmikkinsä 

jälkeensä jättämän tyhjyyden, tointui vain vaivoin saamastaan kohtalon iskusta.” Savolainen kertoo 

asiasta pitkälti Snellman Boreniusta seuraillen.576 Oliko Jeanette ulkonaisesti hillitty vai näyttikö 

hän kehnolta ja riutuneelta, kuten Evelina kirjeessään kuvasi erästä lapsensa menettänyttä äitiä?577

Jeanette ja lapset matkustivat perheen kesäpaikkaan Vihdin Niemenkylään viimeistään toukokuun 

puolimaissa. Ainakin pienen pojan, 8 kuukauden vanhan Karlin, keuhkot olivat vielä vaarassa ja 

vanhemmilla  riitti  huolta  lasten  terveydestä  kesäkuussakin.578 Ainoa  kerta,  kun  Jeanette  sivusi 

572 JVS – F.C. Runeberg 26.4.1856, SA VII, 541–542. Suomennos KT 13, 230–231.
573 Häggman 1994, 82. Irma Sulkunen kertoo Mandi Granfeldtin elämää käsittelevässä tutkimuksessaan Mandin 

toivoneen Jumalan tekevän sairaan tyttären kärsimyksestä kuoleman kautta lopun. Myös Mandin Bertha-käly kertoi 
olleen huojennus nähdä poikansa tuskan päättyneeksi. Ks. Sulkunen 1995, 116–118. Augusta Wirzén kertoi 
kirjeissään keväällä 1856 sairaasta isoäidistään. Oli kamalaa katsoa isoäidin kärsivän ja jälkimmäisessä kirjeessään 
Augusta toivoi Jumalan olevan niin armollinen, että tekisi potilaan kärsimyksestä lopun. Ks. Augusta Wirzén – JLS 
15.3.1856, 2742–2743 & 26.4.1856, 2745, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.

574 Savolainen 2006, 548–549; Snellman Borenius 1968, 398. J.V. piti virkaanastujaisesitelmänsä 14.5.1856, ks. 
Savolainen 2006, 552.

575 Sulkunen kertoo Mandi Granfeldt -elämäkerrassa, että pienen tyttären tapaturmaisen kuoleman jälkeen asiasta 
poikkeuksellisesti vaiettiin sekä puolisoiden että suvun välisessä kirjeenvaihdossa. Asia saattoi olla liian kipeä 
käsiteltäväksi. Ks. Sulkunen 1995, 110–111.

576 Snellman Borenius 1968, 398; Savolainen 2006, 549. Savolainen kuvaa: ”Jeanette-vaimo yritti sopeutua 
ulkonaisesti hillitysti lapsensa menettämiseen, mutta tointui vain vaivoin lemmikkinsä kuolemasta.” Kertoessaan 
Malenen ja Jeanetten kuolemista Savolainen viittaa Snellman Boreniukseen, ks. Savolainen 2006, 549–551, 1050–
1051 (viitteet 62, 65, 67, 68, 72, 75). Juuri ”lemmikkiä” koskevassa kohdassa Snellman Boreniusta ei mainita, ks. 
1050 (viitteet 63 & 64).

577 Evelina Schmidt – JLS 10.12.1852, 2524, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
578 JVS – JLS 17.5.1856, SA VII, 550; 12.6.1856, SA VII, 552; JLS – JVS 11.6.1856, SA VII, 551; 15.6.1856, SA VII, 
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Malenan kuolemaa kirjeessään oli kesäkuun alkupuolella:
On sentään hauska asua näin hyvässä paikassa, monta kertaa olisin ihan lohduton, kun Sinä olet poissa, mutta 

nyt aika kuluu vitkaan ja tyvenesti, kunhan minä tiedän että Sinä olet terve. Sinun pitäisi pyytää että joku 

välistä  kastelisi  Malenan  hautaa,  etteivät  kukat  tykkänään  kuihtuisi,  Pikku Maria  tuo  kovin usein hänet  

minun mieleeni, hänenkin olemuksensa on niin lempeä ja hyvä.579 

Kindstedtin mukaan Maria  oli  J.V.:n sisaren tytär Maria von Essen, joka oli  tuolloin seitsemän 

vanha.580 Jeanette ilmaisi surumielisesti ajan kuluvan vitkaan ja tyvenesti. Oliko viiltävin tuska jo 

ehtinyt  kehittyä  hiljaiseksi  alistumiseksi?  Jeanette  ei  hakenut  kirjeessään  monisanaisesti  ja 

toiveikkaasti turvaa tai lohtua Jumalasta kuten monesti aiemmin.581 Kirjeen tyyli on eleetön, hän 

kirjoittaa ikään kuin käytännöllisesti menemättä syvemmän tunteen tasolle. Kirje kuitenkin päättyy: 

”Näkemiin rakas Mieheni,  kumpa pääsisit pian tänne elämään rauhassa, Luoja varjelkoon meitä 

suruilta ja kovilta koettelemuksilta.”582 Kesän mittaan Jeanette kaipasi miestään surullisena:
Tule nyt rakas Puoliso niin pian kuin suinkin sillä on niin surullista kun sinä olet poissa, Sinullahan on siellä  

kotona niin tyhjää Näkemiin rakas Mieheni, Ilahduta minua parilla rakkaalla sanalla, siitä tulee sydän niin 

keveäksi.583

Voidaan  toki  huomioida,  että  lapsikuolleisuus  oli  verraten  yleistä  tuona  aikana  ja  lasten 

tautikuolleisuus  moninkertainen  verrattuna  aikuisiin.  Vuosina  1821–1870  aatelittomissa 

säätyläisperheissä alle 15-vuotiaina kuoli 29,5 prosenttia lapsista. Parempi elintasokaan ei pystynyt 

suojelemaan  tartuntataudeilta.584 Tilastolliset  seikat  tuntuvat  melko  yhdentekeviltä,  kun  kohtaa 

lapsensa  menettäneiden  ihmisten  tunteet  ja  kokemukset.585 Tilastoista  voi  kuitenkin  johtaa  sen 

päätelmän,  että  lapsikuolleisuuden  yleisyys  lisäsi  vanhempien  pelkoa.  Hiljattain  synnyttänyt 

Augusta Wirzén kirjoitti Jeanettelle, että hänen päivittäinen rukouksensa Jumalalle oli,  että tytär 

saisi elää.586 Myös J.V. kirjoitti pelostaan avoimesti esikoistyttären ollessa vajaan vuoden vanha. 

Häntä huolestutti, että Hanna oli ollut kipeänä ja että hampaita ei ollut tullut lisää: ”Luoja antakoon 

pikku  lapsi  paran  elää.  En  tiedä  miten  minä  muuten  voisin  lohduttautua  ja  lohduttaa  Sinua, 

rakkaani, jonka elämästä puolet on Hänessä.”587 

553. 
579 JLS – JVS 11.6.1856, SA VII, 551. Suomennos KT 13, 294–295.
580 Kindstedt 1996b, SA VII, kommentaari 182; SA, Register och Supplement, 65.
581 Jumalaan turvautumisesta ks. tarkemmin esim. luku 5, 85, 89–90 ja tämä luku, 121.
582 JLS – JVS 11.6.1856, SA VII, 551. Suomennos KT 13, 295.
583 JLS – JVS 16.6.1856, SA VII, 554. Suomennos KT 13, 298.
584 Sulkunen 1995, 114; Wirilander 1974, 149.
585 Voidaan esimerkiksi laskea, että 2½-vuotiaana kuollut Malena ja vain neljä tuntia elänyt Gustaf olivat 28,6 

prosenttia perheen lapsista.
586 Augusta Wirzen – JLS 27.2.1857, 2749, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK.
587 JVS – JLS 22., 23 & 26.9.1847, SA VI, 686.
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Häggmanin mukaan vainajan ikä ja sukupuoli vaikuttivat siihen, miten kuolemaan suhtauduttiin: 

kaikkiin kuolemantapauksiin ei haluttu alistua ja kaikkia ei surtu yhtä pitkään. Häggman muotoilee 

kuoleman kuuluneen lapsuuteen: lapsen kuolemaan oli  aina varauduttava.  Tämä ei tarkoita,  että 

siihen  olisi  suhtauduttu  välinpitämättömästi,  mutta  aikuisen  kuolema  oli  epätodennäköisempi. 

Vanhempien kuolemaan saatettiin suhtautua järkyttävämpänä tapahtumana kuin lapsen. Yhteisön 

kannalta  tarkasteltuna  aikuisen  kuolema  merkitsi  enemmän  kuin  lapsen  ja  miehen  kuolema 

enemmän kuin naisen. Lohdutukseksi saatettiin sanoa, että lapsia tulisi aina uusia. G.O. Wasenius 

kuvasi, että he menettivät pikkutytön mutta saivat tilalle toisen samanlaisen, joka sai myös saman 

nimen kuin kuollut sisarensa. Myös Sulkunen tulkitsee, että Mandi Granfeldt ajan tavan mukaan 

käsitti toisen tyttären jonkinlaiseksi korvaukseksi aiemmin menetetystä tyttärestä.588

Josephine  menetti  reilun  vuoden  vanhan  esikoisensa  keväällä  1854.589 Noin  kuukausi  poikansa 

kuoleman jälkeen hän kirjoitti veljelleen Hermanille ja tämän vaimolle Sofille. Hänestä oli ollut 

vaikea kirjoittaa, sillä hänellä ei ollut enää mitään iloista kerrottavaa. Hän kuvasi surun jättävän 

sydämeen tyhjyyden ja autiuden, joka välillä tuli hyvin katkeraksi ja vaikeaksi kantaa. 
Meidän oma Hermanimme, meidän suuri suuri ilomme, hän on poissa: se on ajatus, joka ei miltei koskaan 

jätä minua, ja johon silti on niin vaikea tottua, ja ajatella sitä rauhallisesti ja luottavaisesti. Lyhyt oli se aika, 

jonka hän oli luonamme, mutta kuitenkin olemme onnellisia, että meillä oli hänet, sillä hänen muistonsa  

säilyy meille niin valoisana ja iloisena – – ja kuinka me kyynelsilmin ajattelemme, kuinka suloinen ja kiltti 

hän oli täällä maan päällä, ja myös kuinka hän nyt on pieni Enkeli Jumalan taivaassa; joka on nyt meiltä  

menetetty, ja kuinka me emme koskaan enää tässä elämässä saa häntä takaisin.590 

Josephine kirjoitti me-muodossa viitaten itseensä ja aviomieheensä. Hän kertoi Hermanin olleen 

sairaanakin  kiltti,  tämä  katsoi  ystävällisesti  kaikkia  ja  halusi,  että  hänen  luonaan  oltiin.  ”Vielä 

muutamia tunteja ennen kuin hän kuoli hän makasi sylissäni ja näki, että itkin, hän otti molemmilla 

pienillä käsillään kyyneleeni ja yritti heittää ne pois.” Nuorena niin iloisen ja välittömän oloinen 

Josephine sai kokea raskaan menetyksen, aivan kuin toinen ihminen olisi kirjoittanut tämän kirjeen 

– ja niin se tavallaan olikin. Josephinelle oli vaikeaa puhua pienestä pojastaan kenellekään miestään 

lukuun ottamatta.591 Kirjeestä syntyy vaikutelma, että Josephine oli miehensä kanssa läheinen, ja he 

tukivat toisiaan menetyksen edessä. 

588 Häggman 1994, 81–85; Sulkunen 1995, 114.
589 Sukupuu -verkkosivusto (http://kaikki.nettihotelli.net/2w/dat4887.htm, luettu 25.9.2011)
590 Josephine Pipping – Anna Sofia Kellgren, 2.5.1854 (päätelty ajoitus), Coll. 99.3, Kellgreniana, KK.
591 Josephine Pipping – Anna Sofia Kellgren, 2.5.1854 (päätelty ajoitus), Coll. 99.3, Kellgreniana, KK.
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Snellmanien suhteen on epävarmaa, miten puolisot jaksoivat tukea toisiaan vaikeassa tilanteessa. 

Ilmeisesti vain reilut kaksi viikkoa lapsen kuoleman jälkeen J.V. päätti lyhyen kirjeensä Jeanettelle 

Niemenkylän kesäpaikkaan näin: 
Kuten huomaat,  sälytät  minulle runsaan osuuden kaikista asiainhoidosta monien omien raskaiden lisäksi.  

Omasta puolestasi et ajattele edes leivän palaa minulle. En sano tätä valittaakseni – sillä se ei riitä kovin 

pitkään, mutta painaakseni Sinun mieleesi, että minun elämästäni puuttuu jotakin, jota Sinä et edes tahdo 

korvata sivelemällä kertaakaan kädelläsi minun huolten painamaa otsaani. Mutta siitä on turha puhua, koska 

sille ei voi mitään. Luoja varjelkoon Teitä Sinua ja lapsia. Suutele heitä kaikkia Teidän kaikkien isällisen 

J.V.S:n puolesta592 

Kirjeen sisältö on karu, etenkin ottaen huomioon ajankohdan. J.V. halusi painaa vaimonsa mieleen, 

että  hänen elämästään  puuttui  jotain,  vaikkei  uskonut  asian  esiin  tuomisen auttavan.  Miksi  hän 

halusi  silti  sanoa  sen?  Halusiko  hän  vaimon  tuntevan  syyllisyyttä?  Ehkä  lapsen  kuoleman 

jälkeisessä  surussa  kirjeeseen  purkautui  normaaleina  aikoina  taustalle  painetut  huolet  ja 

tyytymättömyyden aiheet. Silti on vaikea käsittää, että vain kaksi viikkoa tyttären kuoleman jälkeen 

J.V.  lisäsi  vaimonsa  syvää  murhetta  omalla  itsekkäällä  purkauksellaan.  Jeanetten  vastausta 

kirjeeseen ei löydy. Seuraava Jeanetten kirje on päivätty vasta 11. kesäkuuta.

Yleisesti ottaen kesän 1856 kirjeet ovat käytännöllisiä. Ne käsittelevät sairauksia tai vihanneksia, 

lääkkeitä  tai  muuta  sellaista.  Niissä  ei  näy jälkiä  samanlaisesta  tunteiden  vuodattamisesta  kuin 

joskus aiemmin.593 Ainakin kesäkuun alussa J.V. työskenteli kaupungissa, elämä siellä oli autiota. 

Työ kuitenkin sujui hyvin, ja hän toivoi voivansa piakkoin matkustaa perheensä luo.594 Joulukuussa 

1856 Snellman kertoi  C.R.  Ehrströmille  kevään surullisista  tapahtumista:  ”Vuoden alussa perhe 

sairasteli,  ja tauti vei kahden vuoden ikäisen tyttären. Sen jälkeen olemme Jumalan kiitos olleet 

terveitä.”595 J.V. ei saattanut aavistaa, että seuraava kevät toisi perheelle uuden surun.

592 JVS – JLS 17.5.1856, SA VII, 550. Suomennos KT 13, 268. Kommentaarin mukaan vuosiluvut tälle ja muutamille 
muille päivämättömille kirjeille on päätelty sisällön perusteella. Tässä kirjeessä puhutaan ”pikkupojasta” (”lilla 
gossen”), jolla Kindstedtin mukaan tarkoitetaan lokakuussa 1855 syntynyttä Karlia. Ks. Kindstedt 1996b, SA VII, 
kommentaari 180. Kirjeessä puhutaan myös rusthollarista, jolla tarkoitetaan Johan Forsströmiä, jonka omistamalla 
ratsutilalla Snellmanit viettivät kesiä vuodesta 1855 lähtien. Mahdolliset vuodet kirjeen kirjoittamiselle näyttävät 
olevan 1855 ja 1856. Ainoalta luontevalta vaihtoehdolta ”pikkupoika” -nimityksellä kutsutuksi lapseksi tuntuu 
nimenomaan Karl, sillä toukokuussa 1855 nuorin lapsi oli lokakuussa 1853 syntynyt Malena, ja pienin pojista oli 
lokakuussa 1851 syntynyt Wilhelm. Keväällä 1856 lapset olivat sairastelleet ja J.V. kirjoitti tässä kirjeessä 
”pikkupojan” keuhkojen olevan eniten vaarassa. Tuolloin Karl oli jo syntynyt ja oli nuorin lapsista, joten 
nimityksellä viitataan häneen. Jeanette myös kirjoittaa kesällä 1856 kirjoittamassaan kirjeessä ”pikkupojan” yskästä. 
Muilla lapsilla se oli paranemaan päin. 17.5. kirjeessään J.V. myös lähettää namuja Idalle ja Jeanetten kirjeestä 
selviää, että hän oli maalla, mutta Olivia ja isä ovat kaupungissa. Ks. JLS – JVS, 11.6.1856, SA VII, 551–552.

593 Ks. esim. JVS – JLS 9.6.1856, SA VII, 550; 12.6.1856, SA VII, 552; JLS – JVS 15.6.1856, SA VII, 552–553; 
16.6.1856, SA VII, 554.

594 JVS – JLS 9.6.1856, SA VII, 550.
595 JVS – C.R. Ehrström, 18.12.1856, SA VII, 716. Suomennos KT 14, 172.
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Död vid 29 års ålder

Jeanette  sairastui  toukokuussa  1857  rintakuumeeseen  ja  29.  päivä  käynnistyi  ennenaikainen 

synnytys. Pieni poika, joka sai nimen Gustaf, eli vain neljä tuntia. Jeanette sai rajun alaruumiin 

tulehduksen,  joka  yhdessä  rintakuumeen  kanssa  vei  hänen  henkensä  4.6.1857.596 Raskaus  ja 

synnytys oli 1800-luvulla riski kaikille naisille. Noin neljäsosa synnytysikäisten naisten kuolemista 

oli  lapsivuodekuolemia.  Raskausaikana  tai  synnytyksen  seurauksena  menehtyi  noin  kaksi,  ellei 

useampikin,  sadasta.  Häggmanin  mukaan  1800-luvun  lopulle  ”lasten  synnyttäminen  ja 

synnyttämiseen kuoleminen oli keskeinen osa naisena olemista. Kun nainen ajatteli synnyttämistä 

hän  ajatteli  myös  kuolemista.”  Synnytykseen  saatettiin  viitata  kirjeissä  käsitteellä  ”den  svåra 

stunden”.597 Waseniuksen suvun naiset kertoivat useissa kirjeissä pelkäävänsä synnytystä ja jättivät 

jopa  vaivihkaisia  jäähyväisiä.  Onnistuneen  synnytyksen  jälkeen sukulaisnaiset  onnittelivat  uutta 

äitiä siitä, että Jumala oli säästänyt hänen henkensä. Monet äidit toivoivat sekä ennen että jälkeen, 

että  lapsi  olisi  viimeinen.598 Ilmeisesti  Malenan  syntymään  liittyi  joitain  vaikeuksia  tai  ainakin 

niiden pelkoa. Evelinan, ikävä kyllä melko vaikeaselkoisen, kirjeen perusteella näyttää siltä, että 

Jeanette oli ollut sairaana ja pelkäsi kuolevansa. Jeanette ei ollut koskaan aikaisemmin kirjoittanut 

niin kuin nyt. Evelina oli kuitenkin onneksi saanut jo toisen kirjeen ja saanut tietää, että nyt Jeanette 

oli  terve ja  Evelina kiitti  Jumalaa,  että  kaikki  oli  ohi.599 Lähipiiri  ilmaisi  Jeanetten synnytysten 

jälkeen helpotustaan siitä, että kaikki oli onnellisesti ohi.600

29-vuotias  Jeanette  menehtyi  seitsemänteen  synnytykseensä. ”Niin  olen  minäkin  äkkiä  saanut 

osakseni  katkerimman  kokemuksen,  jonka  epäonni  on  koskaan  voinut  ja  koskaan  voi  minulle 

tuottaa.  Oma puolisoni,  rakas vaimoni nukkui kuolon uneen torstaina tämän kuun 4.  päivänä.”, 

kirjoitti J.V. sisarelleen Anna von Essenille.

596 JVS – A.C. von Essen 8.6.1857, SA VIII, 443–444; Savolainen 2006, 550–551.
597 Häggman 1994, 70, 83–84, ks. myös 246; Helsti 2000, 63. Häggman on tutkinut lapsivuodekuolleisuutta 

Helsingissä muutaman otosvuoden perusteella 1840- ja 1860-luvun tienoilla. Käänne parempaan tapahtui 1870-
luvulla kuten kulkutautien ja yleisen hygienian kehittämisenkin suhteen. Lapsivuodekuumeen ja synnytyshygienian 
yhteys käsitettiin. Sekä Helsti että Häggman esittävät asiaan liittyviä lukuja, jotka eivät ole täysin yhteensopivia. 
Helstin mukaan äitiyskuolleisuus eli raskauden ajan ja synnytyksen tauteihin ja komplikaatioihin kuolleiden määrä 
olisi ollut esiteollisella ajalla kahden prosentin luokkaa. Synnytyskuolleisuus oli vuosina 1816–1865 8,9 tuhatta 
synnyttäjää kohti. Häggman esittää lukuja Helsingin rahvaalle tarkoitetusta synnytyssairaalasta, ja ne eroavat Helstin 
luvuista. 1860-luvulla kuolleisuus oli 7,4 prosenttia.

598 Häggman 1994, 83. Perhesuunnittelua alkoi kuitenkin Helsingin säätyläispiireissä olla vasta 1870–90-luvuilla 
solmituissa avioliitoissa.

599 Evelina Schmidt – JLS 8.11.1853 (päätelty ajoitus), 2566, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. 
600 Josephine Kellgren – JLS 19.4.1850 (päätelty ajoitus), 2670, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK; Anders 

Wennberg – JVS 4.5.1850, SA VII, 458 & Anders Wennberg – JVS 10.11.1851, SA VII, 489.
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Tässä minä istun maahan painettuna, ympärilläni viisi äiditöntä, joista vanhin, tyttö, ei ole vielä täyttänyt  

yhtätoista  vuotta,  nuorin  (poika)  on  20  kuukauden  ikäinen.  Meidän  kaunis,  lempeä,  kärsivällinen, 

helläsydäminen Mammamme oli vain 29-vuotias. Varmaankin Sinä tiedät, että minusta on ollut lohdullista 

ajatella, että kun minusta pian aika jättää, lapset jäisivät hänen hoitoonsa ja hän saisi nähdä heidän kasvavan 

ikään, jossa he ymmärtävät itse. Jumala meidän [Herramme] on halunnut ottaa minulta pois tämän lohdun 

sekä kaiken ilon jäljellä olevasta elämästäni. [Minun] on se kestettävä ja minä teen parhaani. Eilen veimme 

kaivattumme [hänen]  leposijaansa  pienen  Magdalenan  viereen,  jonka me  laskimme vuosi  sitten  hautaan 

kahden vuoden ikäisenä.601

Hän allekirjoitti: ”Rakastava veljesi, Janne”.602

Jeanette  kamppaili  elämästään  viikon.  J.V.  kirjoitti  jossain  vaiheessa  tuota  viikkoa  Helsingin 

kirkkoherran sijaiselle ja perheystävälle Mortimer Forsténille: 
Vaimoni on vuoteenomana ja kuolemaisillaan. Haluaisin hänen saavan uskonnon lohdutusta, mutta en tiedä, 

suoko Jumala hänelle selkeän tajunnan hetkiä lopun lähestyessä. Sallitko nyt, Hyvä Veli, että kutsun Sinut  

tänne mihin aikaan yöstä tahansa? – – Vaimoni arvosti Sinua enemmän kuin muita kirkonmiehiä. Jos hän 

näkisi Sinut viimeisellä hetkellään, se tuottaisi hänelle suuren ilon.603

Forstén oli  musikaalinen ja kaunopuheinen  saarnamies,  mikä saattoi  olla  syynä myös Jeanetten 

hänelle antamaan arvostukseen.604 Forstén noudatti Snellmanien pyyntöä. Kaksi päivää Jeanetten 

kuoleman jälkeen J.V. kirjoitti hänelle:
Minulla  on  Sinulle  vielä  esitettävänä  rakkaiden  vainajieni  puolesta  se  pyyntö,  että  osoittaisit  meille  

molemmille ystävyytesi siunaamalla hänen kärsinyt ruumisparkansa haudan lepoon  huomenna sunnuntaina. 

Lähdemme hautausmaata kohti  klo 6 ip.  Jos hyviä tapoja rikottaisiin  liian pahasti  jättämällä  kiittäminen 

nimeltä  mainiten  kokonaan  pois,  ole  myös  hyvä  ja  esitä  lyhyt  ja  yksinkertainen  kiitos  huomisessa 

jumalanpalveluksessa.605 

Jeanette haudattiin 7.6.606 Havun mukaan Jeanetten kuolemasta ei ollut mainintaa sanomalehdissä, 

mutta ajan tavan mukaan tuttavapiirille lähetettiin tieto asiasta. Jeanette oli kuollut puoli kuudelta 

aamulla, rauhallisesti. Häntä surivat puoliso, viisi lasta, isä ja sisaret.607 Snellmanien nuorin poika 
601 JVS – A.C. von Essen 8.6.1857, SA VIII, 443–444. Suomennos KT 14, 406–407.
602 JVS – A.C. von Essen 8.6.1857, SA VIII, 444. Suomennos KT 14, 407. Sulkunen on huomioinut, että miesten tapa 

kertoa kirjeissä kuolemantapauksista oli usein eleetön: tapaus selostettiin asiallisesti vailla tunteiden ilmaisua. 
Sulkusen tulkinnan mukaan miehen tehtävä oli lähettää kuolinviesti omaisille, kertoa asia ”kliinisenä raporttina”, 
mutta tunteiden ilmaisu ei kuulunut heidän tehtäviinsä. Sulkunen 1995, 109, 119–120. J.V. ilmaisee ainakin 
sisarelleen tunteensa ja kirjeen läheisyyttä korostaa allekirjoitus – Janne.

603 JVS – G.B.M. Forstén 1857, SA VIII, 443. Suomennos KT 14, 405–406. Ks. myös Savolainen 2006, 551.
604 Kuujo & Lakio 1982, 133. Mortimer Forstén oli syntynyt vuonna 1819 Rautalammilla. Hän toimi Helsingin vt. 

kirkkoherrana vuodesta 1855 lähtien ja vuodesta 1862 Viipurissa kirkkoherrana ja myöhemmin lääninrovastina. Ks. 
Kotivuori 2005h.

605 JVS – G.B.M. Forstén 6.6.1857, SA VIII, 443. Suomennos KT 14, 406. Olen hiukan muokannut suomennosta.
606 JVS – A.C. von Essen 8.6.1857, SA VIII, 444.
607 Havu 1970, 78. Havun suomennoksessa mainitaan vain sisar, mutta kyseessä lienee käännös- tai muu virhe. 
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Karl kertoo muistelmassaan äitinsä hautajaispäivästä, mutta on epäselvää, onko muisto todellinen 

vai  pikemminkin pienenä äitinsä menettäneen pojan kurotus tätä  kohti.  Muisto sijoittuu aikaan, 

jolloin Karl oli alle kahden vanha ja sitä ylös kirjatessaan hän oli kaiketi yli 70-vuotias. Silti sen voi 

ajatella kertovan, miten on mahdollisesti voinut olla:
Tuntuu ehkä uskomattomalta,  että voi muistaa tapahtumia, jotka ovat sattuneet  asianomaisen ollessa alle  

kahden vuoden ikäinen. Voin kuitenkin selvästi loihtia sisäisen silmäni eteen kuvan, jossa minä, hoitajattaren 

käsivarrella  istuen,  rappusilta  näin  kukilla  koristetun,  valkoisen  arkun  varjoisassa  puutarhassa  ja  pihalla 

kahden hevosen vetämät ruumisvaunut. En usko että tämä on voinut olla unta…608 

Hautakiveen kirjoitettiin yksinkertaisesti:

J. L. S.

Död vid 29 års ålder

från make och fem barn.

Renhjertad och öm.609

Perhe ilman äitiä

Äidin paikka perheessä jäi tyhjäksi ja J.V. oli huolissaan lastensa tulevaisuudesta. Jo 1840-luvun 

lopussa hän kirjoitti vaimolleen, että tämän henki oli arvokkaampi kuin hänen omansa sekä hänelle 

että lapsille: ilman äidin hoivaa lapsuudesta tulisi raskas ja tulevaisuudesta epävarma.610 Jeanettea 

muistettiin kuoleman jälkeen vaimona mutta ehkä ennen kaikkea äitinä. Snellmanien lapsista Hanna 

oli  10-vuotias,  Anders Henrick miltei  yhdeksän, Johan Ludvig seitsemän, Wilhelm viisi  ja Karl 

vuoden ja kahdeksan kuukautta.  Häggmanin mukaan aikuisen kuolema oli tyrmistyttävämpi kuin 

lapsen tai vanhuksen, koska se ei ollut samalla tavalla odotettavissa, ja etenkin miehen kuolema 

aiheutti  perheelle suuria ulkoisia muutoksia.611 J.V.:n kirjeissä Jeanetten ja vastasyntyneen pojan 

kuoleman jälkeen poika jää vähemmälle huomiolle ja suru kiinnittyy vaimon poismenoon.612 Oli 

yleistä, että miehet menivät uudelleen naimisiin pian vaimonsa ennenaikaisen kuoleman jälkeen. 

J.V. tosin ei avioitunut, ja Jalava tulkitsee Jeanetten pysyneen J.V.:n elämän suurena rakkautena. 

Majamaan mukaan J.V. kosi vuonna 1860 Tengströmien nuorinta tytärtä Nataliaa, joka oli jäänyt 

608 Snellman 2006, 295.
609 Snellman 2006, 295. ”Kuoli 29 vuoden ikäisenä puolisolta ja viideltä lapselta. Puhdassydäminen ja hellä.” 

Suomennos samalla sivulla.
610 JVS – A.C. von Essen 8.6.1857, SA VIII, 444; JVS – U.E. Heintzie 1857, SA VIII, 447, 450; JVS – JLS 18.8.1849, 

SA VI, 801.
611 Häggman 1994, 83–84. Lasten syntymäpäivistä ks. esim. liite 2 tässä työssä.
612 Ks. JVS – A.C. von Essen 8.6.1857, SA VIII, 443–444; JVS – J.W.G:son 20.8.1857, SA VIII, 453.
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leskeksi Matthias Castrénin kuoltua vuonna 1852. Kerrotaan myös, että hän 1860-luvun alussa kosi 

vuonna 1834 syntynyttä Emilie Bergbomia.613 J.V. näyttää kuitenkin yrittäneen avioitua uudelleen.

Jeanetten  kuoleman  jälkeen  kesällä  1857  J.V.  halusi  turvata  lastensa  tulevaisuuden  ja  hoivan 

hankkimalla perheen ystävän ja Rudolf Lagin sisarpuolen Elisabeth Heintzien hoitamaan perheen 

taloutta. Ulkoiset ehdot rouva Heintzie saisi harkita mielensä mukaan, tosin J.V.:n tulojen rajoissa: 

”enkä  usko millään rahallisella uhrauksella pystyväni ostamaan lapsilleni sitä tulevaisuutta, jonka 

ainoastaan viisaan ja sivistyneen naisen opastus voi taata.”614 Lapset olivat J.V.:n suurin huoli: 
Mikäli Rouva Heintzi tohtii, tuntematta uhraavansa itseään liiaksi, ottaa äidin ja emännän toimet tässä minun 

autiossa kodissani, niin tieto siitä keventäisi kaikkein raskainta osaa surustani. Itselläni ei ole enää monta 

elinvuotta jäljellä; eikä ole juuri väliä miten ne kuluvat – mutta lasteni, lasteni vuoksi sydämeni vuotaa verta, 

ja polvillani minä kiitän sitä, joka ottaa heidät rakastavaan huomaansa.615

Jeanetten  poissaolo  tarkoitti,  että  äiti  ja  emäntä  oli  poissa.  J.V.  kehui  rouva  Heintzieta  hiukan 

erikoisella  tavalla:  tällä  oli  miehekästä  velvollisuudentuntoa,  viisautta  ja  ihmistuntemusta  – 

ominaisuuksia, jotka kyseessä olevissa oloissa olivat arvokkaita.  J.V. kirjoitti,  ettei laskenut tätä 

”hentoihin ja herkkiin, joilta tosin en kiellä heidän kaunista rooliaan elämässä”.616 Oliko Jeanette 

sitten kuulunut noihin hentoihin ja herkkiin naisiin?

Vaikuttaa siltä,  että esikoistytär Hanna, vieläpä ainoana tyttönä, joutui samankaltaiseen asemaan 

kuin Jeanette oman äitinsä kuoltua. Äidin ennenaikaisen kuoleman jälkeen vastuu lankesi, ainakin 

osin,  sisarussarjan  vanhimman  tyttären  harteille.  Hanna  oli  äitinsä  kuollessa  vasta  10-vuotias. 

Snellman Boreniuksen mukaan lasten kasvatuksessa jatkettiin Jeanetten omaksumaa uskonnollista 

suuntausta.617 Lapset  olivat  maalla  kesällä,  isä  kaupungissa  nuorimmaisen,  Karlin,  kanssa.  J.V. 

kirjoitti maalle, että hänellä oli ollut kovin ikävä lapsiaan ja myös Karl kyseli muiden perään. Äidin 

nimipäivä oli ollut edellisenä päivänä ja isä kirjoitti Hannalle: 
Olin  pahoillani  siitä,  että  unohdin  muistuttaa  teitä  Mamman  nimipäivästä,  jotta  olisitte  juhlineet  sitä 

rukoilemalla ja laulamalla. Pappa oli sekä aamu- että iltapäivällä haudalla, joka nyt on peittynyt ruohoon ja 

koristettu kukkasin. Pikku Malenan haudallakin on kaksi leukoijaa ja kaksi pientä Tuhatkaunoa.  

Sinä lapsi  kulta  saat  tästä  lähin jättää juhlimatta nimipäiväsi,  joka on meille  nyt  surupäivä. Sen 

613 Häggman 1994, 84–85; Jalava 2006, 189; Majamaa & Tiirakari 2006, 91–92; Salminen 2002; Salomaa 1948, 155–
156.

614 JVS – U.E. Heintzie 1857, SA VIII, 447, 450. Suomennos KT 14, 416; Snellman Borenius 1968, 407. Rouva 
Heintzie viipyi Snellmaneilla vuoteen 1864. Evelina Lagi (os. Schmidt) menehtyi laivaonnettomuudessa Kuopiossa 
ja rouva Heintzie siirtyi hoitamaan veljensä Rudolf Lagin taloutta

615 JVS – U.E. Heintzie 1857, SA VIII, 450. Suomennos KT 14, 416.
616 JVS – U.E. Heintzie 1857, SA VIII, 450. Suomennos KT 14, 416.
617 Snellman Borenius 1968, 407. Ks. myös Savolainen, 551.
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sijaan saat viettää syntymäpäivääsi ja kutsua vähän vieraitakin.618

J.V. vannotti lapsia olemaan kiltisti ja ajattelemaan, miten ikävää Papalle olisi, jos hän ei saisikaan 

tavatessaan kehua heitä. J.V. kehotti Hannaa vahtimaan 5-vuotiasta Wilhelmiä, ettei tälle sattuisi 

onnettomuutta ja muitakin poikia nätisti opastamaan. J.V. korosti omaa suruaan: ” – – muistutan 

teitä siitä suuresta surusta, joka Pappaa painaa, ja teidän velvollisuudestanne tuottaa minulle sen 

ainoan ilon, joka voi lieventää minun huoliani, olemalla hyviä ja kilttejä lapsia.”619

J.V.  pyysi  lapsia  kiittämään  maalla  kaikkia  heitä  kohtaan  osoitetusta  hyvyydestä.620 Snellman 

Borenius tulkitsee, että lasten yksinäisyyden tunnetta lievitti talonväen ja naapureiden ystävällisyys. 

Hänen mukaansa myös Anders-ukki sekä Ida ja Olivia olivat maalla. Snellman Borenius maalailee, 

että  kesäkodissa  olivat  entiset  huvitukset  edelleen  olemassa,  ”Ja  vaikka  itku  iltaisin  vuoteessa 

joskus  yllättikin,  oli  uni  sitäkin  vikkelämpi.”  Hän jatkaa  isän  osan  olleen  vaikeampi:  tämä  sai 

huolehdittavakseen työn lisäksi nyt myös lapset ja kodin.621 Tuntuu jotenkin vaikealta hyväksyä se 

tulkinta, että isän osa olisi automaattisesti ollut raskaampi. Toki lapsilla ja aikuisilla on varmasti 

erilaiset  tavat  käsitellä  surua  ja  äidin  menetys  tuotti  perheessä  eri  jäsenille  erilaisia  ulkoisia 

seurauksia,  mutta mielestäni lasten surua ei myöskään tulisi  vähätellä. Elokuun alussa J.V. ikävöi 

lapsiaan mutta päätti kirjeensä melko synkästi: 
Tervehdin teitä hellästi, rukoillen joka päivä Jumalaa suojelemaan teitä ja taivuttamaan mielenne sen puoleen 

mikä hyvää on, niin että voin tyynin mielin siirtyä rajan taa, kun Jumala niin tahtoo, lohduttautuen sillä, että  

teistä  tulee hyviä ihmisiä.  Olkaa nöyriä,  tottelevaisia,  ystävällisiä kaikille.  Te olette menettäneet  parhaan 

asian minkä lapsi  voi  elämässään omistaa,  oman hyvän,  hyvän Mammanne.  Sitäkin enemmän te  kaikki  

tarvitsette ihmisten hyvyyttä ja apua.622 

Jeanetten  lähisuvun  naisten  kohtalot  olivat  surullisia.  Jeanetten  äiti  Aurora  oli  myös  kuollut 

lapsivuoteeseen.  Jeanettelle  lankesi  vanhimman  tyttären  vastuu,  vaikkei  sen  tarkasta  sisällöstä 

olekaan  varmuutta,  ja  sen  sai  kantaakseen  myös  hänen  oma  tyttärensä  Hanna.  Karl  Snellman 

kirjoittaa sisarestaan Hannasta muistelmissaan: 
– – sai Hanna-sisko, ruotsalaisen tyttökoulun käytyään, ottaa nuorille hartioilleen taloushuolet ja lähinnä 

huolehtia  nuoremmista sisaruksistaan.  Tässä,  kuten  niin  monessa  muussa  tapauksessa,  tuli  naisen  osaksi 

618 JVS – H. Snellman 22.7.1857, SA VIII, 444. Suomennos KT 14, 413.
619 JVS – H. Snellman 22.7.1857, SA VIII, 444. Suomennos KT 14, 413.
620 JVS – Barnen Snellman 31.7.1857, SA VIII, 446–447.
621 Snellman Borenius 1968, 406–407. Ilmeisesti ainakin heinäkuulla toinen Jeanetten sisarista oli kaupungissa, sillä 

J.V. välittää terveisiä myös ”Mosterilta”. Ks. JVS – H. Snellman 22.7.1857, SA VIII, 446.
622 JVS – Barnen Snellman 1857, SA VIII, 450, 452. Kirjeen alla on SA:ssa päiväys ”H:fors den 7 Juni 1857”, mutta 

se ei sovi asiayhteyteen, se on itse asiassa sama päivämäärä, jolloin Jeanette haudattiin. KT:ssa päiväyksenä on 7.8.
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kieltäytyä noudattamasta omia taipumuksiaan perheen hyväksi.623 

Hanna  olisi  halunnut  opiskella,  mutta  isä  ei  sallinut  sitä,  koska  hänen  mielestään  naisen 

tehtäväkenttä  oli  kotona.  Hanna  sai  kertoman  mukaan  hermoromahduksen,  koska  opiskelu 

kiellettiin.  Isä  kuitenkin  moitti  poikia  kirjeissään  siitä,  että  nämä  eivät  arvostaneet  sisarensa 

uhrausta  tarpeeksi.  Hannasta  oli  Savolaisen  mukaan  myös  vastusta  veljilleen.  Hän ”oli  perinyt 

isänsä  voimakkaan  luonteen,  syvällisen  käsityskyvyn,  tyyneyden  ja  varmuuden  mielipiteistään. 

Samalla  hän  oli  sydämellinen,  hellämielinen,  kaikelle  helposti  syttyvä.”624 Kuva  vaikuttaa 

ihanteelliselta – kuten hänen äidistäänkin yleensä annettu. J.V. sairastui pahasti  pian toukokuussa 

1881  järjestetyn  75-vuotiskansalaisjuhlan  jälkeen.  Hanna  joutui  hoitamaan  isäänsä  yötä  päivää, 

mikä rasitti myös häntä itseään. J.V. kuoli 4. heinäkuuta. Savolainen kuvaa, että Hanna oli isän 

sairauden aikana rasittunut äärimmilleen. Hän kuoli vain 35-vuotiaana ja naimattomana noin vuosi 

isänsä kuoleman jälkeen elokuussa 1882.625

Wennbergin  perheen  surut  eivät  hellittäneet  ja  Anders  sai  vielä  kestää  toiseksi  vanhimman 

tyttärensä,  24-vuotiaan Olivian,  kuoleman vuonna 1861. Idan hän menetti  sairaudelle.  Tämä oli 

ilmeisesti sekä henkisesti että fyysisesti sairaalloinen. Ida avioitui vuonna 1867 Frithiof Hultmanin 

kanssa,  mutta  liitto  päättyi  harvinaiseen  viralliseen  eroitukseen  neljä  vuotta  myöhemmin.  Sen 

perusteena oli vaimoa kohdannut parantumaton mielisairaus. Kirjeistä jää vaikutelma, että Ida itse 

olisi hakenut avioeroa. Hän palasi isänsä luo asumaan eron jälkeen. J.V. hoiti vielä vuosikymmeniä 

Jeanetten kuoleman jälkeen tämän isän ja sisarusten asioita.626 

623 Snellman 2006, 297.
624 Majamaa & Tiirakari 2006, 92; Savolainen 2006, 833–834.
625 Savolainen 2006, 908–910; Snellman 200 -juhlasivusto. Kronologiat.
626 Anders Wennberg – JVS SA XI.2, 984, 110; 9.12.1870, SA XII, 738; 16.12.1870, SA XII, 739; 29.5.1871, SA XII, 

756; Kotivuori 2005g; Elomaa 1997, 8. Ks. Andersista, Idasta ja Oliviasta myös SA, Register och Supplement, 236–
237. Anders kuoli 1873. Idan kuolinvuosi ei ole tiedossa. Hän oli elossa ainakin vielä vuonna 1875, sillä tuolloin on 
päivätty hänen viimeinen säilynyt kirjeensä Hannalle. Hän oleskeli tuolloin Uppsalassa, ks. Ida Wennberg – Hanna 
Snellman 11.6.1875, 2859, J.V. Snellmanin käsikirjoituskokoelma, KK. 
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8. Ihanteen varjossa

Tutkimuksen  tekeminen  on  väkivaltaa  aineistoa  kohtaan,  sanotaan  historiantutkimuksen  piirissä 

usein; elämäkertakirjoittamiseen liittyy väkivaltaa, koska kieli ei voi täysin tavoittaa toista ihmistä. 

Jeanetten kanssa olen alkanut ymmärtää, mitä tällaisilla ilmaisuilla tarkoitetaan. Kielen vajavaisuus 

ei  ahdista minua niinkään, sillä tuntuu ylipäätään absurdilta ajatella,  että kieli  tavoittaisi  mitään 

täysin. Tutkimuksen tekeminen jostakin tietystä näkökulmasta – todistusaineiston suhteuttaminen 

johonkin kontekstiin, jotta sen voisi tehdä ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi – vaatii välttämättä 

valintoja.  Etenkin  on  vaikea  valita,  mitä  jättää  ulkopuolelle.  Tutkimus  on  väkivaltaa  aineistoa 

kohtaan, koska sitä leikellään, siirrellään ja silputaan, jotta valittuun kysymykseen voitaisiin vastata. 

Vastaus  onkin  vastaus  suhteessa  kysymykseen,  ei  kokonaisvaltainen.  Se  kattaa  osan  totuudesta, 

mutta ei sen kokonaisuutta. Tutkimukseni alussa halusin tavoittaa kokonaisen Jeanetten irrallaan 

aviomiehestään.  Halusin  työntää  suurmiehen  kerrankin  syrjään.  Lähtökohtani  oli  nimenomaan 

etsintä ja pidin pitkään kiinni Jeanettesta mysteerinä, mikä esti näkemästä vastauksia, joita hän itse 

tarjosi. Kihlajaiskesä, joka oli ensimmäinen kosketukseni Jeanetteen, olikin luonteeltaan arvoitus ja 

sen  ratkaisu  rakentui  hajanaisista  sirpaleista  yhden  johtolangan  johtaessa  seuraavaan.  Aineisto 

avautui Herman Kellgrenin juoruilusta: kolme lupausta, perumista ja anteeksipyyntöä! Jeanette itse 

pysyi vaiti yhtä muutaman rivin kirjelappua lukuun ottamatta. Elämäkerralliseen kehikkoon ei sen 

sijaan istunut tällainen paljolti  mikrohistoriasta ammentava mysteerinäkökulma. Nyt Jeanette sai 

äänen kirjeissään, eikä häntä tarvinnut koota sirpaleista.

Arastelin tehdä väkivaltaisia mutta välttämättömiä ratkaisuja. Yksi keskeisistä oivalluksista oli se, 

että  ymmärtäminen  ja  tulkinta,  merkityksen  antaminen  ja  välittäminen,  tapahtuvat  suhteessa 

johonkin  –  ne  ovat  suhdekäsitteitä.  Kokonainen  Jeanette  piti  rajata  kirjeiden Jeanetteksi,  jonka 

todellisuus  rakentuu  suhteessa  aviomieheen  ja  tämän  hahmottelemaan  ihanteeseen.  Pitkän 

vastustelun jälkeen tunnustin, että luontevin ja nimenomaan Jeanettesta itsestään nouseva konteksti 

oli tämä. Ehkä suurin ennakkoluuloni, gadamerilaisessa mielessä, oli halu leikata J.V. ulos kuvasta. 

Mutta  J.V.  pääsi  kuin  pääsikin  tutkimuksen  keskiöön  –  tosin  edelleen  Jeanetten  näkökulmasta 

tarkasteltuna. Jo aikakaudelle tyypilliseen tapaan mies toimi nuoren vaimon opastajana ja ohjaajana 

elämässä,  minkä tämä otti  kiitollisena  vastaan.  Miehen vaikutusvalta  Jeanetteen  oli  kiistaton  ja 

hänen muotoilemallaan naisihanteella oli  valtava vaikutus. Lisäperusteen aviomiehen ottamiselle 

Jeanetten kontekstiksi antaa myös se käytännöllinen seikka, että kirjeiden Jeanettea ei ole olemassa 
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ilman aviomiestä. Kaikki Jeanetten itsensä kirjoittama aineisto on kirjoitettu suhteessa mieheen – 

yhtäkään jollekin muulle kirjoitettua kirjettä ei ole löytynyt.

Esittämäni  teorian  mukaisesti  olen  käsittänyt  Jeanetten  todellisuuden  hänen  kokemuksestaan 

rakentuvaksi;  hänen maailmakseen,  jossa vallitsee hänen totuutensa,  joka on arvokas.  Jeanetten 

näkökulman  esiin  tuominen  kyseenalaistaa  julkisen  ja  virallisen  elämänpiirin  ensisijaisuuden 

henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen nähden. Virallisen arvostus näkyy sukupuolittuneesti siten, että 

perinteiset  ja  moninaiset  J.V.-kuvaukset  edustavat  julkista,  huomiotta  jätetty Jeanette  yksityistä. 

J.V.:n idealisoitu kuva ei kuitenkaan kanna tarkastelussa, jossa puolisot tuodaan rinnakkain ja tasa-

vertaisina esiin. J.V. paljastuu irrallaan suurmies-kontekstista, kun hän tulee esille toisen kautta eikä 

kansallisena merkkihenkilönä. Mielestäni tämä purkaa särötöntä kansalliskertomusta: siihen liittyy 

myös traagisia kohtaloita ja varjojen kätköihin jääneitä henkilöitä. 

Olen ymmärtänyt kirjeet Jeanetten yhteiselle alueelle kielellisesti kiinnittämäksi  kokemukseksi, ja 

teoriassani  olemisesta  rakentuu  kokemusta  ymmärtämisessä.  En  ole  kuvitellut,  että  kieli  ja 

kokemus,  kieli  ja  maailma  tai  kieli  ja  todellisuus  lankeaisivat  yhteen,  mutta  olen  lähtenyt 

oletuksesta,  että  kieli  on  ihmisille  keskeinen  väline  välittää  kokemusta  toisilleen  ja  kiinnittää 

kokemusta yhteiselle alueelle. Onko tällainen vajavainen kokemus sitten niin sanotusti aitoa? Yksi 

työni teoreettisista lähtökohdista on, että ihminen ei voi edes itselleen käsitteellistää kokemustaan 

täydellisesti,  joten  en  vaadi  sitä  tulkitsijaltakaan.  Dilthey  halusi  tavoittaa  nimenomaan  eletyn 

kokemuksen,  sen miten maailma on ihmiselle  läsnä.  Ajattelen,  että  kieli  voi  tavoittaa sirpaleita 

myös eletystä kokemuksesta, se on joka tapauksessa toisen asteen kokemuksen pohjalla. Ihminen 

suuntautuu  ymmärryksellään  elettyyn  kokemukseensa  ja  näin  rakentuu  toisen  asteen  kokemus, 

jonka hän voi kielellisesti välittää yhteiselle alueelle.  Yhteinen alue mahdollistuu, koska ihmisiä 

yhdistävät olemisen ehdot, historiallisuus ja kielellisyys.

Kirjeet eivät kuitenkaan ole vain Jeanetten. Ne ovat myös hänen aviomiehensä, mutta mukana on 

myös  kolmas  henkilö:  ihanne-Jeanette,  jota  molemmat  tavoittelevat.  Jeanetten  todellisuus  on 

lähtenyt avautumaan, kun olen tajunnut miehen valtavan vaikutuksen ja tämän suuren sitoutumisen 

filosofisiin käsityksiinsä. J.V.:n toimintaa ja elämää ohjasi hegeliläinen vakaumus. Tämä vakaumus 

ja siihen sisältyvä ihanne tulivat Jeanetten elämän ohjenuoriksi. Jeanette merkityksellisti elämäänsä 

suhteessa  miehen  välittämään  ideaaliin,  samaan  kontekstiin,  johon  suhteutettuna  minäkin  pyrin 
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ymmärtämään  Jeanetten  todellisuutta.  Jeanetten  kirjeet  eivät  tietenkään  ole  pelkkää  jo  koetun 

kertomista, vaan ne suuntautuvat myös tulevaan ja sisältävät toiveita siitä, millainen hän halusi olla, 

millaiseksi  hän  halusi  tulla.  Etenkin  tässä  näkyy  vastaanottajan  vaikutus.  Jeanetten  ja  J.V.:n 

kirjeiden päähenkilö on oikeastaan ihanne-Jeanette, jota molemmat rakentavat.

Avioitumisen  kynnyksellä  puolisoiden  lähtökohtien  ero  oli  valtava.  J.V.  oli  jo  vuosia  ennen 

avioliiton  solmimista  luonut  käsityksensä  oikeanlaisesta  avioliitosta  ja  perhe-elämästä.  Liki 

nelikymppinen mies näki 16-vuotiaassa, kouluttamattomassa mutta kauniissa apteekkarin tyttäressä 

mahdollisuuden  toteuttaa  ihanteensa  mukaisen  avioliiton.  Ystävälleen  J.J.  Tengströmillekin  hän 

kirjoitti, että olennaista oli löytää houkutteleva nainen, muulla ei ollut väliä, sillä muut vaatimukset 

saattoi  täyttää  ajan  ja  kärsivällisyyden  avulla.  Oliko  J.V.:llä  kuitenkin  liian  kovat  odotukset 

Jeanetten  suhteen?  Pari  vuotta  aiemmin  hän  oli  tavoitellut  sivistynyttä  Sofi  Tengströmiä,  ja 

vaikuttaa siltä, että hän noihin aikoihin aktiivisesti etsi rakkautta ja mahdollisuutta avioitua. Näkikö 

hän Jeanettessa vain sen, minkä halusi nähdä? Jo kihlajaiskesänä asetelma tuotti ongelmia, sillä J.V. 

vaati Jeanettelta subjektiivisen rakkauden sijaan tai paremminkin sen lisäksi sitoutumista avioliiton 

objektiivisiin ihanteisiin ja tarkoitukseen. Subjektiivinen rakkaus oli edellytys liitolle, mutta se ei 

riittänyt J.V.:lle. Perhe-elämän tärkein tarkoitus oli lasten kasvattaminen ja puolisoiden tuli jakaa 

kiinnostus yleviin ja yhteiseen hyvään tähtääviin päämääriin. Jeanettella tuskin oli kykyä käsittää 

miehen  yliopistofilosofiaan  perustuvia  ajatusrakennelmia.  Uskon,  että  tästä  kielii  kihlajaiskesän 

tempoilu  ja  kolme  lupausta,  perumista  ja  anteeksipyyntöä.  Ehkä  kihlajaiskesän epävarmuus  oli 

seurausta sisäisestä taistelusta tai muutoksesta: halusiko hän jättää tuon huolettoman tytön elämän 

taakseen  ja  ryhtyä  vakavaksi  aviovaimoksi  suurten  ihanteiden  miehelle?  Uskon,  että  Jeanetten 

valinnan  ja  tunteet  käänsi  J.V.:n  puoleen  ihailu  ja  kunnioitus,  ehkä  sekin,  että  J.V.  oli  omaa 

luokkaansa Kuopiossa, tuskin verrattavissakaan muihin, kuten Jeanetten ystävätär kirjoitti. Valintaa 

kuitenkin  ohjasi  J.V.:n  kiihkeä  ja  ehkä  dominoivakin  piiritystyö.  Kihlajaiskesän  tapahtumat 

rasittivat  liittoa  vielä  vuosien  päästä  ja  Jeanette  poti  huonoa  omatuntoa  niiden  takia.  Kirjeissä 

toistuivat pyynnöt, että mies voisi unohtaa kaiken.

Avioliiton  alussa  ihanne  työntyi  taka-alalle,  kun  J.V.  jaksoi  iloita  pienestä  aarteestaan.  Suuret 

päämäärät  olivat  kaukana,  kun  naiivi  lapsivaimo  kulki  huolettomana  sinitaivaan  alla  ja  päässä 

pyörivät ajatukset kesähatusta. Liiton edetessä J.V. alkoi odottaa vaatimustensa täyttymistä. Jeanette 

oli vaitelias ja sulkeutunut, mikä vaikeutti asetelmaa. Hän kunnioitti ja pelkäsi miestään niin, ettei 
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osannut  keskustella  tämän kanssa  tai  sanoa mielipidettään,  edes  ilmaista  kiitostaan.  Tämä johti 

siihen, että J.V. ajatteli vaimonsa olevan välinpitämätön sekä häntä että niin sanottuja yleisiä asioita 

kohtaan.  Puhumattomuus  oli  yksi  suurimmista  kipupistestä  puolisoiden  suhteessa  ja  Jeanetten 

elämässä ylipäätään. Se kaiketi hellitti ajan kuluessa ainakin hiukan. Jeanette arveli, että mies tuli 

välinpitämättömäksi kuulemaan hänen ajatuksiaan, koska oli aluksi saanut nyhtää hänestä irti joka 

sanan.  Ehkä tästä seurasi välinpitämättömyyden ja puhumattomuuden kierre,  jota kirjeissä sitten 

yritettiin  purkaa?  Ainakin  Jeanette  ajatteli,  että  kaikki  olisi  mennyt  toisin,  jos  hän  olisi  jo 

kihlajaiskesänä ollut sellainen kuin 1840-luvun lopulla.

Jeanette löysi kirjoittamisen kesällä 1847 ja aluksi arasteltuaan innostui siitä ja oli ehkä ylpeäkin 

siitä, että saattoi ilmaista itseään. Ristiriitaista sulkeutuneisuuden teemassa on se, että kirjeissään 

Jeanette oli avomielinen ja pohti hyvin henkilökohtaisia ja syvällisiä sisäisiä asioita. Hän siis koki 

voivansa  uskoutua  miehelleen,  mutta  ei  osannut  todellisessa  elämässä  avautua.  Kirjeiden  avoin 

minä  ei  vastannut  arkitodellisuuden  Jeanettea.  Jeanette  löysi  kirjeiden  kirjoittamisesta  väylän 

purkaa  tunteitaan ja  pukea niitä  rauhassa sanoiksi,  uuden keinon lähestyä  miestään  rauhassa ja 

omilla ehdoillaan. En tiedä, käsittelikö Jeanette sisintään myös muille kirjoittamissaan kirjeissä. En 

usko, että Jeanettella oli tällä tavalla ongelmallista ja toisaalta läheistä suhdetta kehenkään muuhun 

eli  tarvetta  syvälliselle  tunteiden  reflektiolle  kirjeissä  ei  välttämättä  syntynyt  muiden  kanssa.  

Kirjeistä muodostui väylä avioliiton ongelmakohtien pohtimiselle, kun keskinäinen kommunikaatio 

kasvotusten ei toiminut. Toisaalta Jeanette pohdinnoillaan järjesteli myös omaa käsitystään itsestään 

ja  ongelmistaan.  Kirjeet  olivat  myös  paikkoja  minäkuvan  rakentamiselle  ja  muokkaamiselle. 

Jeanetten kirjeisiin vaikutti varmasti myös se, millaisen kuvan hän halusi antaa miehelleen itsestään. 

Hän kirjoitti sekä itseään että miestään varten siitä, millainen hän haluaisi olla.

Jeanette  löysi  elämänsä  kipupisteisiin  selityksiä  äidittömyydestään.  Hän  piti  sitä  ensin  syynä 

kihlajaiskesän tempoiluun, koska hänellä ei ollut ollut ketään, jolle uskoutua, ja myöhemmin hän 

näki äidin menettämisen vaikutuksen myös hiljaisuutensa ja kommunikointivaikeuksiensa taustalla. 

Hän  sanoi  oppineensa  pitämään  tunteet  sisällään.  Aluksi  hän  oli  toiveikas  umpinaisuutensa 

voittamisessa,  mutta ongelman jatkuminen sai hänet pohtimaan sille selitystä.  On vaikea sanoa, 

mistä  äidittömyyden teema tulee  Jeanetten  kirjeisiin.  Keksikö hän sen itse  vai  oliko  joku muu 

ottanut sen esille? Iisalmen pappilassa kesinä 1847 ja 1849 Jeanette sai nauttia Täti Frosteruksen 

tarjoamasta  äidillisestä  hoivasta,  enkä  voi  välttyä  ajatukselta,  että  noina  aikoina  Jeanette  oli 
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onnellisimmillaan, vaikka hän olikin erossa miehestään. Suhde tähän toimi paremmin kirjeitse kuin 

tosielämässä ja niinä aikoina, kun se oli kirjeiden varassa, hän saattoi idealisoida paitsi suhdetta 

myös itseään ja miestään. Iisalmesta välittyy välitön tunnelma, jota hän kaiketi muisteli kaihoten 

vielä Helsingissä monen pienen lapsen piirittämänä kiireisenä emäntänä.

Kirjeenvaihdon  myötä  Jeanette  alkoi  löytää  itseään  suhteessa  ihanteeseen.  Hän  koki  miehensä 

muovailleen  hänestä  aivan  uuden  ihmisen  ja  välillä  hän  oli  hämmästynyt  siitä,  kuinka  monia 

kauniita ajatuksia hänelle tuli mieleen. Hän ilmaisi halunsa olla miehensä opastettavana elämässä ja 

lupasi tulla juuri sellaiseksi kuin mies kirjoitti. Jeanette kiitti Jumalaa hartaasti siitä, että tämä oli  

herättänyt  J.V.:n  sydämessä  rakkauden  häntä,  vähäpätöistä  ihmistä  kohtaan.  Jeanette  suhtautui 

suurella kunnioituksella ja kiitollisuudella mieheensä. Hän vakuutti, että hänen suurin onnensa oli 

tehdä tämä onnelliseksi.  Jeanetten  sisaret  olivat  hemmoteltuja  ja  Jeanette  pelkäsi,  mikä  Olivian 

kohtalo  tulisi  olemaan,  jos  tämä  ei  löytäisi  sellaista  opastajaa  kuin  hän.  Aluksi  ihanteeseen 

herääminen  innosti  Jeanettea,  mutta  pian  kävi  selväksi,  että  tavoitteen  saavuttaminen  oli  myös 

vaikeaa. 

J.V. vaati vaimoltaan sivistyneisyyttä, kiinnostusta yleisiin asioihin ja kodin valmistamista hänelle 

rauhaisaksi  turvapaikaksi  maailmaan  melskeiltä.  Naisen  tuli  uhrautua  ja  se  oli  myös  keino 

rakkauden ja hyväksynnän ansaitsemiseen. ”Uhraus jos sinä sitten rakastat minua, on minulle oikein 

ihanaa”, kirjoitti Jeanette miehelleen. Halusiko Jeanette lopulta uhrautua suuremman yleisen hyvän 

takia, kuten mies vaati,  vai yksinkertaisesti miehensä rakkauden saavuttaakseen? Toisaalta J.V.:n 

pyrkimykset  yleiseen  hyvään  ja  vaatimus  itsekkäiden,  omaan  onneen  liittyvien  pyyteiden 

uhraamisesta johti siihen, että kotielämässä hänessä oli itsekkyyttä. J.V.:n kirjeissä vallitsee tietty 

ambivalenssi: rakkaus oli osin ehdollista. Toisaalta hän vakuutti rakastavansa vaimoaan, mutta sen 

jälkeen usein  asetti  vaatimuksia  kodinhoidosta  tai  sivistyksestä  ja  totesi,  että  kun nämä vaateet 

täyttyisivät hän rakastaisi vaimoaan vielä enemmän. Uhrautumisella on nykypäivänä ikävä kaiku 

etenkin naiskontekstissa. Jeanetten kohdalla on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että hän ei suhtautunut 

uhrautumiseen samalla tavalla kuin nykynaiset. Hän saattoi nimenomaan kokea, että uhrautuminen 

oli ihanaa, kun hän sitä kautta saattoi toteuttaa naisen tehtäväänsä ja täyttää naisen roolinsa ja sitä  

kautta saada hyväksyntää ja arvostusta. Ehkä uhrautuminen olikin hänelle onni? Mutta mikään ei 

ollut tarpeeksi, Jeanette oli riittämätön. Hänen ailahteleva miehensä ruokki tätä tunnetta huonoina 

hetkinään,  vaikka  toisinaan  hän  taas  oli  täynnä  palavaa  ja  kiihkeää  rakkautta.  Olivatko  J.V.:n 
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moitteet vain huonojen hetkien ja kiivaan mielialan väliaikaista tuotetta vai sisältyikö niihin jopa 

tyytymättömyyttä puolison valintaa kohtaan? Ajatteliko hän tuolloin, millaista elämä olisi, jos hän 

olisi  onnistunut  naimaan  jonkun  sellaisen  kuin  Sofi  Tengström?  Jeanette  saattoi  kokea  vielä 

syvempää ahdistusta ajatellen, että miehen moitteet kumpusivat tällaisesta ajatuskulusta.

1840- ja 1850-lukujen vaihteessa Jeanette koki jonkinlaisen masennuskauden. Snellmanit muuttivat 

Helsinkiin  vuoden 1850 alussa  ja  siellä  Jeanetten  riittämättömyyden  ja  huonommuuden tunteet 

vahvistuivat – hän ei  ollut  koskaan ollut  niin katkeralla mielellä kuin muuton jälkeen.  Kasvava 

ymmärrys ihanteesta johti siihen, että hän käsitti olevansa vähemmän koulutettu ja sivistetty kuin 

monet tuttavapiirin jäsenet ja se ahdisti häntä. Hän oli haavoitettu ja koki, ettei kukaan uudessa 

tuttavapiirissä ollut  hänestä kiinnostunut,  ja hän ajatteli  miehensä häpeävän häntä.  Hän ei  liene 

koskaan päässyt täysin eroon näistä alemmuuden tunteista.  Vaikka 1850-luvun mittaan Jeanetten 

sosiaalinen piiri Helsingissä vahvistui, hän oli vastahakoinen tekemään vierailuja ilman miestään. 

Jeanette ei kai koskaan saavuttanut J.V.:n kovia standardeja. Tiiviimmässä kirjeenvaihdossa vuosilta 

1847–1850 on jatkuvasti esillä ajatuskulku, jossa hän pahoittelee, ettei ole ollut tarpeeksi hyvä ja 

lupaa yrittää edelleen, hänellä on ollut halua mutta ei voimia. Hän otti ongelmat omaksi syykseen ja 

ylisti  miestään  siitä,  kuinka  lempeästi  tämä  arvosteli  häntä.  Jumalan  avulla  hän  toivoi  kaiken 

muuttuvan  paremmaksi.  Jeanette  haki  turvaa  korkeimmasta,  kun  koki  omat  voimansa 

riittämättömiksi.  Vuonna 1847 hänen pyrkimyksensä olivat  toiveikkaita,  mutta  ajan myötä  niitä 

sävytti lannistuminen. J.V. alkoi turhautua vaimonsa ainaisiin vakuutteluihin ja ilmeisesti hiljalleen 

alistui siihen, että muutosta ei tapahtuisi. Mikä sitten oli todella syynä siihen, että nämä asiat eivät 

kohdanneet? Olivatko J.V.:n vaatimukset liian kovat, oliko Jeanette todellakin lepsu, kuten hänen 

miehensä kerran syytti? Jopa Snellmanien poika arveli, että J.V.:n vaimolleen asettamat vaatimukset 

olivat  kovemmat,  kuin  mikä  olisi  ollut  kohtuullista,  ottaen  huomioon  tämän  iän  ja  tehtävien 

laajuuden. Myös vaatimukset itsensä sivistämisestä ja opiskelusta olivat vaikeita täyttää. Jeanetten 

heikko  koulutustausta  ei  antanut  hyviä  lähtökohtia  itseopiskeluun,  ja  hänellä  tuskin  oli  suuren 

lapsikatraan ja talouden hoitajana siihen paljon aikaa tai voimia. Oman perheensä lisäksi Jeanette 

huolehti  monista  lapsuudenperheensä  asioista.  Sen  piirissä  hän  tosin  sai  tästä  arvostusta  muun 

muassa sisartensa kasvattajana. Vertailu Kruunuhaan piirin von Rosenin pensioonissa koulutettuihin 

ja  myöhemmällä  iällä  avioituneisiin  naisiin  tuntuu  kohtuuttomalta,  koska  heidän  lähtökohtansa 

olivat niin erilaiset. Kuitenkin, sitä vertailua teki Jeanette itse ja ehkä muutkin. 
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Uskon,  että  J.V.:n  ailahtelevat  mielialat,  hänen  kiivas  luonteensa  ja  omakin  ajoittainen 

hiljaisuutensa eivät olleet omiaan rohkaisemaan Jeanettea avautumaan. Vaikuttaa siltä, että miltei 

koko avioliiton ajan J.V.:llä oli erilaisia huolia, jotka vaikuttivat negatiivisesti hänen mielialaansa ja 

sitä kautta myös puolisoiden suhteeseen ja Jeanetten elämään. J.V. ei ollut helppo kumppani. Heti 

avioliiton  ensimmäisen  vuoden  aikana  hän  joutui  suuriin  vaikeuksiin  Saiman  kanssa  ja  sitä 

seuraavat vuodet hän hankki toimeentuloa jossain määrin epätyydyttävillä tavoilla. Tämän lienee 

katkaissut professuurin saaminen vuoden 1856 alussa. Ehkä J.V.:stä ei ollut Jeanettelle tueksi, jota 

tämä olisi tarvinnut? J.V. koki omat myrskynsä voimakkaina ja olisi osaltaan kaivannut tukea ja 

rauhaa kotoa,  mutta sitä Jeanette ei kyennyt hänelle tarjoamaan ainakaan siinä määrin kuin hän 

vaati.  Jeanette  olisi  kaivannut  tukea  oman  heikon  itsetuntonsa  ja  ujoutensa  kanssa  ja  J.V. 

urahuoliensa  ja  kansallisten  pyrkimystensä  suhteen.  J.V.  saattoi  käytöksellään  pikemminkin 

pahentaa Jeanetten ongelmia kuin parantaa niitä. Tuntuu myös mahdolliselta, että J.V.:n vaatimuksia 

ei olisi kyennyt kukaan täyttämään.

Pyrkiessäni  eläytymään  Jeanetten  aikakauteen  ja  hänen  tuntemuksiinsa  yksi  vaikeimmin 

ylitettävistä ennakkoluuloista tulkintoja tehdessäni lienee oman aikamme varsin erilainen käsitys 

miehen ja naisen suhteesta ja rooleista. Tämän suhteen olen pyrkinyt tuomaan epäilykseni esille, 

milloin  niitä  on  ollut.  J.V.:n  käytöksen  käsittelemisessä  on  ollut  hankalaa  tehdä  rajanveto 

anakronistisen  ärsyyntymisen  ja  1800-luvun  kontekstissa  vaativan  ja  ankaran  käytöksen  välille. 

Olen  vuoroin  ollut  J.V.:lle  vihainen,  vuoroin  ajatellut,  että  suurin  selitys  löytyy  1800-luvun 

sukupuolirooleista, joiden puitteissa kaikki lienee niin sanotusti normaalia. Loppua kohti ajattelen 

tulleeni keskitielle: osa suhteen dynamiikasta toki selittyy ajan käsityksillä avioliitosta ja naisen ja 

miehen asemasta, mutta osa J.V.:n vaativuudesta on ajatonta ja hänen persoonaansa liittyvää. Miten 

tuntuukin  siltä,  että  suuret  miehet  aina  aiheuttavat  tuskaa  lähipiirilleen,  kokevat,  että  heillä  on 

oikeus, koska he edistävät jotakin suurempaa päämäärää?

Vaatimuksistaan  ja  moitteistaan  huolimatta  myös  J.V.  oli  riippuvainen  vaimostaan.  Monissa 

kirjeissään hän huokaili  ikäväänsä,  koki  eron raskaana ja  välillä  jopa tunsi,  että  jokainen hetki 

poissa  vaimon  luota  oli  hukkaan heitetty.  Uskon vilpittömästi,  että  puolisot  rakastivat  toisiaan. 

Voihan olla, että nimenomaan kirjeiden Jeanette ja J.V. käsittelivät suhteen kipupisteitä, ehkä ne 

nousivat juuri kirjeissä esiin arjen ollessa tasaisempaa. Kirjeiden ongelmakeskeisyys on siirtynyt 

myös tutkimukseeni. Jeanetten onnen ilmaisut liittyvät mieheen, lapsiin ja ystäviin. Hän sai myös 
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lohtua uskonnosta ja kirjeistä välittyy paikoin voimakkaitakin siihen liittyviä kokemuksia. Miehen 

suhteen onneen sekoittuivat paineet ja epävarmuus. Vaikka Jeanette rakasti ja kaipasi miestään, hän 

vaikuttaa  myös  tunteneen  pelonsekaista  kunnioitusta  tätä  kohtaan  vielä  usean  avioliittovuoden 

jälkeen.  Läheisimpien  ystävien  taholta  Jeanette  sai  kokea  varauksetonta  hyväksyntää,  ainakin 

Kuopiossa asuessaan. Tuntuu, että Iisalmen pappilassa, Täti Frosteruksen äidillisessä hoivassa hän 

oli erityisen onnellinen. Myös lapset olivat Jeanettelle ilon lähde. Hän oli ylpeä ja iloinen näiden 

kehityksestä.  Toisaalta  hän  myös  yksinäisyydessään  turvasi  lapsiinsa.  Lasten  ja  uskonnon 

merkityksen  kuvaaminen  on  ollut  minulle  yksi  vaikeimmista  tehtävistä,  ehkä  siksi,  että  oma 

kosketuspintani näihin aihepiireihin on kovin ohut. Jeanetten viimeisten vuosien aikana puolisoiden 

kirjeet  arkipäiväistyivät.  Vaikuttaa  siltä,  että  molemmat  puolisot  pyrkivät  tyytymään  pitkään 

paikallaan pysyneeseen tilanteeseen.

Vaikka puolisot  rakastivat  toisiaan,  täydellisyyden ja todellisuuden välinen juopa varjosti  liittoa 

loppuun asti.  J.V. sai asetettua ihanteensa myös Jeanetten ihanteiksi,  Jeanetten tahtomaan samaa 

kuin  hän  tahtoi.  Jeanetten  yksinäisestä  taustasta  kumpuava  epävarmuus  teki  hänestä  otollisen 

omaksumaan ideaalin omaksi mittapuukseen. Ihanne, kuten sen luonteeseen kuuluu, pysyi kuitenkin 

aina saavuttamattomana ja Jeanetten elämän tragediana. 
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Liite 1. Jeanetten aikajana

Tiedot on koottu tutkimuksestani, Samlade arbeten -sarjan osasta Register och Supplement sekä 

Snellman 200 -juhlasivuston kronologioista.

1794 Anders-isä syntyy

1804 Aurora-äiti syntyy

12.5.1806 J.V. Snellman syntyy

6.4.1827 Aurora ja Anders avioituvat

14.1.1828 Jeanette syntyy perheensä esikoiseksi Sortavalassa

Kesäkuu 1830 Robert-veli syntyy

27.10.1830 Robert kuolee

5.6.1830 Edvard-veli syntyy

6.10.1832 Edvard kuolee

10.8.1833 Sisar Emelie Sophie syntyy

19.4.1835 Sisar Olivia Wilhelmina syntyy

24.12.1836 Olivia Wilhelmina kuolee

13.6.1839 Emelie kuolee

28.10.1837 Sisar Catharina Olivia syntyy

19.7.1839 Sisar Ida syntyy

Vuodenvaihde 

1839–1840 Perhe muuttaa Kuopioon isän ostettua kaupungin apteekkiprivilegiot

12.3.1841 Äiti Aurora kuolee ilmeisesti lapsivuoteeseen

16.6.1844 Jeanette pääsee ripille 

21.7.1845 Johannan päivää vietetään Harjulassa

9.8.1845 Sitova kirjallinen lupaus avioliitosta J.V. Snellmanin kanssa, anomus 

kuulutuksesta avioliittoon

10.8.1845 Ensimmäiset kuulutukset

18.11.1845 Jeanette avioituu J.V. Snellmanin kanssa, perheeseen kuuluu myös vuonna 

1837 syntynyt J.V.:n veljenpoika Calle

22.11.1846 Tytär Hanna syntyy

28.5.1847–8.10.1847 J.V. matkustaa Euroopassa, pariskunnan ensimmäinen kirjeenvaihto
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10.8.1848 Poika Anders Henrick, ”Hinni”, syntyy

1849 J.V. oleskelee Helsingissä järjestämässä tulevaa toimeentuloa, kirjeenvaihto 

jatkuu

Alkuvuosi 1850 Perhe muuttaa Helsinkiin

15.3.1850 Poika Johan Ludvig syntyy

Elo–lokakuu 1850 J.V. Riiassa merivahinkolaskentaa opiskelemassa, lisää kirjeitä

Syksy 1850 Jeanetten sisaret alkavat käydä koulua Helsingissä ja asuvat todennäköisesti 

talven Snellmaneilla

6.10.1851 Poika Wilhelm syntyy

Alkuvuosi 1852 Jeanetten ystävätär Josephine avioituu J.W. Pippingin kanssa ja muuttaa 

Helsinkiin, myös toinen ystävätär Evelina oleskelee Helsingissä puolisen 

vuotta

Elokuu 1852 Anders-isä muuttaa Helsinkiin

28.10.1853 Tytär Magdalena syntyy

2.10.1855 Poika Karl syntyy

1.5.1856 Tytär Magdalena kuolee

29.5.1857 Jeanette sairastaa rintakuumetta, jonka seurauksena synnytys käynnistyy 

ennenaikaisena, poika Gustaf kuolee neljän tunnin ikäisenä

4.6.1857 Jeanette kuolee saatuaan rintakuumeen lisäksi rajun alaruumiin tulehduksen

7.6.1857 Jeanette haudataan

Kesä 1857 Jeanetten ystävätär Evelina avioituu Rudolf Lagin kanssa

Kesä 1857 Perheen taloudenhoitajaksi tulee Elise Heintzie

Syksy 1858 Calle hukkuu merillä

1861 Sisar Olivia kuolee

1864 Evelina kuolee laivaonnettomuudessa Kuopion satamassa, Elise Heintzie 

siirtyy hoitamaan veljensä Rudolfin taloutta

1867 Ida avioituu Frithiof Hultmanin kanssa

1871 Idan liitto päättyy eroon, perusteena vaimon parantumaton mielisairaus

1873 Anders-isä kuolee

4.7.1881 J.V. kuolee

17.8.1882 Tytär Hanna kuolee

1909 Poika Johan Ludvig kuolee
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1911 Poika Anders Henrick kuolee

1913 Josephine kuolee

1928 Poika Karl kuolee

1933 Poika Vilhelm kuolee

Liite 2. Henkilöhakemisto

Tiedot on koottu tutkimuksestani, Samlade arbeten -sarjan osasta Register och Supplement sekä 

Snellman 200 -juhlasivuston kronologioista. Mukaan on valikoitu Jeanetten sukulaiset ja lähimmät 

ystävät.

Snellman, Johanna Lovisa (Jeanette), os. Wennberg, 14.1.1828–4.6.1857

Snellman, Johan Vilhelm, 12.5.1806–4.7.1881

– avioliitto 18.11.1845

Lapset:

Snellman, Hanna, 1846–1882

Snellman, Anders Henrik, 1848–1911

Snellman, Johan Ludvig, 1850–1909

Snellman, Vilhelm, 1851–1933

Snellman, Magdalena, 1853–1856

Snellman, Karl, 1855–1928

Snellman, Gustaf, syntyi ja kuoli 29.5.1857

ja

Snellman, Carl Constantin, 1837–1858

– J.V.:n veljenpoika; kasvattipoika vuodesta 1844

Castrén, Lovisa Natalia, 1830–1881

– J.J. Tengströmin tytär; avioliitto Matthias Castrénin kanssa 1850

Castrén, Matthias Alexander, 1813–1852

– avioliitto Natalia Tengströmin kanssa 1850
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Forstén, Emilie, s. 1827

– Jeanetten ystävätär Kuopiossa

Frosterus, Anna Aurora Mathilda (Nanny), os. Lybecker, 1806–1867

– Jeanetten äitihahmo Iisalmen pappilassa vietettyinä kesinä, R.V. Frosteruksen vaimo

Frosterus, Anna Kristina (Nanny), s. 1831

– Iisalmen pappilan Frosterusten tytär, Jeanetten ystävä, aviossa v. 1858 lähtien Boldt

Frosterus, Robert Valentin, 1795–1884

– Iisalmen kirkkoherra vuodesta 1837, Kuopion piispa 1851–1884, A.A.M. Frosteruksen 

aviomies ja A.K. Frosteruksen isä

Hedberg, Anna Christina (Annette), s. 1824

– Jeanetten isänpuoleinen sukulainen; oleskeli Kuopiossa 1840-luvulla

Heintzie, Ulrika Elisabeth (Elise), os. Lagi, 1816–1901

– Snellmanien taloudenhoitaja Jeanetten kuoleman jälkeen; Rudolf Lagin sisarpuoli

Kellgren, Abraham Herman August, 1822–1856

– Josephinen veli; avioliitto Sofi Tengströmin kanssa 1849

Kellgren, Josephine – ks. Pipping

Kellgren, Anna Sofia (Sofi), os. Tengström, 1826–1906

– J.J. Tengströmin tytär; avioliitto Herman Kellgrenin kanssa 1849

Lagi, Evelina Augusta, os. Schmidt, 1828–1864

– Jeanetten parhaita ystävättäriä Kuopiosta; avioliitto Rudolf Lagin kanssa 1857

Lagi, Rudolf Theodor, 1823–1868

– Jeanetten musiikinopettaja Kuopiossa; avioitui Evelinan kanssa 1857

Nervander, Johan Jakob, 1805–1848

– J.V.:n ystävä

Perander, Emma Kristina, os. Ehrström, 1820–1888 jälkeen

– Jeanetten ystävätär Kuopiossa

Pipping, Joachim Wilhelm, 1818–1858

– avioliitto Josephine Kellgrenin kanssa 1852

Pipping, Lovisa Josefina (Josephine), os. Kellgren, 1829–1913 

– Jeanetten parhaita ystävättäriä; avioliitto J.W. Pippingin kanssa 1.1.1852

Runeberg, Fredrika Charlotta, os. Tengström, 1807–1879

– avioliitto J.L. Runebergin kanssa 1831; Tengströmin sukupiirin jäsen
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Runeberg, Johan Ludvig, 1804–1877

– J.V.:n ystävä; avioliitto Fredrika Tengströmin kanssa 1831

Schmidt, Evelina – ks. Lagi

Tengström, Anna Sofia: ks. Kellgren, Anna Sofia

Tengström, Fredrik, 1799–1871

– J.V.:n ystävä

Tengström, Helena Maria – ks. Tikkanen

Tengström, Johan Jakob, 1787–1858

– J.V.:n ystävä ja opettaja; Robertin, Sofin, Natalian ja Helena isä; avioliitto Johanna 

Carolina Tengströmin kanssa 1835

Tengström, Johan Robert, 1823–1847

– J.J. Tengströmin poika; Sofin, Natalian ja Helenan veli

Tengström, Johanna Carolina, 1803–1885

– avioliitto J.J. Tengströmin kanssa 1835; kyseessä oli kummankin toinen avioliitto

Tengström, Lovisa Natalia – ks. Castrén

Tikkanen, Helena Maria, os. Tengström, 1829–1857

– J.J. Tengströmin tytär; avioliitto Paavo Tikkasen kanssa 1851

Tikkanen, Paavo, 1823–1873

– avioliitto Helena Tengströmin kanssa 1851

Wennberg, Anders, 1794–1873

– Jeanetten isä

Wennberg, Aurora, os. Olsoni, 1804–1841

– Jeanetten äiti

Wennberg, Ida Emilia, s. 1839 (–1875 jälkeen)

– Jeanetten sisko

Wennberg, Katarina Olivia, 1837–1861

– Jeanetten sisko

Wirzén, Augusta Wilhelmina (os. Snellman), 1836–1857

– J.V.:n veljentytär ja Callen sisko
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