
Aleksis Kiveu mouit•ttolineu ystävä Robert' 
St•anström rohkaisi Kiveä kirjai/ija1z uralle lzet· 
kenä, jolloin tuleva kansalliskirjai/ija haaveili 
siit·tymisestä maanviljelijän ammattiin. 

Tämä käy ilmi ki1·jeestä, jottka Kiven tutkija 
Juhani H aavisto on löytän.yt Svauström.it~ jälke· 
Jäisten paperien joukosta. 

Svanström oli Haavlston luon
nehdinnan mukaan käytännölli
nen Aapo-tyyppi. Nuorena hän 
harrasti teatteria Ja on mahdollis
ta, että hänen kertomuksensa hel
sinkilälsnuorison, mm. C. G. Man• 
nerheimln isän, näytelmäharras
tuksista innosti Kiveä jatkamaan 
kirjallista työtä. 

Maaseudun luonnolliseen, lmpl
vaaralaiseen elämään ihastuneel· 
Ie Kivelle Svanström tähdensi, et· 
tä Kiven täytyisi käyttää hankki· 
mansa "opin ja viisauden aar
teet", koska "maamme tarvitsee 
jokaisen kyvykkään miehen valis· 
tuksen palvelukseen". 

Toistaiseksi ei ole tunnettu ai
noatakaan Kivelle osoitettua klr· 
jettä. Nyt on löytynyt yksi, joka 
on sitäkin merkittävämpi, kun se 

valaisee hieman hänen kirjailijan
uransa lähtökohtaa. Kirjeen on 
kirjoittanut Stenvallin ystävä Au· 
gust Robert Svanström Helsingis
sä 26. 4. 1858, ja se löytyi Svanströ
min tyttärenpojan, dipl. lns. Har
ry Kommosen, papereista. 

Kirjekuori ei ole säilynyt, joten 
aivan varmaa ei ole, lähettikö 
Svanström kirjettä lainkaan. Joka 
tapauksessa se kuvastaa ystävys
ten suhdetta ja antaa tietoja Sten· 
vallista. Ennen muuta kirje on 
kaunis osoitus Svanströmin tavas· 
ta kannustaa 'kirjalllsesti lahja
kasta ystäväänsä. 

Aleksis Stenvall suoritti yliop
pilastutkinnon joulukuussa 1857, 
mutta sen jälkeen hänen voiman· 
sa olivat niin lopussa, että koko· 
nainen vuosi meni toipumiseen. 
Tämän vuoden hän oleskeli, koto
na Nurmijärvellä vletettyä keski- · 
kesää lukuunottamatta, Siuntios, 
sa veljensä Juhanin luona, joka 
viljeli siellä vuokraamaansa Pur
nusin tilaa. Vuonna 1859 Aleksis 
aloitti yliopisto-opinnot Helsingis· 
sä, mutta pääasl'assa hän kirjoitti 
kuitenkin Kullervo-näytelmää, 
jolla hän maaliskuussa 1869 voitti 
SKS:n näytelmäkllpailun. 

Profeetallinen 
rolzkaisu 

Keväällä 1858 Stenvall oli sUs 
vielä julkisuudessa tuntematon ni· 
ml. Mutta kuten puheena oleva 
kirjekin osoittaa, ystävät tiesivät 
hänen kirjallisista kyvyistään. Sli· 
hen aikaan Stenvall kirjoitti vielä 
ruotsin kielellä "idyllislä, herttal• 
~ia luomuksia", Hän siis noudatti 
ajan romanttista tyyliä. mistä to· 
distavat myös muutamat säilyneet 
varhaisrunot. Mutta eivät vain ys
tävät, vaan myös eräät johtavat 
kulttuuri·henkllöt, nimittäin Snell· 
man, Topelius ja luultavasti Fred· 
rik Cygnaeuskin, tiesivät jo 1857 
Stenvallin kyvyistä. Kuinka he. 
saivat hänestä tietää, on vielä se!-, 
vittämättä. Varmaan he rohka!si· 
vat nuorukaista, ja se innosti yrit• 
tämään eteenpäin. 

Uusi ja yllättävä onkin sen 
vuoksi tieto, että Stenvall kevääl· 

taren kutsulle oli liian myöniUst.a. 
Myös Svanströmille se näyttää 
tulleen yllätyksenä, sillä hän 
käyttää aiken kaunopuhelsuu
tensa vakuuttaakseen ystäväl
leen suurempien tehtävien 
odottaJVan häntä. Kirjeen koho
•kahta on vad•kuttaJVa., rn.hlte~ pro
feeta.lli!nen roh'kaisu: "Me i d ä n 
maamme iarvMsee· . ' jo

·,kai sen k YVY ·kk ä än m ile• 
hen valistuksen pa.lve
lukseen, enkä toivo, mi· 
tään enemmän kuin ta>a .. 
da jol!)ain päivän-ä näh· 
dä sinun kädestäsi _ll• 
m e s t y v ä n y 1 e v .i1 ä te o ik· 
sia. .'' 

Nämä ovalt 20--vuotitaG•n ktrjolit· 
'tamiksi 'kypsiä, miehekkäitä sano
ja.. KirjoiVta~a. eL 'kuitelllkaan, va~
masti voinut aa!vistaa, kuin~ka täy
dellisesti hänen toiveensa> toteu-

tuisi, olkoonkin, ettei hän kielen 
vuoksi kyenn~ ymmärtämään ys
tävänsä mestariteksia. 

Yhteyksiä 
teatteriin 

InnostOOJkseen ystäväänsll 
Svanström G<ertoo myös ylioppHai• 
den näytelmähaTra5tuksista·. Krei· 
vi Cal!'l Robert Mannerheim, Suo
men maTsa•lkan isä, oli näiden har· 
ra;stusten kärjessä. MaTTaskuussa 
1857 hän oli perustama.ssa ylioppi• 
Ia•iden näytelmäyhdistystä, joka 
huhtrkuussa 1858 järjesti U'Seitta 
esiityksiä . . Ohjelmisto51la olt mm. 
a<Lnua nålyttä\Dökelpolnoen suomen· 
ki'C!Lnen kappale, Pietari HaMi~ 
kai·sen Uveily Sllmänkääntäjä, ja 
tuolloin Helsingissä kuultiin ensl 
kerran suomen kieltä nävttämöl• 
tä. 

Mannerheimin kirjoLttama ka·P• 
pa,)e, josta Svanström mainHsee, 
oli DWt. (X:h Datt- parodi•a, jon'ka 
letkausten synnyttämä häly jahU 
esityksen sallineen yli:opiston reh· 
torin, Gabriel ReDni.n, eroon. 
YLioppilaiden esitykse~t o!Lva~ suu
ri menestys, ja Silmänkääntä.jl 
käänsi todella eräi~en siJmä•t. nä• 
kemään suomenkielisen teatterin 
mahdollisuudet. 

Toukokuun lopulla lehdissä H· 
moitettlin ka:hdesta näytelmllklil· 
pailusta; toinen ori SKS:n ja toi• 
nen ylioppilasnä,.Uelfljöi~en jull~· 
tama. Molemmat kilpal:lwt koski• 
vat suomenki'elisili kappaile!.ta. 
Kun kelvollisi'a. wilf.ä et ilmaan.tu
·nwt, 'kiilpa-Hua<iiko}a pi'dennettiln. 
ja n:tin tervehtyn~ Al~ia Sten
vall saattoi osailllistua ktunuaan• 
kin ltilpailuun. 

Aurinko 
ja tähti 

"Aurinlko ja itähU", josta 
Svanström ti>edottala' ystwälleen, 
oli Hmel'St'stil sa.ma ·nam·en, josta 
Stenva.Jl 'kJirjeessään Sval!ltStrömLl· 
le heinäkuussa 1857 kertoo uneksi"· 
neell'Sa. Myöhemmin . Svanström 
•kertoi, että kyseiinen hen'kidö olt 
tanssiija<ta'l' Ali.na FraJSa. Enempää 
e.mme Fra'S'Ml ja Stenvailin suh-
1eesta .tiedä. Se va~n on val!'lllaa, 
e<Ltei Stemra11 ollut ainoa nuoru
kainen, jonika pään AUna seko~flti 
tamtSSHlaoan. Hän oli Helsingissä ja 
muua·llakin moossamme hyvin 
suosLttu esiintyjä. Keväällä 1858 
hän ei todella!ka<an ollut päli"l(~u
pungi•ssa, vwan Pohj~maalla 
<tanssi:nopetuskiertueella. 

lä 1858 Siunt.ion rauhassa suunnit· 
te!! tilanomistajaksi ryhtymistä. 
Emme tiedä, kuinka vakavissaan 
hän oli ja aikoiko hän saman tien' 
jättää hyvästit kirjoittamiselle; 
Mutta sen tiedämme, että kaikki 
kolme hänen säUynyttä kirjettään 
vuodelta 1858 käsittelevät miltei 
yksihornaan lukemista ja kirjoit
tamista ja että hän keväällä 1859 
ryhtyi . opiskelemaan yliopiston 
his toriallis·kielitleteelllsessä tie.; 
dekunnassa. Stenvall kirjoitti 
mm. Ioka'kuussa 1858 Topeliuksel:-,, 
le ja pyysi ta·kaisin Bröllopsdan•; 
sen-näytelmänsä Usikirjoituksen ' 
muokatakseen siltä la·ajemman, 
suomenkh:Usen näytelmän. Näyt.o,. 
täti sHtll, että 1856 St41nvall1n mah• 
dollinen vasta'l)npyrist.ely Runot• 

Käytämtölliuen 
'VSiävä 

Kirjeen kirjoittaja; Robert 
Svanström (s. 1838), .oU Stenvallin 
toveri jo kouluajoilta. Helsingin 
ylhlkelskouluasa bo olivat luok• 

August Robert Svanström 
katovereita 1848-51. Svanströmin 
isä oli maanviljelijä Nordsjön 
Skatalla, Helsingin pitäjässä. 
Kävtyään Helsingin teknillisen 
reaalikoulun 1852-54 Robert työs
kenteli vuoden 1855 Fiskarsin teh· 
taan palveluksessa. Sieltä hän 
siirtyi seuraavana vuonna Helsln· 
klln Hartwallin tehtaaseen ja 
edelleen 18:)7 helsinkiläisen t:ml 
Osberg & Baden palvelukseen. 
Vuonna · 1860 Svanström toimi 
metsänholtajan apulaisena Orive· 
den hoitopiirlssä, huhtl· kesä· 
kuussa hän opiskeli Tukholman 
kuninkaallisessa metsäinstituutis
sa ja suoritti sitten välittömästi 

metsänholtajan tutkinnon Helsln· 
gissä. Talvella 1864 Svanström 
siirtyi metsänhoitajaksi kauas 
pohjoiseen, Hyrynsalmelle. Kir· 
jeitse kontakti ystävysten välillä 
säilyi ainakin vuoteen 1868. Mai· 
nittakoon, .että Stenvallilie l~hei· 
seen hienostoräätäli Palmqvistln 
perheeseen myös Svanström tu• 
tustui jo varhain, ja 1874 hän soi· 
mi avioliiton tämän perheen nuo
rimman tyttären Hilman kanssa. 
Robert Svanström kuoli 1901. 

H enki1te1J ja 
aineellinen tttki 

Stenvallin raska!na 1850..luvun 
opiskeluvuosina, kun hän "näki 
nälkää, paleltui ja sureksi" kau
pungissa, Svanström osaltaan tuki 
häntä sekä henkisesti että aineelli
sesti. Kesällä 1857 Svanström!lle 
kirjoittamassaan kirjeessä Sten
vali sanoo tätä parhaaksi ystäväk· 
seen ja kiittää kaikesta mennees
tä. Puheena oleva kirje osoittaa 
kauniilla tavalla, millaista Svan· 
strömin henklnt!n tuki oli. 

SvanströmHUI oli myös kirjalli-

s!a harrastuksia. Topeliuksen leh
destä Helsingfors Tldningarista 
vuodelta 1858 Svanströmin ja tun• 
temattoman Lindforsin kirjoitusta 
ei tosin · löydy, mutta säilyneet 
ovat Svanströmin nuorena kirjoit
tama yksinäytöksinen pllailu 
"Midsommarafton'' sekä kymme· 
niä hänen kirjeitään kotiin Fis· 
karsista, Orivedeltä, Tukholmasta 
ja Hyrynsalmelta. Erikoisesti nä· 
mä kirjeet ovat mielenkiintoinen, 
kulttuurihistoriallisestlkln arvo
kas dokumentti. Todettakoon, että 
Stenvallia niissä ei mainita. · 

Kirjeet osoittavat ... ~.ttä .. Svan· 
ström oli paljolti ystavansa vasta· 
kohta: käytännöllinen, tarmokas, 
elämän realiteetit selkeästi. tajua
va. Kuitenkin hänessä oli hieman 
"runolllsuuttakin". Hän tuo lähin.;. 
nä mieleen Seitsemän veljeksen 
Aapon. 

JUHANl HAA VIS'l'O 


