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Marita Hietasaari 

Tarina ei pääty koskaan – Ralf Nordgren: Sellaista ei tapahtunut 

Siinä he ovat! 

Ratsastavat jäätä pitkin. Tasaisessa tahdissa kaviot pöllyttävät lunta ilmaan. Jäljet vievät luodetta 

kohti. Kavioiden ääni häipyy maaliskuun siniseen hämärään. Kaksi ratsastajaa kiitää eteenpäin si-

vuuttaen saaren toisensa jälkeen. Silmät pitäytyvät jäljissä, jotka ovat olleet edessä koko päivän. 

Ryntäävät eteenpäin kuin sudet. Niin, susia he muistuttavat. 

Niinkö? (5) 

Där är de! 

Över isen rider de. Hovarna kastar i jämn rytm snö i luften. Spåret drar mot nordväst. Ljudet av 

hovarna sjunker in i mars månads blå skymning. Tätt jagar de två ryttarna vidare, passerar holme 

efter holme. Ögonen hänger fast vid ett spår som legat där framför dem hela dagen. Som vargar 

jagar de framåt. Ja, som vargar är de. 

Är de? (5) 

Ralf Nordgrenin romaanin aloitus vie lukijan suoraan tapahtumien keskelle. Aarre Tolmunen 

ja Edward Kleiman ajavat Aarren isäntää Tammelinia takaa mutta joutuvat itse saksalaisten 

vangitsemiksi. Romaanin teemat – tiedon epävarmuus, menneisyydestä kertomisen ongelmat 

ja tapahtumien kyseenalaistaminen – tulevat esiin sitaatin päättävässä kysymyksessä ”niinkö” 

ja teoksen kiistävässä otsikossa Det har aldrig hänt (1977, suom. Sellaista ei tapahtunut, 1978). 

 

Kuva 1. Ralf Nordgrenin romaanin Det har aldrig hänt (1977, suom. Sellaista ei tapahtunut, 1978) kertoja / his-

torioitsija / kirjailija yrittää selvittää, miksi Ahvenanmaan Vårdössä teloitettiin kaksi punakaartilaista keväällä 

1918. Kertomuksen nykyaika ja kuvattu menneisyys sekoittuvat, kun tarinan henkilöt kiistelevät tapahtumien 
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kulusta ja tulkinnoista kertojan kanssa. Teos on yksi ensimmäisiä postmodernin historiallisen romaanin edustajia 

Suomessa.  

Romaanin kertoja on historioitsija, joka pyrkii selvittämään, mitä Ahvenanmaalla Vårdössä ta-

pahtui maaliskuussa 1918. Kenen määräyksestä kaksi punavankia, Tolmunen ja Kleiman, te-

loitettiin? Kertoja ei tyydy vain arkistotutkimuksiin ja haastatteluihin, vaan käyttää myös epä-

tavallisempia metodeja, sillä hän pyytää kahta aikalaista kertomaan tapahtumista ikään kuin 

hän ja henkilöhahmot olisivat samalla aikatasolla – keino, jota Lars Sund ilkikurisella tavallaan 

hyödyntää Siklax-trilogiassaan. Kehyskertomus eli se taso, jossa kertoja – ”minä-tutkija-ker-

toja-valehtelija-lukija-aivan-kuin-sinä” (110) – tutkii ja kirjoittaa tarinaa, sekoittuu kerrottuun 

eli menneisyyden tasoon, kun henkilöhahmot kiistelevät kertojan kanssa. Kertojan läsnäolo ker-

tomuksessa näkyy myös hänen tavassaan käyttää välillä kolmannen persoonan sijaan henkilöi-

den suoraa puhuttelua. Miehet ovat pysähtyneet lepäämään, mutta Edward aavistelee pahaa:  

Minä en pidä tästä yöstä, se on pitkä. Aamu tulee, niin, mutta tämä ei pääty hyvin. 

Siltä tuntuu. 

Sinä olet oikeassa, Edward Kleiman. Se ei pääty hyvin. Minä tiedän. Tulee aamu ja vielä kerran te 

sulatatte lunta – –. Te jatkatte ratsastamista. (7–8) 

Jag tycker inte om den här natten. Den är lång. Det blir morgon, ja, men det kommer inte att sluta 

bra dethär.  

Så känns det. 

Du har rätt, Edward Kleiman. Det slutar inte bra. Jag vet det. Det blir morgon och ännu en gång 

smälter ni snö – –. Ni rider vidare. (7) 

Seuraavaksi kuvataan Vårdön keväättä 1918 ja kertojahistorioitsijan kertomuksen nykyajassa 

tekemiä tutkimuksia. Sitä ennen hän kuitenkin lupaa, että miesten tarinaan palataan ja he saavat 

”olla keskellä suurta tarinaa” ja että heidän tarinansa ”saa ainaiseksi upota suureen”. (9) Pieni 

ja suuri tarina, historian mikro- ja makrotasot limittyvät, kun kertoja selvittää kahden punakaar-

tilaisen kohtaloa sisällissodan ajalta. Hän seuraa toimijoiden jälkeensä jättämiä dokumentteja 

arkistosta toiseen, mutta sähkösanomat, kirjeet ja sopimukset eivät kerro kuin pienen osan ta-

pahtuneesta, dokumenttien lisäksi tarvitaan luovuutta: 

Jälkien seuraaminen Edward Kleimanin ja Aarre Tolmusen tapauksessa on vaikeaa. Mutta minun ei 

ole ollut pakko valehdella enempää kuin tarvitaan jotta heidän pian tapahtuva saapumisensa Vår-

döhön painottuisi oikealla tavalla. (81) 

Det är inte lätt att följa spåren i fallet Edward Kleiman och Aarre Tolmunen. Men det har inte varit 

nödvändigt för mig att ljuga mera än vad som behövs för att deras snara ankomst till Vårdö skall få 

sin rätta betydelse. (78) 

Kertoja toteaa valinneensa oman tapansa kertoa asioista, kun yksi henkilöistä väittää hänen va-

lehtelevan ja leikkivän taiteilijaa: ”Ehkä minä uskon että taide on vaarallisempi kuin 
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todellisuus, että taide on todempaa kuin historiankirjojen kuvaus” (97).1 Postmodernismi uu-

disti historiallista romaania, ja kertojan toteamuksen taiteen paremmuudesta historiankirjoituk-

seen voi nähdä viittaavan perinteisen historiallisen fiktion kerrontakeinojen murtumiseen ja uu-

distumiseen. Nordgrenin romaanissa aikatasot lomittuvat ja sekoittuvat, näin korostuu se, että 

menneisyys on aina läsnä nykyisyydessä. Edellisen lisäksi aikalaisarvioissa kiitettiin Nordgre-

nin tapaa yhdistää historialliset dokumentit ja luova mielikuvitus; hänen nähtiin ylittävän rea-

listisen fiktion rajat ja uudistavan historiallisen romaanin muotoa.2 Nordgren onkin varhaisim-

pia postmodernin historiallisen romaanin edustajia Suomessa. 

Yhdellä jos toisella kertomuksen henkilöistä on syynsä olla muistamatta tapahtumia tai kieltää 

ne kokonaan: kertojan haastatteleman vanhan maalarin veli oli yksi kolmesta Saariston vapaa-

joukkoihin liittyneestä vårdölaisesta – Turun seudulta Ahvenanmaalle paenneet miehet perus-

tivat vapaajoukot, ja miehistä viisi osallistui teloituksiin. Maalari on kuullut puhuttavan asiasta, 

mutta hän on ”johdonmukaisesti” päätellyt, että koska pikkupojat eivät olleet nähneet mitään, 

sitä ”ei ole lainkaan tapahtunut” (12). Ahvenanmaan sotilaskuvernööri ja maaherra Hjalmar 

von Bonsdorff allekirjoitti teloitusmääräyksen, vaikka oli tietoinen teloitukset kieltävästä tie-

dotteesta. Kertojan ironinen sävy näkyy erityisesti kohtauksessa, jossa hän lukee von Bonsdorf-

fille ääneen Mannerheimin kuulutuksen, jossa kerrotaan, että esimerkiksi liikenneyhteyksiä tu-

hoavat ja muuten armeijan selustassa tuhotöitä tekevät henkilöt ”ammutaan paikan päällä”. 

Kuulutus on annettu 25. helmikuuta – samana päivänä Mannerheim kieltää kiertokirjeessään 

sotaoikeudet ja teloitukset. ”Voi kuinka hyvältä se kuulostaakaan. Se kai on tarkoituskin”, to-

teaa kertoja sarkastisesti. Lisäksi hän vihjaa, että sotilaskuvernööri olisi itse kiiruhtanut tiedo-

tuksen Åland-lehteen heti tuomion julistamisen jälkeen, mutta helmikuussa annetun käskyn 

päiväykseksi on muutettu 25. maaliskuuta, vaikka lehti ilmestyi 23. päivä eli päivää ennen te-

loituksia. ”Voi noita painovirheitä”, huokaa kertoja ja antaa ymmärtää, että von Bonsdorff ha-

lusi näin saada tukea tekemälleen laittomalle teloituspäätökselle. (146) 

Von Bonsdorffin lisäksi kirjailijan huoneessa on Ester Gård, joka tunnustaa suoraan: ”Minä 

olen Vårdön huora. Niin on asia. Ja silti sitä ei ole koskaan tapahtunut… Eikö olekin niin, 

                                                 

1 ”Kanske jag tror att konsten är farligare än verkligheten, att konsten är sannare än det historieböckerna beskri-

ver” (95). 
2 Ks. esim. Arvilommi 22.10.1978. 
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sanokaa? Eihän sitä ole koskaan tapahtunut?”3 (92) Ester ei viittaa kiellollaan teloituksiin vaan 

siihen, mitä tapahtuu rukoushuoneella, jonne osa Saariston vapaajoukoista ja saksalaisista soti-

laista on majoitettu. Ester ei haluaisi kertoa, hän ei pysty, mutta kirjailija, kuten Ester kertojaa 

kutsuu, maanittelee häntä: 

– Ester, minä sanon. Tästä asiasta kertovat aina miehet. Luuletko sinä että he käsittävät siitä mi-

tään? 

– Paskat minä siitä! hän vastaa mutta tajuaa samalla mitä minä tarkoitan ja kokoaa voimansa vielä 

kerran. (93–94) 

– Ester, säger jag. Det är alltid män som berättar om det här. Tror du att de kan begripa något av 

det? 

– Det skiter jag i! svarar hon, men ser vad jag menar och samlar sig ännu en gång. (91) 

Ester kertoo, kuinka miehet rukoushuoneella raiskaavat hänet – vaikka Ester on ystävättärensä 

kanssa mennyt vapaaehtoisesti paikalle, ei liene liioiteltua viitata tapahtumaan raiskauksena. 

Vuoroaan jonottavista miehistä yksi vetoaa siihen, että seuraavana päivänä he voivat olla jo 

kuolleita, toinen siihen, että punaisetkin tekevät niin, kolmas väittää rakastavansa Esteriä, koska 

muuten ei pysty aktiin. Von Bonsdorff ei ole paikalla, eivätkä Ester ja hän kohtaa kuin ohimen-

nen tiellä, mutta tästä huolimatta sotilaskuvernööri kiistää käskevään äänensävyyn tapahtuneen: 

”Kuulkaapas nyt! Kirjailija! Te valehtelette. Tätä ei ole koskaan tapahtunut!”4 (94) Viittaako 

von Bonsdorff pelkästään raiskaukseen vai myös omiin tekoihinsa Ahvenanmaalla ja Mikke-

lissä, jossa kertoja mainitsee hänen järjestäneen työläisten verilöylyn, jää lukijan pääteltäväksi. 

Tuomio halutaan laittaa täytäntöön ennen kuin vapaajoukko lähtee saarelta, niinpä teloituspäi-

väksi osuu palmusunnuntai. Moni miettii suhtautumistaan tuomioon ja painii omantuntonsa 

kanssa. Upseeri, jonka vastuulla teloitusten toteuttaminen on, tekee mielessään eroa taistelussa 

tappamiseen: ”Siinä vain tapahtuu. Se kuuluu asiaan. Mutta tällainen, että hitaasti valmistaudu-

taan, se on toisenlaista.”5 (138) Upseeri vertaa teloittamista toisen ihmisyyden katkaisemiseen: 

valo sammutetaan, jokin käynnissä oleva tukahdutetaan, pysäytetään ja keskeytetään. Kaikesta 

huolimatta käsky on täytettävä. Hän pyytää pastori Gunnar Fleegeä jakamaan ehtoollisen teloi-

tettaville. Pastori rukoilee voimia kohdata miehet ja kykyä valaa heihin iloa ja rohkeutta mutta 

pohtii myös oikeuttaan olla mukana teloituksessa: ”Älä tapa? Minä kysyn ja vastaan. Minun ei 

                                                 

3 ”Jag är Vårdö hora. Så är det. Och ändå har det aldrig hänt... Säg mig, är det inte så? Det har ju aldrig hänt?” 

(89) 
4 ”Hör på här! Författarn! Ni ljuger. Detta har aldrig hänt!” (92) 
5 ”Det bara händer. Det hör till. Men dethär att långsamt förbereda, det är annorlunda.” (138) 
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pidä tappaa. Ei. Tämä on sinun taistelusi pahuutta vastaan. Niin se on. Joka nousee Sinua vas-

taan, se tuhoutuu.”6 (138) Alkuteoksessa tulee vielä selvemmin esiin, kuinka Fleege todistelee 

itselleen, että teloituksiin osallistuminen on osallistumista Jumalan käymään taisteluun pa-

huutta vastaan – ”[d]etta är att föra din kamp mot det onda” – ja että kieltäytyminen olisi nou-

semista Herraa vastaan. Vasabladetin arviossa teosta verrattiin Jarl Hemmerin romaaniin Mies 

ja hänen omatuntonsa, mutta siinä missä Hemmerin kuvaamista papeista toinen pakenee van-

kileirin kauhuja ja toinen soluttautuu vankien joukkoon, Fleege löytää oikeutuksen teolleen.7 

Pastori poistuu paikalta ennen ampumista, mutta hän hätkähtää laukausten ”äänen osuessa hä-

nen selkäänsä”. Alkukielinen lause ”[h]an rycker till då skotten skär genom den tätnande kväl-

len och träffar hans rygg” (142) tuo paremmin esiin sen, että pastori ei vain kuule laukausten 

ääntä vaan ikään kuin tuntee niiden osuvan selkäänsä. Kotiin päästyään hän pesee käsiään yhä 

uudelleen kuin Pilatus ikään. Ester huomauttaa kitkerästi Fleegen osallisuudesta murhiin ja kir-

kon ja valkoisten joukkojen yhteistyöstä. Hän moittii kiivaasti kirjailijaa: 

Sinä et sano sanaakaan Fleegestä sen kuulutuksen yhteydessä. Kuitenkin hän luki sen kirkossa, etkä 

sinä huomaa, että se soi hänelle moraalisen rauhan hyväksyä teloituksen, koska nyt joku toinen oli 

ottanut vastuun, tai ei ollut ottanut sitä kantaakseen, vaan yksinkertaisesti tällä kuulutuksella oli 

pyyhkäissyt pois kaikki vastuuongelmat. Sen kun tappaa vain silloin kun tappaminen on sallittua. Ja 

hyvä jumala kuinka helppoa on ottaa ihmisiä hengiltä. Ja kuinka sinä et tajua että kirkko ja sotavoi-

mat ovat ylimmät ystävät, että toinen tekee mitä toinen käskee, ja välistä on vaikea tietää kumpi 

oikeastaan käskee. (148) 

Du säger inte ett ord om Fleege i samband med den där kungörelsen. Ändå läste han upp den i 

kyrkan, och du ser inte att det gav honom moralisk frid att godkänna arkebuseringen, eftersom nu 

någon annan tagit på sig ansvaret, ja inte tagit på sig det, utan helt enkelt med en kungörelse sopat 

undan alla ansvarsproblem. Det är bara att döda, då dödandet är tillåtet. Och det är så herregud lätt 

att ta livet av människor. – – Och varför ser du inte att kyrkan och krigsmakten är såta bröder, att 

den ena gör vad den andra befaller, och ibland är det svårt att veta vem det är som egentligen befaller. 

(148.) 

Pääsiäisen läheisyys ja yhteneväisyys tapahtumiin tuodaan usein esiin. Fleege tutkii Raamattua 

ja lukee ”omasta Jeesuksestaan” mutta ei huomaa tarinan kahta ryöväriä, joista toisen ”Jeesus 

siunaa, toinen pilkkaa kuolemaan saakka”. Tarina toistuu Fleegen jakaessa ehtoollista teloitet-

taville, sillä Aarre saa raivokohtauksen, mutta Edward ottaa ehtoollisen vastaan. ”Mutta Aarren 

ja Edwardin välissä seisoi puu, kun heidät ammuttiin. Korkealla latvassa puun oksat 

                                                 

6 ”Du skall inte dräpa? Jag frågar och jag svarar. Jag skall icke dräpa. Nej. Detta är att föra din kamp mot det 

onda. Så är det. Den som reser sig mot Dig, han förgås.” (137) 
7 Granqvist 26.10.1977. 
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muodostavat ristin. Sellaisena minä olen sen nähnyt.”8 (160) Tämä kertojan toteamus ohittaa 

uskonnollisen näkökulman ja korostaa molempien miesten viattomuutta ja teloituksen laitto-

muutta. 

Laivanvarustaja Susi-Sluk, jonka kellarissa vankeja säilytetään, järkyttyy saatuaan tietää mies-

ten saaneen kuolemantuomion. Hän on rikkonut käskyjä ja antanut viedä miehille veden ja lei-

vän sijaan kunnon ruokaa. ”Täällä ei ammuta ketään. Kuka sellaista hullutusta on keksinyt. 

Ammutaan? Täällä? Ei!” (126) Mutta hän päättää ”odottaa ja katsoa” (129), niin kuin Vårdössä 

on tapana.9 Tällä tavalla henkilöt myös vapauttavat itsensä vastuusta. Tämä asenne tulee konk-

reettisesti esiin kohtauksessa, jossa suutari Blade kehottaa miehiä valitsemaan punaisen tai val-

koisen nauhan sen mukaan, kumman puolella he ovat. Siten tiedettäisiin ”kuinka asiat ovat 

täällä Vårdössä”, mutta ”voidaanhan me silti olla ystäviä”. Muut pitävät häntä lapsellisena ja 

nauravat hänelle. Sokko-Anders voisi ottaa nauhan, mutta ”kun minä olen sokea, en tiedä, 

minkä valitsen, jos minun pitää ottaa. Ajatella jos sitten saankin väärän nauhan. Ja toiset voit-

tavat. Miten minun silloin käy?”10 (25) Sokea Anders ei näe nauhojen värejä sen paremmin 

kuin muut kyläläiset pystyvät ennustamaan tulevaisuutta. Andersin tavoin he haluavat nähdä, 

mitä tapahtuu ennen kuin päättävät suhtautumisestaan. Kuten kirjallisuudentutkija Mari Hata-

vara on todennut, tällainen jälkiviisauteen luottaminen tekee ihmisistä päättämättömiä ja estää 

heitä toimimasta.11 

Sotamies Karl tuntee itsensä valituksi päästessään suorittamaan tehtävää, jonka luonteesta hä-

nellä tosin ei ole aluksi tietoa. Teloituksen jälkeen Karl juoksee nyyhkyttäen pois paikalta. Karl 

kohtaa Esterin ja kertoo tälle ampuneensa vangit. Kohtauksessa lomittuvat ja sekoittuvat yksi-

tyinen ja yleinen taso. Ester miettii, että Karlilla on sisällään jotain, jota tämä ei olisi uskonut 

sinne päästävänsä. 

Mutta siellä se nyt on, ja hän tietää että on itse avannut sille ovet niin että se pääsi hänen sisälleen, 

ja hän on jo sulkenut oven ja nyt siellä on paikka, jota hän ei voi koskaan tyhjentää, mutta kylläkin 

                                                 

8 ”Men mellan Aarre och Edward stod ett träd i det ögonblick de sköts. Någonstans i kronan går trädets grenar i 

ett kors. Så har jag sett det.” (160) 
9 ”Här ska ingen skjutas. Vem har hittat på något så galet! Skjutas? Här? Nej!” (125) ”Vi får lov att vänta och se” 

(128).  
10 ”Jag skulle väl kunna ta en bindel jag. Men då jag är blind, så vet jag inte vilken jag ska välja, om det är min 

sak att ta. Tänk om jag får orätt bindel sen. Och det blir de andra som vinner. Hur går det då med mig.” (23) 
11 Hatavara 2010, 172–173. 



7 

 

tietysti yhä uudelleen ja uudelleen täyttää, ja ehkä se voisi hukuttaa sen joka ensimmäisenä tunkeu-

tuisi siihen paikkaan. (150) 

Men det är där nu, och han vet att han själv öppnat dörrarna för det, så det kunde komma in i honom, 

och han har redan stängt dörren och det finns ett rum som han aldrig kan tömma nu, men förstås 

fylla på nytt och på nytt, och kanske det skulle kunna dränka det som först kom in i detta rum. (150) 

Ester vertaa tätä tunkeutumista itseensä kohdistettuun seksuaaliseen väkivaltaan: ”[H]äneen on 

nyt sillä tavoin tullut jotain – – niin kuin minuun oli tullut miehen kalu toisensa jälkeen.” Karl 

on ollut majoitettuna Esterin ja tämän veljen luo ja ystävystynyt Esterin kanssa, mutta saatuaan 

tietää rukoushuoneen tapahtumista, hän on lähtenyt. Nyt Esterin hoiva ja tapa lohduttaa kelpaa-

vat järkyttyneelle miehelle, mutta sen jälkeen hän onkin riittävän vahva haukkumaan Esteriä 

huoraksi ja kiirehtimään joukko-osastonsa mukaan. Von Bonsdorffia Esterin kertomus ei miel-

lytä: ”Huora ja sotilas, joka ei kykene selviytymään tehtävästään. Se on rakennelma, jolla ei ole 

mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Se ei ole totta. Sellaista ei ole koskaan tapahtunut.”12 

Von Bonsdorff viittaa Esterin kertomukseen rakennelmana (”konstruktion”), joka on mieliku-

vitusta, ei todellisuutta, ja on toisin sanoen kirjailijan keksimää fiktiota. Ester esittää vastalau-

seen: ”Sinä olit siellä muiden mukana ja raiskasit Vårdön.”13 (152) Näin raiskaus, teloittaminen, 

tappamisen vaikutus ihmiseen ja toisen alueelle tunkeutuminen rinnastuvat.  

Teoksessa toistuva tapahtumien kieltäminen ei poista romaanin viittaussuhdetta menneisyyteen 

vaan korostaa sitä, kuten Hatavara on todennut. Tapahtumien kyseenalaistaminen tuo mennei-

syyden korostuneesti esiin.14 Tarina kasvaa vielä vuosien jälkeen tapahtumasta, kun Vårdön 

kirkon nurkalle kaivetaan salaojakaivoa. Työmiehet löytävät sinne haudattujen punavankien 

ruumiit. Toivomus teloituksesta kertovasta muistolaatasta kertoo, että ”tarina ei lopu koskaan” 

(172). Samalla tavalla romaani korostaa historiankirjoituksen päättymättömyyttä. 

Romaanista on ollut ensin yhdellä aikatasolla liikkuva versio, ”eräänlainen Linnan toisinto”, 

mutta Nordgren päätti muuttaa jo julkaistavaksi hyväksytyn teoksen rakennetta löydettyään ar-

kistoista tietoja, jotka hän halusi sisällyttää kertomukseensa ”faktamuodossa”.15 Teos oli eh-

dolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi. 

                                                 

12 ”En hora ihop med en soldat som inte klarar en uppgift. Det är en konstruktion, det har ingenting med verklig-

heten att göra. Det är inte sant. Det har aldrig hänt.” (152) 
13 ” Du var där, med andra, och våldtog Vårdö.” (153) 
14 Hatavara 2010, 170. 
15 Blomstedt 26.2.1978. 
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kertomisen tapoja. 

 


