
Tammerkosken rannoilla on astellut
Ruotsin kuninkaita ja Venäjän
keisareita. Hämeenpuistossa Lenin
tapasi Stalinin ensimmäistä kertaa
elämässään. Miten kaupungissamme
eletty historia näkyy nyt?

Timo-Olavi Jalkanen on taiteilija, toimittaja
ja valokuvaaja. Hän vie meidät viikoittaiselle
kulttuurimatkalle taiteilijoiden, kirjailijoiden,
teatteri-, elokuva- ja musiikkimaailman ihmis-
ten pariin. Näemme myös mielenkiintoisia
paikkoja ja ihmisiä hänen valokuvaamanaan.
Lisää kuvia, sekä haastattelut ovat luettavissa
ja kuultavissa webissä: www.databooks.com.

- venäläinen vuosisata
Marraskuun 6. päivän tih-

kuisessa tuulessa liehuu Suo-
men lippu talossa, jonka seinis-
sä lukee Satamakatu/Hamnsgatan
ja Koulukatu/Skolgatan. On  ruot-
salaisuuden päivä ruotsinkielisellä
koululla. Aikoinaan kaupunki an-
toi lahjaksi tuon 100-vuotta täyt-
täneen koulutalon seinään kaksi-
kieliset kyltit - ainoat kaksikie-
liset kaupungissa. Äärisuoma-
laiset tahot tekivät asiasta jopa
rikosilmoitusen. Niin tiukkaa oli
kieliasia Tampereellakin.

Tämän vuoden Svenska dagen keräsi yhteen
joukon ihmisiä. Tamperelainen vaikuttaja Rikard
Bjurström avasi tilaisuuden Tampere-painottei-
sesti. Juhlapuheen piti entinen RKP:n ministeri
Jan-Erik Enestam. Hän puhui kielikysymyk-
sestä, mutta korosti samalla voimakkaasti poh-
joismaista yhteistyötä. Kommentoidessaan ruot-
salaisen historioitsijan ajatuksia, joissa Pohjoismais-
ta tulisi samantapainen federaatio kuin Sveitsi, hän
totesi: “Tanken är fascinerande”.

Tampereen perustajan, kuningas Kustaa III:n muotokuva kat-
selee vuodesta toiseen uteliaana Tampereen raatihuoneen saliin
saapuvia vieraita seinältään. Vuonna 1775 tuo kansan rakastama,
aateliston vihaama, taiteellisen tunteellinen kuningas katseli itse
vuolaana virtaavaa Tammerkoskea, paikalla jolle hän perusti
1.10.1779 kaupunkimme. Tampereen 231-vuotisen historian ai-
kana Ruotsissa on ollut 10 eri kuningasta. Mutta Kustaa III:n
lisäksi heistä vain yksi, nykyinen Kustaa XVI, on vieraillut täällä,

viimeksi viime vuonna. Varsinkin kuningatar Silvia
sulatti vierailulla monta tamperelaista sydäntä -
omani mukaan lukien tavatessamme. Kuningas oli
tuolloin jäykempi, mutta niin kai olla kuuluukin.

- Kungen och Silvia hjälpte säkert också till att
öka intresset för det svenska, när de senast var här,
sanoo Ruotsissa syntynyt, pitkäaikainen Tammer-
fors Aktuellt -lehden toimittaja Kjell Åhs.

Katso linkkejä Tampereen ruotsinkieliseen historiaan. See länkar
till Tammerfors historia: www.databooks.com

och Svenska dagen i Tammerfors

“Vasta Lenin
mahdollisti
Suomen

itsenäisyyden”
Aimo Minkkinen

“Esitys, että
Pohjoismaat olisi

yhteinen liittovaltio,
on kiehtova ajatus”

Jan-Erik Enestam

Marraskuun 7.
päivä on Venäjän val-
lankumouksen vuo-
sipäivä. Kaukaiselta
tuntuvaan tapahtu-
maan luotiin 1905
pohjaa Tampereella
Hämeenpuistossa si-
jaitsevassa talossa, jos-
sa nyt on Lenin-museo.
Huoneistossa Lenin ja

Stalin kohtasivat toisensa ensimmäistä kertaa elämässään.
  Muutaman kilometrin päässä museosta, Tammerkosken

yläpäässä, on puolestaan Kotkankallio, muistomerkki keisarien
Aleksanteri I:n ja II:n vierailuista.  Aleksante-
rinkatu, -kirkko ja -koulu kertovat siitä, että nuo
keisarit muistetaan Tampereella yhä. Nikolain-
katua ei kaupungista löydy.

Lenin-museon johtaja Aimo Minkkinen ker-
too Hämeenpuiston talon historiasta.

- Juuri täällä Lenin tapasi suomalaisia vuonna
1905-06, ja lupasi tehdä niin kuin täällä halutaan,
jos bolsevikit pääsevät Venäjällä valtaan. Muut

voimat Venäjällä eivät olisi hyväksyneet Suomen itsenäisyyttä,
mutta Lenin piti sanansa ja itsenäinen Suomi syntyi. Lenin muis-
teli Tamperetta vielä kuolin-
vuoteellaankin, sanoo Mink-
kinen.

Stalin toi omat kurjuuten-
sa Suomelle ja Neuvostoliit-
to hajosi, mutta Lenin-museo
elää. Se esittelee Tampe-
relaisittain Suomen itsenäis-
tymis- sekä myös maailman-
historiaa. Tänä vuonna
kävijöitä on ollut 75 maasta.
Opasvihkoja löytyy 17 kielellä. Museo lienee maailmalla laajim-
min tunnettu suomalainen museo.

-Tämä on historiallinen museo josta saa pohtimisen aihetta.
Täältä ei saa ideologista tartuntaa. Täällä kävi iso ryhmä kokoo-

musnuoria. Sivistyneisyyteen kuuluu katsoa asioita
monelta suunnalta. Ei täällä Venäjän lippu heilu, mut-
ta maata halutaan ymmärtää. Venäläinen sananlasku

                                                    = vanha ystävä
on parempi kuin kaksi uutta, naurahtaa Minkkinen.

Kuvassa Minkkisellä on museon matkamuisto-
myymälästä suikka, taustalla itsenäisyyden tunnus-
tamisasiakirja. Vakavaa historiaa pilkkeellä.

Katso artikkeli Tampere - Tammerkosken tytär ja video Kohta-
lokas tapaaminen Tampereella: www.databooks.com
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Su 14.11. Isät ilmaiseksi museoon!
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