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JOHDANTO 
 

Norjan itsenäistyminen Ruotsista vuonna 1905 on mielenkiintoinen aihe. Suomen 

näkökannalta aihe on todella kiinnostusta herättävä. Tutkin Norjan itsenäistymisen 

tulkintaa Helsingin Sanomissa vuonna 1905. Pyrin löytämään Helsingin Sanomien reaktiot 

ja mielipiteet koskien Norjan itsenäisyyttä. Oliko suurlakolla vaikutusta Helsingin 

Sanomien kirjoitteluun Norjasta? Miten Helsingin Sanomat näki Suomen tilanteen 

vertautuvan Norjan itsenäistymiseen? Koettiinko Norjan itsenäistyminen tärkeänä, vai 

jäikö se muiden tapahtumien varjoon? Uskallettiinko Norjan itsenäisyydestä kirjoittaa, vai 

vaikuttiko sensuurin pelko lehdistöön? 

Työssä käyn läpi aihetta kronologisesti käyttäen kvalitatiivista metodia apunani. 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa metodissa aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena. 

Kvalitatiivisessa metodissa teoria koostuu kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä 

vaiheessa paljastetaan havainnot, ja toisessa vaiheessa havaintoihin vastataan.1 

Ajallinen rajaus tutkimukselleni on 8.6.1905–31.12.1905. Norjan tapahtumat alkoivat 

7.6.1905, joten ensimmäiset kirjoitukset Helsingin Sanomissa ovat kahdeksannelta 

päivältä. Rajasin tutkimukseni vuoden 1905 loppuun, koska selvästi jo marraskuun lopulla 

suomalaisen lehdistön mielenkiinto unionin purkautumiseen oli hiipunut. Kävin läpi 

Helsingin Sanomien pääkirjoitukset vuoden 1906 maaliskuun loppuun asti. Kyseisissä 

lehdissä ei käsitelty Norjan itsenäistymistä ja valtiomuotoa enää marraskuun jälkeen. 

Päälähteenä tutkimuksessani ovat Helsingin Sanomien pääkirjoitukset. Yhdeksän 

pääkirjoitusta Helsingin Sanomissa käsittelee Norjan itsenäisyyttä. Lisäksi käytössäni on 

ollut tutkimuskirjallisuutta Norjan, Suomen ja Helsingin Sanomien historiasta. 

Aikaisempaa tutkimuksia Suomen lehdistön reaktiosta Norjan itsenäistymiseen ei ole. 

Lähteiden heikkoutena voidaan pitää yhden lehden valintaa tutkimukseen. Lisäksi 

pääkirjoitusten vähäinen mielipiteiden julkituominen on vaikeuttanut tutkimusta. 

1900-luvun alun sanomalehdissä pääkirjoitukset olivat lehtien tärkeimpiä 

mielipidekirjoituksia. Pääkirjoitus sijaitsi yleensä lehden alussa. Jos pääkirjoituksissa ei 

ollut allekirjoitusta, oli se yleensä toimituksen ulkopuolisen avustajan kirjoittama.2 Tässä 

tutkimuksessa suurin osa pääkirjoituksista on kirjeenvaihtajien kirjoittamia. Heidän 

                                                           
1 Alasuutari 1999, 38. 
2 Leino-Kaukiainen 1988, 587. 
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nimimerkkinsä ovat näkyvillä pääkirjoituksissa. Pääkirjoitukset eivät näin olleet 

samanlaisia kuin nykypäivänä. 

Suomen lehdistö oli tiukan sensuurin alaisena vuonna 1905. Varsinkin Venäjän 

sisäpoliittiset kirjoittelut jätettiin yleensä tarkoituksella kirjoittamatta.3 Sanomalehdille 

annettiin yleensä varoituksia, jotka saattoivat johtaa lakkautukseen. Myös taloudellisia 

pakotteita asetettiin sanomalehdille, jotka eivät noudattaneet kenraalikuvernöörin 

säädöksiä.4 Sensuuria yritettiin yleensä kiertää. Varsinkin runolliset kiertoilmaisut olivat 

suosiossa.5 

Helsingin Sanomia edeltänyt Päivälehti alkoi ilmestyä 16.11.1889. Päivälehti oli 

nuorsuomalainen eli liberaali sanomalehti. Se oli suora kilpailija vanhasuomalaisten eli 

konservatiivien Uudelle Suomettarelle.6 Heinäkuussa 1904 Päivälehti lakkautettiin 

viranomaisten toimesta. Lehti vaihtoi nimensä Helsingin Sanomiksi ja alkoi jälleen 

ilmestyä syyskuussa 1905.7 Päätoimittajana lehdellä vuonna 1905 oli Paavo Warén, mutta 

suurimmaksi osaksi päätoimittajan tehtäviä hoiti Santer Ingman. Vuonna 1905 Helsingin 

Sanomat joutui useaan otteeseen sensuroiduksi. Lehti julkaisi toivomuksia laillisten olojen 

palauttamiseksi ja tästä syystä joutui kuukaudeksi yksityisten julkaisujen kieltoon, mutta 

tätä kieltoa ei kestänyt edes kuukautta, kun se loppui suurlakon alkaessa.8 

Vuonna 1814 tammikuun seitsemäntenä päivänä solmittiin Kielin rauha. Rauhassa Norja 

siirtyi Ruotsin kuninkaan alaisuuteen. Norjan siirto Ruotsille varmistui Wienin 

rauhankongressissa 1815. On huomioitavaa, että Norja siirtyi Ruotsin kuninkaan 

alaisuuteen eikä suoraan Ruotsin valtion alaisuuteen.9 

Norjalaiset politiikan johtohahmot eivät halunneet pysyä Ruotsin vallan alla. Norjalaiset 

julistautuivat itsenäiseksi kuningaskunnaksi. He laativat Norjalle perustuslain ja pyysivät 

Tanskan prinssi Kristian Frederikiä kuninkaaksi. Ruotsi ja suurvallat eivät Norjan 

itsenäistymistä katsoneet hyvällä. Norja joutui taipumaan, ja lopulta sopimus unionista 

kirjattiin Mossin sopimukseen. Norja sai pitää perustuslakinsa, joka oli aikansa 

                                                           
3 Leino-Kaukiainen 1988, 590–591. 
4 Leino-Kaukiainen 1988, 555–557. 
5 Leino-Kaukiainen 1988, 590–591. 
6 Klemola 1981, 17–18. 
7 Klemola 1981, 18–19. 
8 Leino-Kaukiainen 1988, 481. 
9 Hentilä 2002, 176. 
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vapaamielisin. Norjalla ja Ruotsilla oli näin omat lakinsa. Ainoastaan kuningas oli 

yhteinen.10 

1800-luvun lopulla norjalaiset suhtautuivat kahdella eri tapaa unioniin Ruotsin kanssa. 

Oikeisto kannatti unionia vedoten puolustuksellisiin syihin. Vasemmisto vastusti unionia 

pyrkimällä vähentämään kuningas Oskar II valtaa.11 

Norjan vasemmisto yritti 1800-luvun lopulla hankkia Norjalle konsuliedustuksen 

suurkäräjien yksipuolisella päätöksellä. Tämä aiheutti melkein sodan Norjan ja Ruotsin 

välillä. Norja joutui lopulta perääntymään, koska Norja ei ollut sotilaallisesti valmis 

konfliktiin. 12 

Ruotsi oli valmis hyväksymään Norjan konsuliedustuksen neuvottelureittejä pitkin. 

Ruotsilla oli omat vaatimuksena. Se halusi säilyttää omat oikeutensa Norjan ulkopolitiikan 

hallintaan. Näitä säädöksiä norjalaiset kutsuivat vasallivaltiosäädöksiksi. Kyseiset 

säädökset aiheuttivat vahvaa vastarintaa Norjassa, ja tämä yhdisti Norjan kansan. Christian 

Michelsen onnistui muodostamaan oikeiston ja vasemmiston yhteishallituksen, joka 

kieltäytyi hyväksymästä vasallivaltiosäädöksiä.13 

Kuningas Oskar II erotti Michelsenin hallituksen virasta. Norjan suurkäräjät vastasivat 

tähän ilmoittamalla kesäkuussa 1905 kuningas Oskar II lakanneen olemasta Norjan 

kuningas. Tämä tarkoitti Norjan yksipuolisesti purkaneen unionin Ruotsin kanssa. Asia 

ratkaistiin Karlstadin sopimuksella lokakuussa 1905. Muutama viikko myöhemmin 

norjalaiset äänestivät kansanäänestyksessä monarkian tulevaisuudesta. Monarkistit 

voittivat selvästi äänestyksen. Norjalaiset eivät halunneet Ruotsin Bernandotte-suvun 

jäsentä kuninkaaksi, vaan he valitsivat Tanskan prinssi Carlin uudeksi kuninkaaksi, josta 

tuli Haakon VII. 14 

Ruotsin valtakunta luovutti Suomen alueensa Venäjälle Suomen sodan seurauksena. Näin 

vanha ja uusi Suomi olivat kummatkin Venäjän vallan alla.15 Porvoon maapäivillä 

maaliskuussa 1809 syntyi Suomen suurruhtinaskunta, joka oli Venäjän keisarin alamainen. 

Samalla oli Suomesta tullut poliittinen kokonaisuus.16 Suomen suurruhtinaskunnassa 

                                                           
10 Halila 1972, 128 - 129  
11 Hentilä 2002, 235. 
12 Hentilä 2002, 235 - 236. 
13 Hentilä 2002, 236. 
14 Hentilä 2002, 236. 
15 Jussila 2009, 13–14. 
16 Jutikkala, Kauko 1999, 259. 
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elettiin vuonna 1905 myrskyisissä tunnelmissa. Helmikuun manifesti ja muut toimenpiteet 

Venäjän hallinnon toimesta aiheuttivat vahvaa vastarintaa. Kenraalikuvernööri Bobrikov 

murhattiin vuonna 1904. 17 Vuoden 1905 syksyllä alkoi Suomessa suurlakko, jolla oli suuri 

vaikutus Suomelle. Lakon tarkoituksena oli palauttaa Suomen olot samaan tilanteeseen, 

mitä ne olivat ennen Bobrikovin saapumista Suomen kenraalikuvernööriksi. Nopeaa 

uudistuksiin kuitenkin lisättiin liuta yhteiskunnallisia reformaatioita.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Jussila 2009, 76–77. 
18 Jussila 2009, 84–85. 
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1. KUNINKAAN VIRALTAPANO JA KANSANÄÄNESTYS UNIONISTA 
 

Helsingin Sanomien pääkirjoitukset 8.6.1905–31.7.1905 käsittelee melkein kokonaan 

sisäpolitiikkaa. Ulkomaihin kohdistui ainoastaan muutamia pääkirjoituksia. Kyseisissä 

pääkirjoituksissa käsiteltiin Ruotsi-Norjan unionin purkamista ja Venäjän sisäistä 

sekasortoa. Sisäpoliittisissa pääkirjoituksissa varsinkin hallitus ja puolueet olivat esillä. 

Tärkeimpänä sisäpoliittisena aiheena vaikutti olevan laillisten olojen palauttaminen 

Suomeen.19 

 

1.1 Norjalaisten ja suomalaisten reaktiot unionin hajoamiseen 
 

Ensimmäinen pääkirjoitus Norjan ja Ruotsin unionin lakkaamisesta Helsingin Sanomista 

on 8.6.1905.  Lehden kirjoituksessa käydään läpi Ruotsin ja Norjan unionin historiaa ja 

eroamiseen johtaneita tapahtumia.20 Pääkirjoituksen Ruotsin-Norjan unioni hajoitettu tyyli on 

neutraali viimeistä kappaletta lukuun ottamatta. Kirjoituksesta saa kuvan, että Norja ja 

norjalaiset poliitikot ovat tehneet kaikkensa saavuttaakseen laillisesti oman asemansa. 

Unioni on nähty olleen huonojen suhteiden aiheuttaja Ruotsin ja Norjan kansan välillä. 

Hyvä esimerkki Helsingin Sanomien mielipiteestä on: ”Norjalaiset owat tahtoneet lopettaa 

unionin, koska se alusta alkain on ollut weljeskansain wälillä riidan aiheena.”21 

Pääkirjoituksesta voi myös havaita olettamuksen, että unionin purkaminen parantaa 

Pohjoismaiden suhteita. Todellisuudessahan Ruotsin ja Norjan unionin purkaminen 

aiheutti vakavat riidat maiden välille. Suhteet alkoivat vasta myöhemmin parantua.22 

Pääkirjoituksen viimeisessä kappaleessa Helsingin Sanomat antavat oman mielipiteensä 

selkeästi julki: 

Norjalaisten rohkea esiintyminen, heidän luja Päättämäisyytensä itse johtaa 

kohtaloltaan osottaa selwimmin, että he ansaitsemat sen itsenäisyyden, jota nyt 

tawottelewat. Wainitsenäisyytensä ja wapautensa tuntema kansa woi sillä tavalla 

menetellä.23 

                                                           
19 Helsingin Sanomat 8.6.1905–31.7.1905. 
20 ”Ruotsin-Norjan unioni hajoitettu” (pk.). Helsingin Sanomat 8.6.1905. 
21 ”Ruotsin-Norjan unioni hajoitettu” (pk.). Helsingin Sanomat 8.6.1905. 
22 Halila 1972, 169. 
23 ”Ruotsin-Norjan unioni hajoitettu” (pk.). Helsingin Sanomat 8.6.1905. 
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Kyseinen mielipide kertoo paljon Helsingin Sanomien mielipiteistä koskien Norjan 

itsenäisyyttä. Esiin nousee Norjan oikeus itsenäisyyteen Helsingin Sanomien silmissä. 

Sanomalehti näkee Norjan kansan itsenäisenä ja vapaana. Tämä laillistaa Helsingin 

Sanomien mielestä Norjan toimet itsenäisyyden saavuttamiseksi. 

Seuraava pääkirjoitus Helsingin Sanomissa koskien Norjan ja Ruotsin unionin purkamista 

on 16.6.1905. Norjan ja Ruotsin poliittinen tilanne ei ole muuttunut sitten kesäkuun 

seitsemännen päivän, jolloin Norjan suurkäräjät yksipuolisesti purkivat unionin. 

Pääkirjoituksen on kirjoittanut henkilö, joka käyttää nimimerkkiä K.E.K. Kirjoituksesta 

käy ilmi, että hän on selkeästi Norjan kansalainen ja asuu Kristianiassa.24 

Pääkirjoituksessa Norja Kuninkaatta käydään uudelleen läpi Norjan ja Ruotsin unionin 

purkamiseen johtaneet askeleet. Samalla käsitellään kesäkuun seitsemännen päivän 

tapahtumat Kristianiassa.25 Erityisesti suurkäräjien istuntoja käsitellään.26 

Kirjoituksen alkupuolen tapahtumien kertauksessa on mielenkiintoinen mielipide koskien 

Ruotsin kuninkaan antamaa lausuntoa Ruotsin valtionneuvoston kokouksessa: 

Niin, siksi wähän hän osotti luottamusta norjalaisille neuwonantajilleen, että 

waltioministeri Löwland ei tiennyt mitään kuninkaan wastauksesta, ennen kuin wasta 

waltioneuwoston kokouksessa, jossa kuningas luki julki walmiiksi kirjotetun 

wahwistuksen asiaan. Tästä asiasta oli muiden neuwoilla, muiden äänillä 

waikutuswalta kuninkaaseen – ketään Norjan meistä ei olut kuultu Norjalle niin 

tähellisestä kysymyksestä. 27 

Kohdasta saa selkeän kuvan, että kirjoittajan mukaan Ruotsin kuninkaan päätöksentekoon 

vaikutti ulkoinen taho. 

Pääkirjoituksessa ihannoidaan norjalaisten valtiomiesten hiljaisuutta ja varmaa työtä 

Norjan etujen hyväksi. Myös lehtimiesten moraalia kehutaan. Tätä kuvaa hyvin seuraava 

kappale: 

Työtä on tehty sangen ponewasti ja ihailtawasti waikenemalla. Kuin muumiot ja finksit 

owat edusmiehet liikuskelleet torjuen luotaan kaikki kyselyt, ja ne harwat 

                                                           
24 K.E.K, ”Norja kuninkaatta.” (pk.). Helsingin Sanomat 16.6.1905. 
25 Norjan pääkaupunki Oslo tunnettiin vuonna 1905 nimellä Kristiania (1877–1925). Encyclopedia 
Britannica, Oslo 
26 K.E.K, ”Norja kuninkaatta.” (pk.). Helsingin Sanomat 16.6.1905. 
27 K.E.K, ”Norja kuninkaatta.” (pk.). Helsingin Sanomat 16.6.1905. 
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sanomalehtimiehet, joiden korwa on silloin tällöin jotain keskusteluista kuullut, owat 

waienneet jos mahdollista wielä täydellisemmin.28 

Norjan lehdistön Ruotsia koskeva kirjoittelu oli tiukasti hallituksen valvonnassa.29 

Kirjoittaja myös kehuu Norjan kansan yhtenäisyyttä asian hoidossa: 

Wastustaakohan kukaan tätä ehdotusta, joka samalla kertaa merkitsi tosiasiaksi, ettei 

Norjalle ole kuningasta ja kumosi 90 wuotisen unioonin Ruotsin kanssa? Eikö nouse 

yhtään ääntä näitä tähellisiä ehdotuksia wastaan, jotka ratkaisewat Norjan wastaisen 

kohtalon? Ei yksikään pyytänyt sanawuoroa.30 

Norjan kansa nähdään yhtenäisenä rintamana unionin purkamisessa. 

Pääkirjoituksen lopussa on vahva ylistys norjan vallankumoukselle: ”Tänään on taas kaikki 

hiljaa ja rauhallista eilisen ”wallankumouksen” jälkeen. Se on warmaan tyylikkäin 

”wallankumous”, joka koskaan on tapahtunut.”31 Tyyliltään pääkirjoitus on Norja-

myönteinen. Ruotsin kuningasta kritisoidaan suoraan ja Ruotsin hallitusta epäsuorasti. 

Helsingin Sanomat käsittelee 12.8.1905 Norjan tilannetta pääkirjoituksella Odotusaika 

Norjasta. Kirjoituksessa käsitellään Norjan kansan edesottamuksia odotuksessa, Ruotsin 

lehdistön aggressiivista kantaa unionista, Norjan kansan reaktioita Ruotsin lehdistön 

kirjoitteluun ja Norjan valmistautumista kansanäänestykseen.32 

Kirjoittaja antaa Norjan kansan tyynestä käyttäytymisestä seuraavalaisen kuvan: 

Kauan antoi Ruotsi odottaa wastausta unioonin selwittämiseen, ja waltaistuintarjous on 

yhä awoinna. Norja sillä wälin on elänyt tawallista rauhallista elämäänsä. 

Liike=elämä ja kauppa, matkailijaliike ja heinänteko, tutkinnot ja koululomat, 

kaikki owat kulkeneet tyyntä kulkuaan.33 

Unionia itseään kirjoittaja kuvailee hyvin alistavaksi: 

Eikä tämä tunne ole laimentunut. Kesäk. 7 p:n jälkeen. Päinwastoin. Monet, jotka 

silloin oliwat epäröiwiä – eiwät päämäärästä waan keinoista – owat nyt tulleet 

                                                           
28 K.E.K, ”Norja kuninkaatta.” (pk.). Helsingin Sanomat 16.6.1905. 
29 Lindgren 1959, 147. 
30 K.E.K, ”Norja kuninkaatta.” (pk.). Helsingin Sanomat 16.6.1905. 
31 K.E.K, ”Norja kuninkaatta.” (pk.). Helsingin Sanomat 16.6.1905. 
32 K.E.K, ”Odotusaika Norjasta.” (pk.). Helsingin Sanomat 12.8.1905. 
33 K.E.K, ”Odotusaika Norjasta.” (pk.). Helsingin Sanomat 12.8.1905. 
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huomaamaan, että mitä silloin tapahtui oli ainoa keino maamme pelastamiseksi 

armottomasta unioonista, joka painaisi meihin aliwaltakunnan merkin.34 

Ruotsin valtiopäivillä esitettiin erillisen komitean perustaminen käsittelemään Norjan ja 

Ruotsin unionia. Komitea vaati Norjan kansan kuulustelemista koskien unionia. Norjan 

hallitus reagoi tähän esittämällä kansanäänestystä unionista: ”Ruotsalaisen erityisen 

komitean perusehdon edelle – että Norjan kansaa on kuulusteltawa – kerkesi Norjan 

hallitus, se kun antoi suurkäräjille esityksen kansanäänestyksestä, ennen kuin waltiopäivät 

wielä oliwat ehtineet hywäksyä komitean lausunnon.”35 

Kirjoittaja päättelee, että kaikki eivät kuitenkaan päässeet äänestämään johtuen lyhyestä 

aikavälistä äänestyksen julistamisen ja äänestyspäivän välillä. Myös kansan haja-asutus on 

vaikuttava tekijä: 

Monet seikat waikuttawat kuitenkin, ettei ääenstys woi tulla niin täyslukuinen kuin se 

muuten woisi tulla. ensiksi lyyhyt aika, joka on tiedonannon ja äänestyksen 

toimittamisen wälillä. Kuten mainittu, asumme hajallaan, ja näin kesäaikana on 

maalaiswäestö useinkin peninkulmain päässä noilla awaroilla tunturilakeuksilla, joista 

heidän karjatalonsa owat;kalastajat owat jäämerellä kalassa, merimiehet matkoilla. 

Lyhyt  wäliaika tulee, ett’ei monikaan ehdi lähettää äännesiyslappuaan.36  

Kansanäänestyksen pohjana on vuoden 1903 suurkäräjävaalit. Pääkirjoituksen mukaan 

tämä voi myös aiheuttaa ongelmia, koska moni on jo vaihtanut paikkakuntaa tuon kyseisen 

äänestyksen jälkeen.37 

Norjassa järjestettiin kansanäänestys unionin purkamisesta 13.8.1905. Norjassa 

yhteiskunta auttoi äänestäjiä pääsemään äänestyspaikoille. Muun muassa junayhtiöt 

tarjosivat ilmaisia matkoja äänestyspäivänä.38 Kirjoittajan mukaan koko kansan 

mielenkiinto on nyt kansainäänestyksessä. Muut asiat on laitettu hetkeksi kokonaan 

sivuun. Unionin purkamista vastustavia ääniä ei odoteta montaa. Ne äänet, jotka unionin 

purkamista vastustavat, tulevat luultavasti ulkomaalaisilta.39 Helsingin Sanomat 

                                                           
34 K.E.K, ”Odotusaika Norjasta.” (pk.). Helsingin Sanomat 12.8.1905. 
35 K.E.K, ”Odotusaika Norjasta.” (pk.). Helsingin Sanomat 12.8.1905. 
36 K.E.K, ”Odotusaika Norjasta.” (pk.). Helsingin Sanomat 12.8.1905. 
37 K.E.K, ”Odotusaika Norjasta.” (pk.). Helsingin Sanomat 12.8.1905. 
38 Lindgren 1959, 166. 
39 K.E.K, ”Odotusaika Norjasta.” (pk.). Helsingin Sanomat 12.8.1905. 



11 
 

suhtautuvat ihaillen Norjan tapahtumiin kesällä 1905. Myös Norjan hallituksen toimiin 

unionin purkamiseksi Helsingin Sanomat suhtautuvat positiivisesti. 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 23.8.1905 Yksimielinen kansa käsitellään 

kansainäänestyksen tulosta, naisten äänioikeuden tilannetta ja tulevia neuvotteluita 

Ruotsin kanssa. Kirjoittaja tuo esille jaa-äänien suuren voiton unionin purkamisen 

puolesta. Esille tuodaan varsinkin pienempien paikkakuntien jaa-äänien voitto unionin 

purkamisen puolesta. Kirjoittaja painottaa myös paikallisten ruotsalaisten äänestäneen 

unionin purkamisen toteutumiseksi.40 

Kirjoitus ottaa myös vahvasti kantaa naisten äänioikeuteen: 

Mitä ,,painetta” kärsivät ne tuhannet naiset, jotka kirjoittiwat nimensä suurkäräjille 

ja hallitukselle osoitettuihin addresseihin, joista he lausuwat kiitosket unioonin 

purkamisesta? Niin, sitä, etteiwät he saa ottaa osaa waltiollisiin äänestyksiin! Mutta 

he eiwät jaksa istua mykkinä ja waiti – saakoot hekin olla mukana sanomassa: ,,Me 

olemme yksimielisiä – tahdomme olla mukana kantamassa niitä taakkoja, jotka 

woiwat tulla.”41 

Helsingin Sanomien mielipide naisten äänioikeuteen näyttää olevan myönteinen. 

Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden edustuslaitoksen yhteydessä vuonna 1906. Vain 

Uudessa-Seelannissa oli naisilla äänioikeus ennen Suomea.42 Norjan naiset saivat 

äänioikeuden toisena Pohjoismaana Suomen jälkeen vuonna 1913.43 

Helsingin Sanomien pääkirjoitus Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.  21.9.1905 on 

vastaus nimimerkki Rätt alltid wararin kirjoitukselle Hufvudstadsbladetissa 3.9.1905. 

Kirjoittajan nimimerkki on Halwdan Koth. Koth on selkeästi norjalainen ja asuu 

Kristianiassa. Kirjoitus käsittelee Norjan ja Ruotsin riitoja unionin perustamisesta 

lähtien.44 

Haldwan Koth on halunnut kirjoittaa vastineen Rätt alltid wararille Norjan Oikeudesta 

itsenäisyyteen. Pääkirjoituksessa on jopa lainaus Hufvudstadsbladetista: ”Suomen Kansan, 

                                                           
40 K.E.K, ”Yksimielinen kansa.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.8.1905. 
41 K.E.K, ”Yksimielinen kansa.” (pk.). Helsingin Sanomat(HS) 23.8.1905. 
42 Jussila 2009, 86. 
43 Hentilä 2002, 232. 
44 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
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jonka itsenäisyystyöstään on pysyttäwä oikeuden pohjalla, ei sen wuoksi ole wedettäwä yhtä köyttä 

norjalaisten kanssa.”45 

Kirjoittaja on samaa mieltä Rätt alltid wararin kanssa oikeuden olevan paras perusta 

kansainvälisille siteille ja laillisten sopimusten ylläpitämiselle. Hän kuitenkin sanoo 

seuraavan heti perään: 

Kuitenkin tahdon tehdä sen huomautuksen, että kansan itsenäisyys on epäämätön 

oikeus, jota ei mikään sopimuskirja woi tyhjäksi tehdä. Porwarilliset lait eiwät tunnusta 

pätewäksi kontrahtia, joka tekee wapaan miehen orjaksi, eikä kansainwälinen 

moraalikaan woi asettaa kansakuntia huonompaan asemaan. Historia puhuu 

ylpeydellä kaikista kansakuntain wapusteiluista, waikka taistelu onkin katkaissut 

muodolliset oikeussiteet.46  

Kehotus Suomen kansalle pysyä oikeuden puolella omassa taistelussaan 

itsemääräämisoikeudesta on mielenkiintoinen. Kirjoittajan mielipide kansojen 

perusoikeudesta itsenäisyyteen on myös mielestäni selkeästi suunnattu suomalaisille 

omaan tilanteeseensa. 

Koth toteaa, että Norjan ei tarvitse vedota moraaliseen oikeuteensa, vaan sillä on koottuna 

asiakirjat omasta itsenäisyydestä. Hän käy myös läpi Norjan ja Ruotsin unioniin johtaneet 

tapahtumat. Koth mainitsee Ruotsin ja Norjan liittyneen itsenäisinä jäsenmaina unioniin.47 

Kirjoittajalta ei löydy ymmärrystä Ruotsin väitteille, ettei Ruotsi ole koskaan loukannut 

Norjan itsenäisyyttä: 

Meistä norjalaisista se kajahtaa merikimmältä iwalta, mutta se riippuu luonnolisesti 

todellisten olojen tietämättömyydestä, kun nyt Ruotsin taholta wäitetään – ja 

Hufvudstadsbladetin kirjottajakin sen toistaa – että Ruotsi ei ole koskaan loukannut 

sitä itsenäisyyttä, joka sen 1814 ja 1815 täytyi tunnustaa Norjalle. 48 

Koth jatkaa käymällä läpi omasta mielestään tärkeät tapahtumat, joissa Ruotsi on 

loukannut Norjan itsenäisyyttä. Käsittelyssä ovat käskynhaltijakysymys vuodelta 1859–

1860, puolueettomuuskysymykset koskien monia 1800-luvun konflikteja, sotilasasetus 

vuodelta 1855 ja kysymys kauppalipusta vuodelta 1898. Koth luettelee lisäksi kohdat, 

                                                           
45 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
46 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
47 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
48 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
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joissa Norja on yrittänyt toimia yhteisten etujen mukaisesti. Muun muassa hän mainitsee 

Norjan rakentaneen rautatieyhteydet Ruotsin rajalle, vaikka Ruotsin puolella rautateitä ei 

vielä ollut.49 

Kirjoittaja mainitsee, että asiat olisivat olleet toisin, jos Ruotsin kansa olisi päättänyt 

asioista kuninkaan ja hallituksen sijaan: 

Weisi liian pitkälle ruweta antamaan täydellistä kuwausta siittä millä tawalla Ruotsin 

waltiomahdit – en sano nimenomaan Ruotsin kansa; jos kansa itse olisi saanut wallita 

ruotsissa, olisi moni asia ollut toisin – wuoden wuotsena jälkeen: owat syrjäyttäneet 

Norjan oikeudenmukaisia waatimuksia ja kaikenlaisilla muodollisilla rettelöimisillä 

äsryttäneet norjalaisten kunniantuntoa.50 

Pääkirjoituksessa norjalaisten käsitys oikeudestaan omaan konsulaattilaitokseen tulee 

selväksi. Ruotsi halusi saada hallintaansa Norjan ulkomaanpolitiikan. Lopulta 

kysymyksestä tuli testi Ruotsin hallinnolle. Kirjoittaja kysyy, haluaako Ruotsin hallinto 

tunnustaa Norjan itsenäisyyden. Kirjoittaja mainitsee alkuperäisen syyn siihen, miksi tämä 

asia nousi esille: 

Wain siwumennen tahdon mainita, että waatimus erityisen norjalaisen konsulaatin 

aikaansaamisesta alkuaan oli syntynyt pelkkäin käytännöllisten syiden wuoksi; Norjan 

kauppa ei huomannut tulewansa toimeen ruotsalaisen wirkawaltaisuuden kanssa 

konsulaattilaitoksessa. 51 

Kothin mukaan kuninkaan viraltapaneminen Norjan suurkäräjien toimesta oli alun perin 

väliaikainen ratkaisu. Kuningas olisi palautettu valtion päämieheksi heti, kun lainmukainen 

hallitus olisi vallassa. Näin ei kuitenkaan käynyt johtuen kuninkaan perusteluista erottaa 

Norjan hallitus: 

Mutta kuningas aiheutti itse täydellisen erottautumisen osaksi sen kantta että hän 

perusteli epuunsa wäitteellä Norjan oikeudesta järjestää oma konsulaattilaitoksensa, 

siis kieltämällä Norjan itsenäisyyden osaksi sen kautta hän nimenomaan luopui 

kaikista yrityksistä lainmukaisen hallituksen kokoonsaamiseksi. 52 

                                                           
49 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
50 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
51 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
52 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
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Pääkirjoitus on tyyliltään Norja-myönteinen. Ruotsin kuninkaan ja hallinnon toimia 

katsotaan negatiivisesti. Norjalaisten oikeudellista perustaa itsenäistymiselle ylistetään. 

Helsingin Sanomien pääkirjoitus Wallankumousliike Suomesta käsittelee suurlakkoa. 

Helsingin Sanomat kirjoittaa seuraavanlaisesti: ”Norjan laakerit eiwät suo unia 

suomalaisille wallankumouksellisille, waan Suomenmaa ei ole Norja, eikä Wenäjä ole 

Ruotsi.”53 Selkeästi Helsingin Sanomat toteaa, ettei Norjan itsenäistyminen ole mitenkään 

verrattavissa Suomen tilanteeseen.  

 

1.2 Ruotsin valtion ja ruotsalaisten reaktiot unionin hajoamiseen 
 

23.6.1905 Helsingin sanomat käsittelee Ruotsin ja Norjan unionin purkua 

pääkirjoituksessa Unioonin hajotus ja Ruotsi. Kirjoituksessa käydään läpi ruotsalaisten 

reaktioita ja kantaa unionin purkamiseen sekä Ruotsin yleistä suhtautumista unioniin. 

Myös Ruotsin tulevien valtiopäivien kantaa Norjan ja Ruotsin tilanteeseen arvioidaan.54 

Pääkirjoituksen kirjoittaja, joka käyttää nimimerkkiä E.E.L, on selkeästi Ruotsin 

kansalainen. Tämä käy ilmi kirjoituksesta. Pääkirjoitus on kirjoitettu Tukholmassa.55 

Kirjoituksesta selviää, ettei Ruotsin kansa ollut tietoinen unionin kehityksestä. Kesäkuun 

seitsemännen päivän ilmoitus kuningas Oskar II:n viraltapanosta tuli täysin yllätyksenä 

ruotsalaisille: ”Norjalaisille tuntematon ja selittämätön tosiasia on, että n. j. Norjan 

kysymystä ei todella ole Ruotsissa ollut ennen kuin wasta kesäk. 7 p:n jälkeen.”56 

Kirjoittaja kertoo ruotsalaisten olleen tietämättömiä norjalaisten eriävästä näkökulmasta 

koskien unionia: ”Sen wuoksi että  kansallistunteemme ei ole milloinkaan tuntenut 

loukkautuwansa, kun aina näet olemme käsittäneet oman etewämmyytemme, emme ole 

ymmärtäneet, että weljesmaamme on woinut tuntea aiwan toisella tawoin.”57 

Kirjoituksessa on kohta, joka kuvaa hyvin Ruotsin kansan heräämistä unionin 

hajoamiseen: ”Wasta kuninkaalle kohdistettujen suosionosoitusten keralla tulimme todella 

tajuamaan, että Norjan kysymys oli meillekin olemassa. Siitä ensi heräämisestä wielä ollut 

                                                           
53 ”Wallankumousliike Suomesta.” (pk.). Helsingin Sanomat 10.11.1905. 
54 E.E.L, ”Unioonin hajotus ja Ruotsi.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.6.1905. 
55 E.E.L, ”Unioonin hajotus ja Ruotsi.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.6.1905. 
56 E.E.L, ”Unioonin hajotus ja Ruotsi.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.6.1905. 
57 E.E.L, ”Unioonin hajotus ja Ruotsi.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.6.1905. 
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meille täydellisesti selwinnyt, että ratkaisu oli todella jo tapahtunut, ettei meidän enää ole 

mahdollinen paikata mitä kerran on rikki mennyt.”58 

Ruotsin lehdistön vaatimukset koskien Norjan eroa unionista käydään läpi kirjoituksessa: 

Wielä pari päivää waltio keikauksen jälkeen puhui muuan pääkaupungin lehti 

lämpimästi personaaliunionin puolesta tähänastisen reaaliunioonin asemasta. Toiset 

lehdet owat huutaneet Ruotsin sotawäen liikekannalle saattamista, toiset taas, että 

Norja olisi pakotettawa luovuttamaan Ruotsille pohjoisimman maa-alueensa taatakseen 

Ruotsille awoimen tien waltamereen. Kaikki näitä ehdotuksia on kuitenkin pidettäwä 

tuskin muuna kuin ajattelemattomina harhaiskuina, hetken hämmenyksen 

synnyttäminä.59 

Kirjoittajan mukaan Ruotsin lehdistön kirjoittelut voidaan jättää omaan arvoonsa. 

Pääkirjoituksessa on maininta, ettei Ruotsilla ole aikomusta ratkaista asiaa sotilaallisesti: 

”Lopuksi on merkittäwä, että Ruotsissa ei ole ollut minkäänlaista wakawaa sodan tai edes 

aseellisen mielenosoituksen ajatusta.”60 Tämän lisäksi lopussa on ilmaus Ruotsin kansan 

mielipiteestä, jossa tuodaan ilmi kansan tahto rauhalliseen tilanteen ratkaisemiseen: ”Yhä 

useammiksi tarttuwat äänet, jotka tahtowat unioonijutun pikaista ja lewollista selwitystä, 

jotta kansat sitten woisiwat lähestyä toisiaan ja rakentaa liiton aiwan toisenlaisen.”61 

Helsingin Sanomat käsittelee 9.7.1905 Norjan ja Ruotsin unionin purkua pääkirjoituksella 

Sapelinkalistajat Ruotsissa. Pääkirjoitus kuvailee Ruotsin valtiopäivillä kuninkaan 

vetoomusta ja sen jälkeisiä reaktioita. Kirjoitus tarkastelee myös Ruotsin oikeistohallitusta 

sekä yleisesti Ruotsin vasemmiston ja oikeiston tilaa.62 

Ruotsin valtiopäivillä tapahtuneesta kuninkaan vetoomuksesta kirjoitetaan 

seuraavanlaisesti: ”Esitys ehdottaa nimittäin aiwan tyynesti ja maltillisesti rauhallista 

uniooniasiain selwittelyä. Mutta sen sijaan, että tämä kuninkaan wetoominen olisi ollut 

tyynnyttäwää öljyä aalloille, tuli siittä öljyä tuleen.” 63 

Ruotsin oikeistoa kirjoittaja syyttää kirkumisesta: ”Nousi yhteiskirkuminen äärimäisestä 

oikeistosta, huuto, että isänmaan, ylwään, rakkaan isänmaan oli sen oma hallitus 

                                                           
58 E.E.L, ”Unioonin hajotus ja Ruotsi.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.6.1905. 
59 E.E.L, ”Unioonin hajotus ja Ruotsi.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.6.1905. 
60 E.E.L, ”Unioonin hajotus ja Ruotsi.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.6.1905. 
61 E.E.L, ”Unioonin hajotus ja Ruotsi.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.6.1905. 
62 E.E.L, ”Sapelinkalistajat ruotsista.” (pk.). Helsingin Sanomat 9.7.1905. 
63 E.E.L, ”Sapelinkalistajat ruotsista.” (pk.). Helsingin Sanomat 9.7.1905. 
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pettänyt.”64 Oikeiston lehdet ovat pitäneet melua valtiopäivistä lähtien koskien unioni 

kysymystä: ”Niin on jatkettu siitä pitäen. Oikeisto=lehdet mässääwät isänmaallisuudesta 

ja tekewät kaiken woitamansa tulistaakseen suurten joukkoen jotenkin laimeasti juoksewaa 

werta.”65 Kirjoittaja antaa lukijalle kuvan, että vaikka oikeisto on ollut aggressiivinen 

unionin suhteen, ei kansa ole täysin ymmärtänyt sotapuheita ja muita aggressioita Norjaa 

kohtaan. 

Ruotsissa varsinkin konservatiivien Vårt Land -sanomalehti piti kovaa ääntä Ruotsin 

arvovallan kärsimisestä ja Ruotsin hallituksen selkärangattomista toimista.66 Ruotsin 

valtiopäivillä osa konservatiiveista edustivat kovaa linjaa Norjan asian suhteen. 

Sosiaalidemokraatit, liberaalit ja osa konservatiiveista olivat sovittelevalla kannalla.67 

Kirjoittaja katsoo hyvällä, että suuri osa Ruotsin lehdistöstä on varoitellut kansaa 

reagoimasta liian aggressiivisesti: ”Maamme kunniaksi woi kuitenkin sanoa, että waltaawa 

enemmistö lehtiä warottaa yltiöisänmaalisesta räyhäämisestä ja kehottaa järkkymättömään 

tyyneyteen sekä rauhallisesti ja kohtuulisesti tekemään selwityksen Norjan kanssa.”68 

Unionin purkamisesta ja Ruotsin vaatimuksista kirjoitetaan seuraavasti: ”Ei ole 

epäilystäkään, että Ruotsin kansa haluaa unioonin konkurssipesästä niin suuren osuuden 

kuin suinkin, jos nimittäin se woidaan saada täysin rauhallista tietä.”69 

Pääkirjoituksen lopussa käsitellään tarkemmin nationalismin nousua ja Ruotsin oikeisto 

hallituksen asemaa: 

Toiwo on nimittäin ollut, että se isänmaallinen mielialan aalto, joka nyt kulkee maan 

yli, kantaisi harjallaan hallituksen, joka olisi sitä oikeaa suurruotsalaista lajia, joka ei 

woisi katkaista tietä wain Norjalta, waan myöksin siltä yliwallalta, joka wasemmiston 

nimellä marssii esiin idästä ja lännestä Ruotsinmaasta ja uhkaa syöstä waltaistuimelta 

sen puuttuneen oikeiston, joka tähän asti on istunut peräsimessä ja waltiollisesti 

tukahdutaanut maan. Tähän saakka on tuo suloinen toiwo mennyt myttyyn, ja kun 

hallitus kerran menee, niin ehkä yllätys tulee oikeistolle tuota wähemmän miellyttäwää 

laatua.70 

                                                           
64 E.E.L, ”Sapelinkalistajat ruotsista.” (pk.). Helsingin Sanomat 9.7.1905 
65 E.E.L, ”Sapelinkalistajat ruotsista.” (pk.). Helsingin Sanomat 9.7.1905. 
66 Lindgren 1959, 142. 
67 Lindgren 1959, 142-143. 
68 E.E.L, ”Sapelinkalistajat ruotsista.” (pk.). Helsingin Sanomat 9.7.1905. 
69 E.E.L, ”Sapelinkalistajat ruotsista.” (pk.). Helsingin Sanomat 9.7.1905. 
70 E.E.L, ”Sapelinkalistajat ruotsista.” (pk.). Helsingin Sanomat 9.7.1905. 
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Kirjoituksesta saa kuvan, että Ruotsin oikeisto on nähnyt unionikysymyksessä viimeisen 

mahdollisuuden, jolla vasemmisto saataisiin aisoihin. Kirjoittaja selvästi ennakoi 

vasemmiston saavan vallan tulevaisuudessa. 

Ruotsissa miehet saivat ensimmäistä kertaa yleisen äänioikeuden vuonna 1907, ja 

sosiaalidemokraatit saivat ensimmäistä kertaa enemmistön Ruotsin toiseen kamariin 

vuonna 1914.71 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa Odotusaika Norjasta 12.8.1905 käsitellään Ruotsin 

lehdistön kirjoituksia. Kirjoitusten laatua kirjoittaja kritisoi voimakkaasti. Kirjoituksessa 

todetaan, ettei norjalainen lehdistö ole lähtenyt kilpailemaan loukkauksista ruotsalaisen 

lehdistön kanssa. Ruotsalaisten sanomalehtien kirjoittelu on vaikuttanut norjalaisten 

vakaumukseen purkaa unioni, ja niiden kirjoitukset ovat jääneet norjalaisten mieleen. 72 

Paljon on tähän yhteistuntoon ja yksimielisyyteen waikuttanut myöskin se tapa, jolla 

Ruotsin sanomalehdistö on esiintynyt. Omat lehtemme eiwät ole antautuneet mihinkään 

keskusteluun noiden raiwoawain kiikoilijain kanssa kölin tuolla puolen, jotka 

osottawat, että haukkumasanat ja ilkeät walheet sopiwat kahden kansan wäliseen 

suoritukseen; mutta kansan mieleen owat nämä lehtien mielenpurkaukset painaneet 

merkin.73 

Selkeästi Ruotsin lehdistö nähdään Norjassa lapsellisena ja pahansuopaisena. Helsingin 

Sanomat on Norjan puolella ja toivoo Ruotsin maltillisen lehdistön mielipiteen voittavan 

Ruotsissa. 

Helsingin Sanomissa 23.8.1905 kerrotaan, että Ruotsissa uutinen äänestyksen tuloksesta 

on otettu vastaan sekaisin tunnelmin. Osa Ruotsin lehdistä on julkaissut nimettömiä 

kirjoituksia, joiden mukaan norjalaiset olisivat tyytymättömiä hallituksen toimintaan.74 

Norjassa hänen mukaansa näitä ongelmia ei ole havaittu: 

Paria oikeistolaista, lukuunottamatta, toinen heistä on ruostalaisen naisen kanssa  

naimisissa – jotka owat nimettöminä katsoneet sopiwaksi päästä tyytymättömyytensä 

julkisuuteen ruotsalaisissa lehdisssä, emme me täällä Norjassa mitään tiedä siitä 

                                                           
71 Hentilä 2002, 233. 
72 K.E.K, ”Odotusaika Norjasta.” (pk.). Helsingin Sanomat 12.8.1905. 
73 K.E.K, ”Odotusaika Norjasta.” (pk.). Helsingin Sanomat 12.8.1905. 
74 K.E.K, ”Yksimielinen kansa.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.8.1905. 
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tyytymättömyydestä, joka muka on tullut näkywiin minsteristön tähänastisen politiikan 

suhteen.75 

Pääkirjoituksen mukaan ruotsalaiset sanomalehdet antavat ymmärtää, ettei 

kansainäänestys ollut vapaa: Ruotsin sanomalehdet wiittaawat, että waaliin ei ole astunut 

wapaa kansa. Hallitsewain puolelta muka käytetty kowa paine on ajanut nämä tuhannet 

waaliuurnain ääreen wastaamaan jaa.”76 

Helsingin Sanomat kritisoi pääkirjoituksessa varsinkin Ruotsin lehdistöä. Uskoisin 

Helsingin Sanomien näkevän Ruotsin sanomalehtien käytöksen näkyvän alistavana 

pienempää maata kohtaan. 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 15.10.1905 ilmaistaan Ruotsin vapaamielisten 

pettäneen norjalaiset. Pääkirjoitus ennustaa vasemmiston nousevan piakkoin Ruotsin 

johtoon: ”Työväki on se puolue, joka nyt käytti kaiken woimansa luodakseen uuden 

Ruotsin, johon me todellakin woisimme luottaa. Ja me toiwomme ja uskomme, että 

sellainen uusi Ruotsi on tulewa.”77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 K.E.K, ”Yksimielinen kansa.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.8.1905. 
76 K.E.K, ”Yksimielinen kansa.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.8.1905. 
77 K.E.K. ”Karlstadin neuwottelujen jälkeen.” (pk.). Helsingin Sanomat 15.10.1905. 



19 
 

2. NORJAN VALTION VAKIINTUMINEN JA VALTIOMUOTOKYSYMYS 
 

Elokuusta lokakuun lopulle Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa käsiteltiin pääasiassa 

kotimaisia aiheita. Pinnalle nousivat eritoten alkoholi, koulutus ja puolueiden ohjelmat. 

Ulkomaita koskevat pääkirjoitukset käsittelee Venäjän sisäpolitiikkaa ja Karlstadin 

sopimusneuvotteluja. Marraskuussa suurlakon jälkeiset pääkirjoitukset käsittelee melkein 

kokonaan tulevia uudistuksia ja valtiopäiviä. Muutama pääkirjoitus pohtii Norjan 

hallitusmuotoa. Joulukuussa Helsingin Sanomat kirjoittivat ainoastaan kotimaisista 

tapahtumista pääkirjoituksissaan. Varsinkin koulutus nousi vahvasti esille.78 

Pääkirjoitukset Karlstadin sopimuksesta ja valtiomuotokysymyksestä on kirjoitettu 

Kristianiassa norjalaisen toimesta. 

 

2.1 Karlstadin sopimuksen neuvottelut 
 

Karlstadin neuvottelut alkoivat 31.8.1905. Neuvotteluissa oli tarkoitus sopia Norjan ja 

Ruotsin erosta johtuvista kysymyksistä. Tärkeimmäksi kysymykseksi neuvotteluissa nousi 

Norjan puolustuslinnoitukset maiden rajalla. Neuvottelut joutuivat katkolle 7.9.1905, 

koska neuvottelijat ilmoittivat hallituksilleen neuvottelujen tilasta. Poliittinen ja 

sotilaallinen tilanne oli kireimmillään maiden välillä 15.9.1905. Sopimuksesta päästiin 

yhteisymmärrykseen 23.9.1905. Sopimuksessa Norjan ei tarvinnut purkaa kaikkia 

rajalinnoituksia, mutta se sai kuitenkin rajoituksia niiden laajentamiseen. Myös 

demilitarisoitu alue luotiin Ruotsin ja Norjan välille.79 

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 15.10.1905 Karlstadin neuvottelujen jälkeen käsittelee 

norjalaisten reaktioita Karlstadin sopimukseen. Eritoten ruotsalaisten vaatimukset 

linnoitusten purkuun on tarkemmassa tarkastelussa. 80 

Pääkirjoitus vertaa kesän aurinkoista ja iloista mielialaa, joka nyt on vaihtunut syksyn 

painostavaan ja synkkään mielialaan. Norjalaiset kokevat ilmapiirin painostavana, ja 

heidän mielestään Karlstadin sopimus on pettymys Norjalle: ”Olemme nyt – suuri 

                                                           
78 Helsingin Sanomat 1.8.1905–31.12.1905. 
79 Ahl, Paavolainen, Sinikoski, Nyman, Bränn 2005, 14–15. 
80 K.E.K. ”Karlstadin neuwottelujen jälkeen.” (pk.). Helsingin Sanomat 15.10.1905. 
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enemmistö maasta – katkeralla ja pettyneellä mielellä Karlstadin soimuksen 

julkistamisesta.”81 

Kirjoitus käy läpi, miten neuvottelijat valittiin Karlstadiin. Lehdistössä ja suurkäräjillä 

tuotiin mielipiteitä neuvotteluja vastaan, koska he muistelivat aikaisempia neuvotteluja 

Ruotsin kanssa. Suurkäräjien enemmistö halusi neuvotella Ruotsin kanssa. Kirjoittaja 

myös toteaa seuraavan, jos neuvottelut eivät onnistuisi: ”Ellei ehdoista päästäisi 

yksimielisyyteen, woitaisiin neuwottelut keskeyttää ja koettaa omin toimin saada 

ulkomaiden tunnustus Ruotsin suostumuksesta wälittämättä”. Esimerkkinä kirjoittaja 

mainitsee Belgian ja Hollannin läpikäymän prosessin.82 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 23.8.1905 nousee Karlstadin neuvottelujen kuumin 

aihe esille eli Norjan rajalinnoitusten purkaminen. Purkamista tullaan käsittelemään 

Norjan lehdistössä paljon: 

Mielipiteet rajalinnoituksista ja niiden hajottamisesta owat Norjasta ylen erilaiset. ,, 

Soscial=Demokraten” työmiehineen ja ,,Bergens Gang””, jolla on niinikään suuri 

lukijakunta, puolustawat ehdottomasti Ruotsin kanssa tehtäwää sowinto-

oikeussopimusta, jolloin linnoitukset woitaisiin purkaa kansallisetta nöyryytyksettä. 

Radikaalisimmat wasemmisto=lehdet puhuwat sen sijaan suurin ja kiihottawin sanoin 

,,häpäisewästä” waa=timuksesta, jota ei koskaan woitaisi tehdä kunniastaan aralle 

kansalle, ja jota asettaa meidät antautuneiden kansojen luokkaan.83 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 15.10.1905 kritisoidaan kovin sanoin ruotsalaisten 

ehtoa Norjalle purkaa rajalinnoituksensa Karlstadin sopimuksessa. Myös Ruotsin toimet 

sopimuksien omien ehtojensa läpiajamiseksi herättävät närkästystä. 

Kirjoittaja ei ymmärrä, miksi rajalinnoitusten purkua vaadittiin Norjalta. Norjassa tämä 

vaatimus koettiin yleisenä nöyryytyksenä. Vaatimus ei ole kirjoittajan mukaan yleisessä 

linjassa ruotsalaisten väitteille, että he halusivat vain rauhaa.  

Ruotsalaisten armeijoiden kasvanut liikehdintä Norjan rajalla herätti suurta huolta 

Norjassa: 

Pian ilmestyi kuitenkin ikäwiä huhuja liikkeelle. Yhä suurempia ja suurempia 

joukkoja koottiin rajalle; ,,ne owat ainoastaan tawallisia syysmanööwereitä”, sanottiin 

                                                           
81 K.E.K. ”Karlstadin neuwottelujen jälkeen.” (pk.). Helsingin Sanomat 15.10.1905. 
82 K.E.K. ”Karlstadin neuwottelujen jälkeen.” (pk.). Helsingin Sanomat 15.10.1905. 
83 K.E.K, ”Yksimielinen kansa.” (pk.). Helsingin Sanomat 23.8.1905. 
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sanomalehdistä -; mutta manööwerejä kesti yhä, ja uusia lisäjoukkoja kutsuttiin ja yhä 

lähemmä ja lähemmä rajaa wietiin harjoitukset.84  

Kirjoittajan mukaan sotilaiden liikehdintä ja Ruotsin lehdistön aggressiivisempi kirjoittelu 

koettiin ultimaatumina Norjalle. Tämä nähtiin painostuksena sopimusneuvotteluihin. 

Norjalaisilla oli vain kaksi vaihtoehtoa: hyväksyä sopimus tai aseellinen konflikti. 

Norjalaisten yleinen mielipide oli, että, linnoituksia ei tulisi purkaa. Omaansa ja 

norjalaisten mielialaa näistä toimista kirjoittaja kuvaa seuraavanlaisesti: ”Jännitys on ollut 

uskomaton. Parina päivänä oli meillä sodan pelko, joka täytti koko elämän hermostuneella 

lewottomuudella ja kaikenmoisilla hurjilla huhuilla. 85 

Pääkirjoituksen mukaan neuvottelujen tulos oli helpotus Norjan kansalle. Sodan uhka oli 

vältetty. Norjalaiset olivat pettyneitä linnoitusten purkuun, mutta tämä oli hyväksyttävä. 

Kirjoittajan mukaan tämä nöyryytys tulee vaikuttamaan Norjan ja Ruotsin väleihin vielä 

pitkään. 

Pääkirjoitus on hyvin Norja-myönteinen. Ruotsin kansa ja Ruotsin hallitus pidetään 

erillään toisistaan. Ruotsin hallitusta kritisoidaan kovasti. Kirjoituksen lopusta käy ilmi 

selkeä myönteinen kanta tasavaltaan. 

Halwdan Koth kirjoittaa Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 21.9.1905 Ruotsin 

Norjalle asettamista ehdoista koskien unionin purkamista. Ruotsi haluaa Norjan purkavan 

rajallaan olevat linnoituksensa. Kirjoittaja ei pysty käsittämään Ruotsin vaatimusta. Hänen 

mukaansa voisi luulla, että Ruotsi pyytäisi Norjaa vahvistamaan puolustustaan unionin 

purkamisen yhteydessä. Hän mainitsee näiden linnoitusten olevan ainoastaan 

puolustamiseen Ruotsin mahdollista hyökkäystä vastaan.86 

Koth on omien sanojensa mukaan ollut aina puolustuslinnoituksia vastaan. Hän ei näe 

mahdollisena sotaa Ruotsin ja Norjan välillä. Hän kuitenkin toteaa, ettei 

puolustuslinnoituksia voida purkaa ennen kuin on päästy rauhalliseen sopimukseen 

unionin purkamisesta. Lopuksi Koth kommentoi unionin purkamisesta seuraavanlaisesti: 

”Ei, Rauha on rakennettava oikeudelliselle pohjalle. Tämän päämaalin saavuttamiseksi on 

Norja työskennellyt yli 90 wuotta, nyt saa Ruotsi wakawasti käydä mukana tähän 

työhön.”87 

                                                           
84 K.E.K. ”Karlstadin neuwottelujen jälkeen.” (pk.). Helsingin Sanomat 15.10.1905. 
85 K.E.K. ”Karlstadin neuwottelujen jälkeen.” (pk.). Helsingin Sanomat 15.10.1905. 
86 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
87 Halwdan Koth, ” Oikeus ja wääryys Norjan-Ruotsin taistelussa.” (pk.). Helsingin Sanomat 21.9.1905. 
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2.2 Kansanäänestys valtiomuodosta 
 

Norjassa järjestettiin kansanäänestys valtiomuodosta 12.–13.11.1905. Tasavallan 

kannattajat saivat noin 70 000 ja kuninkaanvallan kannattajat 300 000 ääntä. 

Kuninkaanvalta sai selkeästi enemmän kannatusta.88 

Tanskan prinssi Kaarlea norjalaiset tiedustelivat kuninkaaksi ensimmäisen kerran 

29.6.1905. Hän kumminkin vastasi toivoen, että Norjassa järjestettäisiin kansainäänestys 

asiasta. Tanskan prinssi Kaarle valittiin Norjan kuninkaaksi 18.11.1905. Hän otti 

käyttöönsä nimen Haakon VII.89 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 12.8.1905 käydään myös läpi keskustelua Norjan 

tulevasta hallitusmuodosta. Tarjous Bernandotteille on edelleen avoin. Jos Bernandottet 

hylkäävät ehdotuksen, on valittava tasavallan ja kuningasvallan välillä. Tasavallan 

kannattajista sanotaan seuraavaa: ”Sanomalehdistä on etupäässsä ,,Social=Demokraten” 

puhunut tasawallan hywäksi; mutta tasawalta-ajatuksella on kuitenkin paljon kannatusta 

sosiaalidemokraattien leirin ulkopuolellakin.”90 

Yllättävänä tekijänä suurkäräjien kokouksesta Helsingin Sanomat pitävät 16.6.1905 

ilmestyneessä pääkirjoituksessa suurkäräjien kuningas Oskari II:lle lähettämää pyyntöä 

saada Norjan kuninkaaksi Bernadotten suvun prinssi: 

Sitten selitti puhemies suurkäräjäin kuningas Oskarille lähettämän adressin. Aiwan 

yllättäwä kohta siinä oli pyyntö saada joku Bernadotten huoneenprinssi Norjan 

kuninkaaksi – sitä wastaan, että hän luopuu perintöoikeudestaan Ruotsin 

valtaistuimelle.91  

Kyseisestä otteesta voi päätellä tilanteen tulleen yllätyksenä kirjoittajalle. Myöhemmin 

kirjoituksessa todetaan seuraavaa hallitusmuodosta: ”Kerrotaan, ettei kuningas salli 

prinssiensä ottaa wastaan tarjottua kruunua. Siinä tapauksessa tulee otaksuttawasti 

hallitusmuodosta tasavalta”.92 Kirjoitus jatkuu ylistämällä Norjan kansan itsenäisyyttä ja 

kypsyyttä valita hallitusmuodoksi tasavalta. Kirjoittaja kertoo kuulleensa puheita tasavallan 
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puolesta Kristianiassa93. Helsingin Sanomat näyttävät vahvasti uskovan tasavallan oleva 

Norjan tuleva hallitusmuoto. 

Helsingin Sanomissa 12.8.1905 kirjoittaja tuo oman mielipiteensä hallitusmuodon 

kannatuksesta julki: ”Olisin kuitenkin taipuwainen luulemaan, että enemmistö on 

kuningaswallan kannattajia.” Kirjoittaja toteaa, ettei kysymystä ole paljoakaan käsitelty 

paikallisessa sanomalehdistössä: ”Kysymystä on wasta wähän keskusteltu sanomalehdissä, 

ja mielet täyttää etupäässä ja ennen kaikkea unioniasiain selwittäminen.”94 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 23.8.1905 käsitellään ohimennen 

valtiomuotokysymystä. Bernandotte-suvun jäsenen päätöstä nousemisesta Norjan 

kuninkaaksi odotellaan mielenkiinnolla. Kirjoittaja näkee kyseisen päätöksen saavan 

ratkaisun ensimmäisenä. Ratkaisu hänen mukaansa voisi selventää Norjan tilannetta.95 

Karlstadin neuwottelujen jälkeen pääkirjoituksessa 15.10.1905 Helsingin Sanomat käsittelee 

ohimennen Norjan tulevaa hallitusmuotoa. Keskustelu hallitusmuodosta on Norjan 

lehdistössä kiihtynyt. Tasavallan puolestapuhujat ovat saaneet paljon kannattajia 

Karlstadin neuvottelujen aikana. He kuitenkin pelkäävät suurkäräjien valitsevan jonkun 

tanskalaisen prinssin ilman kansanäänestystä. Tarjouksesta Ruotsin Bernandotteille on 

luovuttu johtuen kansan kielteisestä suhtautumisesta.96 

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 12.11.1905 Kuningaskuntako vai Tasavalta? käsittelee 

Norjan valtiomuodon kysymystä ja tulevaa kansainäänestystä. Kirjoituksessa käydään läpi 

hallituksen päätös tehdä asiasta kansainäänestys sekä sen päätös laittaa oma arvovalta 

peliin kuningaskunnan puolesta.97 

Pääkirjoituksen alusta käy ilmi, että kirjoittaja pitää tilannetta täysin avoimena: 

Taas käy Norjan kansa waaliuurnien ääreen antamaan äänensä. Mutta tällä kertaa 

ei tuloksesta olla yhtä warmoja, eikä kysymys myöskään ole yhtä helposti selwitettäwissä 

kuin unionin hajottamisen tapauksessa.98 

Kirjoittaja pitää kysymystä vaikeana, koska siihen on monta vaikeuttavaa kohtaa. Kysymys 

valtiomuodosta oli nivottu yhteen Tanskan prinssi Kaarlen ehdokkuuden kanssa. 
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Hämmennystä on myös aiheuttanut ulkoministeri Löwlandin tuki kuninkaanvallalle, 

koska hänen kantansa oli vielä elokuun 15. päivä tasavallan puolella. Hallitus laittoi lopulta 

oman arvovaltansa peliin kuninkaanvallan puolesta. Tämä kirjoittajan mukaan on yksi 

tekijä kansainäänestyksessä, koska nykyinen hallitus on todella suosittu Norjassa, ja tästä 

johtuen tulee kansainäänestyksestä samalla testi hallituksen luottamukselle.99 

Pääkirjoituksessa käydään läpi tasavaltaa vastustavien perusteita kuninkaanvallalle. 

Tasavalta toisi vastustajien mielestä useamman mullistuksen, jotka aiheuttaisivat Norjalle 

ongelmia useammaksi sukupolveksi. He korostavat varsinkin finanssi- ja talouselämän 

ongelmia. Myös suhteet ulkovaltoihin voisivat mutkistua.100 

Ulkoministeri Löwlandin päätös olla hyväksymättä edellä mainittuja kantoja on pidetty 

arveluttavina: ”Löwlandin esitys ei ole  wakuuttawa. Ei olla täydelleen selwillä miksi tämä 

wanha tasawaltalainen ei woi nyt hywäksyä nuoruutensa ja miehuutensa ihannetta.” On 

epäilty, että hallitus on mennyt liian pitkälle sopimuksessa Tanskan prinssi Kaarlen 

kanssa.101 

Tasavallan puolesta aktiivisimmin ovat puhuneet tilanomistaja Konow ja asianajaja 

Castberg. Heidän mielestään rakenne on jo olemassa, mutta vain harja puuttuu. 

Pääkirjoituksen mukaan tasavaltalaiset ovat saaneet viimeaikoina hyviä uutisia. Useamman 

valtion tunnustukset Norjalle ovat edesauttaneet vähentämään räjähdysherkkien 

suhteiden pelkoa. Monarkistit ovat pelotelleet Norjan kansaa, että jos he valitsevat 

tasavallan, se saattaisi vaikeuttaa ulkomaansuhteita. Myös ulkomaansuhteiden 

muodostumisesta kertoo se, että Venäjä on jo lähettänyt suurlähettilään Norjaan ja 

Yhdysvallat ovat hyväksyneet Norjan suurlähettilään. Talous- ja finanssimaailman 

helpotukseksi Gunnar Knudjen erosi ministeriöstä. Hän on yksi Norjan tunnetuimmista 

liikemiehistä ja samalla tasavallan kannattaja. Tätä on Norjassa pidetty vahvana 

kannanottona tasavaltalaisten puolesta.102 

Helsingin Sanomat on selvästi tasavaltamyönteinen. Sen huomaa pääkirjoituksen tyylistä 

ja asioiden käsittelystä. Kirjoittaja ei selkeästi kannata Norjan hallituksen asettumista 

kuninkaanvallan puolelle. Myös kansainäänestyksen muotoa kirjoittaja kritisoi, koska siinä 

käsitellään muutakin kuin hallitusmuotoa. 
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Helsingin Sanomien pääkirjoitus 14.11.1905 Taistelu kansan itsemäärämisoikeudesta käsittelee 

jälleen hallitusmuotoa. Tarkemmassa tarkastelussa on oikeistolehdistön pettymys sekä 

pyrkimykset suoriin kuninkaanvaaleihin, kansan väsymys kokouksiin ja halu normaaliin 

arkeen sekä hallituksen toimet koskien kansainäänestystä.103 

Norjan oikeistolehdistöt ovat kirjoittajan mukaan ajaneet kaikilla mahdollisilla keinoilla 

heti tapahtuvia kuninkaanvaaleja. Hänen mukaansa ne eivät ole kuitenkaan ottaneet 

huomioon kansan tahtoa. Nyt ne ovat kuitenkin joutuneet pettymään hallituksen 

päätettyä, että kuninkaanvaalit voivat tapahtua vasta kansainäänestyksen jälkeen. 

Kirjoittaja kertoo oikeistolehdistön toiminnasta tarkemmin: 

Kaikkia niitä, jotka owat pitäneet wieraan prinssin walitsemista puolstamattomana 

tekona, koska mahdollisesti kansan enemmistö ei mitään kuningasta halua, on sama 

sanomalehdistö leikannut pieneksi kiihottajaryhmäksi, joka pukareiksi, 

tasawaltalaisiksi, perustuslain rikkojiksi ja kaiketi siksi, millä yhteiskuntaa 

hajottawia woimia yleensä woidaan nimittää.104 

Pääkirjoitus käy läpi samoja asioita kuin kirjoittajan edellinen kirjoitus 12.11.1905: 

”Kuningaskuntako vai tasavalta?”. Varsinkin hallituksen toimet käydään läpi uudelleen. 

Kirjoittaja on myös tuonut ilmi, että Norjan kansa alkaa olla väsynyt näihin poliittisiin 

tapahtumiin: 

Kansa, joka on yhden wuoden kuluessa saanut taistella niin mullistawien waltiollisten 

muutosten puolesta, kuin todella Norjan kansa tänä wuonna on saanut tehdä, jaksa 

seurata mukana. Toiminnan politikka sitä lopulta wäsyttää.105 

Kirjoittaja mainitsee, että kansainäänestyksen tulos ei ole varma, mutta monarkistien 

olevan todennäköisempi voittaja. Hän tuo ilmi, että monarkistit ovat käyttäneet työrauhaa 

ja suhteita ulkovaltoihin lyömäaseena tasavaltalaisia vastaan. Lopuksi hän toteaa 

seuraavan: ”Mutta pääasia on nyt, että kansan itsemääräämisoikeus on tullut 

tunnustetuksi. Se on todelliselle kansanwallalle moraalinen woitto.106 

Pääkirjoitus on selkeästi tasavallan puolella. Sen huomaa kielestä ja asioiden käsittelystä. 

Kirjoittaja on kuitenkin realisti ja toteaa monarkistien olevan voitolla. 
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LOPPULAUSE 
 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt selvittämään Helsingin Sanomien mielipidettä Ruotsin ja 

Norjan unionin purkamisesta, Norjan itsenäistymisestä ja sensuurin vaikutuksesta 

pääkirjoituksiin. Helsingin Sanomat katsoi Norjan tehneen oikean ratkaisun unionin 

purkamisessa. Helsingin Sanomat koki Ruotsin kuninkaan pettäneen Norjan kansan. 

Lehden mielestä Norjan toimenpiteet olivat laillisia. Kirjoituksissa norjalaisia politiikkoja 

ihailtiin ja Norjan kansaa ylistettiin. 

Ruotsin kuningas Oskar II ja Ruotsin hallitus saivat kovaa kritiikkiä Helsingin Sanomilta. 

Sanomalehti ei katsonut ruotsalaisten oikeistosanomalehtien kirjoittelua hyvällä. Helsingin 

Sanomien kirjoituksista voi havaita toiveet Ruotsin oikeistohallituksen kaatumisesta ja 

vasemmiston valtaan nousemisesta. 

Helsingin Sanomat odotti Norjan muodostuvan tasavallaksi. Hallitusmuotokysymystä 

käsiteltiin lähes jokaisessa pääkirjoituksessa. Helsingin Sanomat antoi ymmärtää, että 

tasavaltalaisuus sai yhä lisää kannatusta Norjan kansan keskuudessa. 

Kansanäänestystuloksen jälkeen Helsingin Sanomat ei enää julkaissut pääkirjoitusta 

Norjan valtiomuotokysymyksestä. Jos lisää pääkirjoituksia kyseisestä asiasta olisi julkaistu, 

olisi se mahdollisesti ollut tuloksen ihmettelemistä. 

Pääkirjoituksissa sensuuria kierrettiin mielestäni tuomalla mielipiteet esille 

kirjeenvaihtajien kirjoittamien artikkeleiden kautta. Suoraa sensuuria en havainnut 

Helsingin Sanomien kirjoituksissa. Ehkä Venäjä ei kokenut sensuuria tarpeelliseksi, koska 

Suomen poliittinen tilanne nähtiin erilaisena Norjaan verrattuna. 

Yleisesti ottaen Norjan itsenäistyminen ei vaikuttanut olevan Helsingin Sanomien 

mielenkiinnon kohteena. Helsingin Sanomien pääintressit kesällä 1905 olivat sisäpolitiikka 

ja Venäjän sisäinen myllerrys. Loppusyksystä 1905 mielenkiinto kohdistui Suomen 

suurlakkoon. Suurlakkoa koskevissa Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa Suomen 

poliittista tilannetta ei verrattu Norjan itsenäistymiseen. Kirjoittaessaan Suomen 

suurlakosta Helsingin Sanomat mainitsevat Norjan itsenäistymisen yhden ainoan kerran, 

ja siinäkin vain todetakseen, ettei Norjan ja Suomen poliittista tilannetta voida verrata 

keskenään. 

Hyvänä jatkotutkimuksen kohteena olisi selvittää laajemmin suomalaisten sanomalehtien 

mielipiteitä Norjan itsenäistymisestä ja vertailla niitä keskenään. Esimerkiksi Työmies- ja 
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Uusi Suometar -sanomalehdet sopisivat jatkotutkimukseen erinomaisesti, sillä Työmies 

edustaa vasemmistoa ja Uusi Suometar konservatiiveja. 
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