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Tämä on ns. viimeinen käsikirjoitusversio (final draft/post-print) ennen taittovedosta artikkelista 

”Päiväkirjat aateliskulttuurissa 1700-luvulta 1800-luvun alkupuolelle”, s. 71–88 teoksessa Maarit 

Leskelä-Kärki, Karoliina Sjö & Liisa Lalu (toim.), Päiväkirjojen jäljillä: Historiantutkimus ja omasta 

elämästä kirjoittaminen. Vastapaino, Tampere 2020. 

 

<OTS1>Päiväkirjat aateliskulttuurissa 1700-luvulta ja 1800-luvun alkupuolelle</OTS1> 

Johanna Ilmakunnas & Kirsi Vainio-Korhonen 

 

Oman elämän päivittäisten tapahtumien kirjoittaminen ylös, samoin kuin perheen ja suvun 

elämänvaiheiden kirjallinen dokumentoiminen olivat tärkeä osa aateliskulttuuria 

varhaismodernilta ajalta alkaen. Aivan keskeistä oli kirjoittaa tapahtumista ja henkilöistä, ja moni 

aatelinen mielsi itsensä historiallisten tapahtumien kuvaajaksi ja muistiin merkitsijäksi. Tällaisten 

julkisiksi tarkoitettujen päiväkirjojen rinnalla eli myös yksityisempi kirjoittamistraditio, jossa teksti 

oli suunnattu oman suvun piiriin, jälkipolvien luettavaksi.1 Tutkijat ovat melko yksimielisiä siitä, 

että päiväkirjoilla on aina ajateltu lukijansa, vähintäänkin kirjoittaja itse.2 

Erityisen selkeää tämä on aatelin päiväkirjojen kohdalla: aateliskulttuuria ylläpidettiin, vahvistettiin 

ja siirrettiin eteenpäin tuleville sukupolville paljolti kirjoittamisen avulla. Päiväkirjojen ohella 

kirjeenvaihto ja muistelmat olivat aateliskulttuurissa keskeisiä kirjallisen kulttuurin muotoja. 1700-

lukua on pidetty kirjeenkirjoittamisen suurena vuosisatana, ja melkein kaikki aateliset kirjoittivat 

todennäköisesti kirjeitä. Päiväkirjaa sen sijaan piti harvempi, huolimatta sen tärkeästä 

merkityksestä aateliskulttuurille niin kasvatuksen, arjen dokumentoinnin kuin itsetutkiskelunkin 

välineenä. 

Tässä tekstissä analysoimme päiväkirjan asemaa aateliskulttuurissa 1700-luvun ja 1800-luvun alun 

Ruotsissa ja Suomessa. 1700-luvulla päiväkirjaa (dagbok) yleisempi nimitys aatelin piirissä oli 

journaali (journal). Vaikka ranska oli aatelin yleisesti kirjeenvaihdossaan käyttämä kieli, kirjoitti 

suuri osa aatelisista päiväkirjansa pääosin ruotsiksi, vaikka kieli saattoi vaihdella päiväkirjan sisällä. 

Päiväkirjagenre ei myöskään ollut vielä muotoutunut nykyisenkaltaiseksi käsitykseksi päiväkirjan 

luonteesta päivämäärien rytmittämänä usein toistuvana kirjoittamisena, jonka päähenkilö oli 

kirjoittaja itse. Päiväkirjan kirjoittaminen oli 1700-luvulla laaja-alaista ja siihen kuuluivat 

almanakat, matkapäiväkirjat, sotapäiväkirjat, sukukronikat tai sukupäiväkirjat ja intiimi päiväkirja. 

Varsinkin aatelismiesten piti työnsä vuoksi dokumentoida huolella arkeaan: upseerit kirjasivat ylös 

rykmenttiensä miesten palvelusajat ja palkat, virkamiehet lähettämänsä ja saamansa kirjeet, 

hoviviranhaltijat kuninkaallisten seremonioiden kulut, diplomaatit puolestaan missä olivat syöneet 

päivällistä ja olivatko he käyneet oopperassa tai teatterissa, jotka 1700-luvulla olivat poliittisen 

toiminnan näyttämöitä. Esimerkiksi kreivi Axel von Fersen (1719–1794) kirjasi useaan nimellä 

Journal d’Ordres tai Journal de la Campagne kutsumaansa pieneen kirjaan Zweibrückenin ja sittemmin 

Ranskan palveluksessa olleen rykmenttinsä sotilaiden ja upseerien aselajit, palkat ja harjoitukset 

sekä mahdolliset sotaretket 1730–1740-luvulla. Ruotsin Ranskan lähettiläs kreivi Clas Ekeblad 

puolestaan merkitsi kansiin sidottuun suureen taulukkoon missä söi päivällistä, kävikö italiaisessa 

                                                 
1 Esim. Sjöblad 1997; Foisil 2001; Hættner Aurelius 2007. 
2 Sjöblad 1997; Sjöblad 2009, 15–16, 85, 180–182, 187; Summerfield 2019, 64–71. 
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vai ranskalaisessa teatterissa ja oopperassa sekä kuinka paljon hävisi uhkapeleissä vuosina 1743–

1744.3 

Päiväkirjanomaiseen kirjoittamiseen kuuluivat lisäksi tilikirjat, reseptikirjat ja genealogisten 

tietojen muistiin kirjaaminen vaikkapa perheraamattuun syntyneiden, kuolleiden ja avioituvien 

muodossa. Almanakat ja muut lyhyet muistiinpanot saattoivat myöhemmin toimia kirjoittajan 

muistelmien tai omaelämäkerrallisen tekstin pohjana. Välillä päiväkirjan ja muistelmien tai 

päiväkirjan ja perhekronikan ero olikin häilyvä.4 Päiväkirjanomaisuudesta kertovat kuitenkin 

yleensä seuraavat tunnusmerkit: teksti koostuu päivätyistä ja kronologisesti järjestetyistä osista, 

kirjoittaja käyttää minä-muotoa ja kertoo omista kokemuksistaan. Joissain varhaisissa 

päiväkirjoissa minä-kirjoittaja kertoo myös omista ajatuksistaan ja tunteistaan, mutta näin ei 

välttämättä läheskään aina tapahdu.5 

Päiväkirjagenren moninaisuuden vuoksi esiin nostamamme päiväkirjat ovat vain esimerkkejä 

aatelisten 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa kirjoittamista päiväkirjoista. Päiväkirjagenren 

monimuotoisuuden valottamiseksi olemme pyrkineet löytämään mahdollisimman monenlaisia 

tekstejä, joista osa on arkistoissa, osa yksityiskokoelmissa ja osa on julkaistu. Vaikka 

esimerkkimme ovat aatelisten kirjoittamista päiväkirjoista, on tärkeä muistaa, että varsinkin 1700-

luvun lopulla säätyrajat alkoivat murtua, ja aatelisten ja aatelittomien säätyläisten elämäntapa oli 

samankaltainen. Pappisperheissä, virkamiesten, professorien tai vauraiden kauppiaiden piirissä 

kirjoitettiin myöskin päiväkirjoja. Niinpä useimmat tässä esittelemämme piirteet ovat tyypillisiä 

paitsi aatelin päiväkirjoille, myös säätyläistön päiväkirjoille laajemminkin. 

 

<OTS2>Pedagoginen päiväkirja</OTS2> 

Nuoret tytöt ja pojat saattoivat kirjoittaa kirjeitä tai päiväkirjaa osana kasvatustaan ja opintojaan. 

Lapset kirjoittivat kirjeitä vanhemmilleen, sisaruksilleen ja sukulaisilleen ja oppivat samalla 

kirjeenkirjoituksen tekniikkaa. Aikuiset vastasivat ja opastivat samalla nuoria kirjoitustyylissä ja 

oikeinkirjoituksessa. Päiväkirjan päivittäiset merkinnät kävivät samanlaisista kirjoitusharjoituksista. 

Kun lapset tekivät merkintöjä omasta elämänpiiristään, he harjaantuivat samalla kirjoittamisen 

taidossa. Tällainen päiväkirja oli luonnollisesti kasvattajan vapaasti luettavissa ja 

kommentoitavissa. Säilyneistä päiväkirjoista käy kuitenkin ilmi, että varttuneempien aatelispoikien 

päiväkirjat saattoivat tässä mielessä olla tyttöjen päiväkirjoja yksityisempiä, sillä nuorukaisten 

päiväkirjoja eivät välttämättä lukeneet enää sen enempää vanhemmat kuin kotiopettajatkaan. Silti 

vaikkapa kreivi Clas Julius Ekeblad (1742–1808) aloitti 1760 uuden päiväkirjan kirjoittamisen, sillä 

toista päiväkirjaa luki myös hänen isänsä.6 

Kreivi Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818) aloitti ensimmäisen päiväkirjansa tammikuussa 

1766. Hän kirjoitti ranskaksi harjoitellakseen kieltä ja korjasi kirjoittamaansa jälkeenpäin 

tarvittaessa. Oxenstiernalle päiväkirja oli pedagoginen nimenomaisesti kielen oppimisen välineenä. 

Hän kirjoitti sinne myös muista opinnoistaan, mutta ei näyttänyt päiväkirjaa kenellekään toiselle, 

eikä se tässä mielessä ollut kirjoittamisen harjoittelun väline, vaan jo pidemmälle viety ja 

henkilökohtainen tyyliharjoitus. Oxenstierna työskenteli ahkerasti kotiopettajansa, runoilija Olof 

                                                 
3 Axel von Fersen, Journaux d’Ordres. Axel von Fersen d.ä.:s arkiv vol. 16b, Stafsundsarkivet, RA; Clas Ekeblad 
d.y.:s dagbok, Ekebladska samlingen E 3568, vol. 17. 
4 Sjöblad 1997, 36−37. 
5 Sjöblad 1997, 36. 
6 Clas Julius Ekeblads journal 1760, ”Företahl”. Engeströmska samlingen 1.e 14.1, KB. 
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Bergklintin (1733–1805) johdolla kotona ja Uppsalan yliopistossa, lukien tulevalle virkamiehen 

uralleen hyödyllisiä aineita, ranskaa ja latinaa, runoutta ja kirjallisuutta, antiikin mytologiaa, 

filosofiaa ja moraalioppia, piirustusta, matematiikkaa, historiaa ja maantiedettä. Kepeällä ja 

korrektilla ranskalla sekä tottuneella kädellä kirjoitettu päiväkirja liittää Oxenstiernan osaksi 

ylhäisaatelin poikien kasvatusta. Se tähtäsi kosmopoliittisen aatelismiehen kirjallisiin taitoihin 

tyylin, muodon ja sisällön puolesta.7 

Aatelisneiti Jacobina Charlotta Munsterhjelmin (1786−1842) päiväkirja sen sijaan oli selvästi 

kasvatuksen väline. Kömpelön käsialan ohella teksti vilisee kouliintumattomia lauserakenteita ja 

oikeinkirjoitusvirheitä, mikä kertoo kirjoitusharjoitusten tarpeesta. Työläästi kirjatuissa 

merkinnöissä ei myöskään ole mitään intiimiä. Vaikka Munsterhjelm kirjoitti potevansa hankalaa 

rintapaisetta tai odottavansa innolla Loviisassa järjestettäviä tanssiaisia, eivät nämä asiat olleet 

mitään aikuisilta tai ikätovereilta kätkettyjä salaisuuksia.8 

Aatelissäädyn sisällä perheiden ja sukupolvien välillä saattoi olla suuri ero varsinkin siinä, miten 

paljon aatelistyttöjen kasvatukseen käytettiin aikaa ja vaivaa. Tämä näkyy päiväkirjoissa vaikkapa 

käsialan ja kielen harjaantuneisuudessa tai tottumattomuudessa. Jacobina Charlotta 

Munsterhjelmin veljentyttären Sofie Musterhjelmin (1801−1867) ranskankielinen 

oppimispäiväkirja vuodelta 1814 on säilynyt. Sofie Munsterhjelm opiskeli kahden vuoden ajan 

hämeenlinnalaisessa sisäoppilaitoksessa ranskaa, saksaa, historiaa, maantietoa, uskontoa, 

piirustusta ja klavesiinin soittoa. Hän kirjoitti päiväkirjaansa säännöllisesti, sillä työ oli osa iltaisin 

tehtävää läksyjenlukua ja muita harjoituksia. Munsterhjelm kuvaili journaalissaan koulupäivän 

tapahtumia ja kommentoi oppiaineita, opettajia ja opiskelutovereitaan. Merkintöjä on myös 

ostosten tekemisestä, kyläilyistä, tanssiaisista ja loma-ajoilta kotikartanossa. Päiväkirja toimi osana 

ranskan kielen opintoja ja se oli tarkoitettu myös oppilaitoksen ranskan kielen opettajan 

luettavaksi. Päiväkirjassa onkin opettajan tekemiä huomautuksia ja korjauksia. Kaiken kaikkiaan 

Sofie Munsterhjelm kirjoitti kolmetoistavuotiaana moitteetonta kouluranskaa suhteellisen 

kauniilla käsialalla.9 

 

<OTS2>Almanakat, matkapäiväkirjat ja arjen dokumentointi</OTS2> 

Varhaismodernin Suomen ja Ruotsin yleisin päiväkirjamerkintöjen alusta oli vuosittain ilmestyvä 

kalenterimainen almanakka, jossa oli jonkin verran tilaa myös omistajan omille merkinnöille. 

Suomessa tällaisena päiväkirjapohjana toimivat aluksi Turun akatemian ja myöhemmin Ruotsin 

Tiedeakatemian julkaisemat almanakat, joita saatettiin hankkia jopa talonpoikaisiin koteihin. 

Vuodesta 1705 almanakkoja oli saatavilla sekä ruotsiksi että suomeksi.10 Tällaista almanakkaa 

kantoi mukanaan kreivitär Sophie Creutz (1752−1824), joka kirjasi tammikuussa 1803 

kalenteriinsa tiedon toisen lapsenlapsensa Anders Lorenz Munsterhjelmin syntymästä: ”Korkein 

soi minulle sen ilon että näin rakkaan Tyttäreni onnellisesti synnyttävän hyvin muodostuneen 

                                                 
7 Johan Gabriel Oxenstiernas dagbok 1766–1768, Tosterupsamlingen vol. 108, RA; päiväkirja on ilmestynyt myös 
ruotsiksi, ks. Oxenstierna 1965; ks. myös Ilmakunnas 2016, 15–48. 
8 Munsterhjelm 1970. 
9 Sofie Munsterhjelmin päiväkirja 1814. Päiväkirjaa säilytetään digitoituna osana Sofie Munsterhjelmin arkistoa 
Svenska litteratursällskapet i Finlandin arkistossa Helsingissä. Alkuperäinen päiväkirja on yksityisomistuksessa. Ks. 
myös Vainio-Korhonen 2012, 31−64. 
10 Oja 2013, 231−246. 
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pojan, jonka sain ottaa käsivarsilleni rakkaan Tyttären Pojan, joka Pyhässä Kasteessa nimettiin 

Anders Lorentziksi.”11 

Tällaiset lyhyet, korkeintaan parin lauseen pituiset päivittäiset almanakkamerkinnät olivat 

esikuvana myös muille päiväkirjan kirjoittajille. Märta Helena Reenstierna (1753–1841) aloitti 

päiväkirjan kirjoittamisen samana vuonna kuin täytti 40 vuotta ja kirjoitti lyhyitä merkintöjä 

Årstan kartanon päivittäisistä askareista sisällä ja ulkona, säästä, palveluskunnasta, ruoasta, 

vaatteista, vuodenkierrosta kartanossa, lukemistaan kirjoista, näkemistään teatteriesityksistä ja 

seuraelämästä sekä puolisostaan ja pojastaan, kahdeksasta lapsesta ainoasta aikuiseksi eläneestä. 

Årstan kartano sijaitsee aivan Tukholman eteläpuolella, minkä vuoksi matkat pääkaupunkiin ja 

pääkaupungin elämä teatteriesityksineen ja lainakirjastoineen olivat keskeinen osa myös 

Reenstiernan ja hänen perheensä arkea. Omista ajatuksistaan tai itsestään Reenstierna ei kirjoita, 

mutta suru jo ennen päiväkirjan aloittamista kuolleista lapsista sekä 1812 tapaturmaisesti 

hukkuneesta pojasta on luettavissa päiväkirjan lyhyistäkin merkinnöistä.12 Christina Sjöbald 

kutsuu aatelisrouva Märta Helena Reenstiernan päiväkirjaa talonpoikaispäiväkirjaksi (bondedagbok), 

koska sen keskeisin piirre on vuodenkierron mukaan toistuvat kartanon työt ja tapahtumat, 

heinänkorjuu, sadonkorjuu, vuotuisjuhlat ja seurustelukulttuuri. Sjöblad painottaa, että 

päiväkirjassa näkyy myös vahvasti aikakauden kulttuurielämä, erityisesti kirjallisuus, teatteri ja 

poliittiset tapahtumat Tukholman läheisyydestä johtuen.13 

Arjen tapahtumia kronikoiva tyyli hallitsee myös Jacobina Charlotta Munsterhjelmin päiväkirjaa, 

joka ei kerro oikeastaan mitään kirjoittajansa omista tunteista tai mieltymyksistä. Munsterhjelm 

teki päiväkirjaansa päivittäin lyhyitä, muutaman lauseen mittaisia, yleensä hyvin arkisia merkintöjä. 

Hän kertoi, miten perheenjäsenet, palvelusväki ja naapurusto kyläilivät, aterioivat ja tekivät työtä. 

Arjen aherruksen lomaan punoutui helminauhan tavoin juhlia ja hauskanpitoa, tanssiaisia, 

terveysveden juontia, korttipelejä, ja piirileikkejä sekä rakkaita ajanvietteitä kuten ompelua, 

kehruuta, leivontaa, marjojen ja sienten poimintaa, onkimista ja uimista.14 

Erikoinen elämäntilanne, ulkomaanmatka tai vaikkapa sotavankeus saattoivat innostaa kronikoivia 

miehiä ja naisia kirjoittamaan hieman laveammin kaikesta uudesta sekä itselleen että muille. 

Sophie Creutz matkusti 1795 laivalla Itämeren yli Saksaan ja lähetti perille päästyään 

matkapäiväkirjansa Suomeen, jotta läheiset kykenivät lukemaan ja jakamaan hänen 

matkakokemuksensa tuoreeltaan. Tässä tekstissä hän ylitti arjen rajat ja koetti monisanaisesti ja 

värikkäin kielikuvin välittää sukulaisilleen merimatkaan liittyneet uudet aistielämykset ja vaarat.15 

Matkapäiväkirjat kirjoitettiin usein Creutzin tapaan muiden luettaviksi, jotta perhe ja sukulaisetkin 

saattoivat osallistua matkan kokemuksiin. 

Italiaan Kustaa III:n mukana matkustanut hovimies ja kuninkaan suosikki kreivi Gustaf Mauritz 

Armfelt (1754–1814) kirjoitti matka aikana lähes päivittäin lyhyitä kuvauksia paikoista, 

tapahtumista ja kokemuksistaan. Armfelt kuvasi eloisasti Veronan, Bolognan, Firenzen, Rooman 

ja Napolin kautta Pariisiin ulottunutta matkaa, joka aikana seurue vieraili museoissa ja 

taidegallerioissa sekä teatteri-, ooppera- ja balettiesityksissä, osallistui seuraelämään illallisineen ja 

tanssiaisineen. Armfelt kirjoitti matkan arkisista tapahtumista kuten kulkemiseen käytetystä ajasta, 

                                                 
11 Sophie Creutzin almanakka 17.1.1803, Sofie Munsterhjelms arkiv, SLS. ”17: Hugnad, Den Högste mig med den 
glädjen at se min k. Dotter lyckeligen förlöst med en välskapad Son och i mina armar emottagen en kär Dotter Son, 
som i det Heliga Dopet d. 20: kallades Anders Lorentz.” 
12 Reenstierna 1946–1953; julkaistuja päiväkirjoja on lyhennetty tuntuvasti. 
13 Sjöblad 1997, 272–296. 
14 Munsterhjelm 1970; ks. myös Vainio-Korhonen 2009, 159−177; Ilmakunnas 2016, 15–48. 
15 Sophie Creutzin matkapäiväkirja, Arrajoen arkisto, KA Helsinki; ks. myös Vainio-Korhonen 2008, 185−195. 
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pimeydestä ja Italian lämmöstä marraskuussa sekä ruoasta tai sen puutteesta. Välillä tekstissä on 

myös kuvauksia Armfeltin tapaamista naisista ja hänen turhautumisestaan matkajärjestelyihin, 

jotka eivät aina sujuneet jouheasti.16 

Vastaavanlaisesta ikimuistoisesta matkakokemuksesta kertovat Jacobina Charlotta 

Munsterhjelmin isän, Kustaan III:n Venäjän sodassa vihollisen käsiin joutuneen Anders 

Munsterhjelmin (1764−1824) lähes päivittäiset muistiinpanot 1789−1790. Ne kertovat 

sotavankeudesta Venäjän Niznij-Novgorodissa, jossa päivät, viikot ja kuukaudet jakautuivat 

majapaikassa makoilun ja erilaisten huvitusten kesken. Kaupungin suurilla markkinoilla kävi väkeä 

aina Aasiaa myöten. Kaupungin lukuisissa juhlissa vangitut aatelisupseerit tanssittivat paikallisia 

ruhtinattaria.17 

Arjen tapahtumien kirjaaminen sukulaisille tai jälkipolville oli niin ikään merkittävä syy päiväkirjan 

kirjoittamisen aloittamiseksi. Amiraali Carl Tersmeden (1715–1797) kirjoitti elämäntarinaksi (hän 

käytti sanoja lefnadshistoria tai lefnadsjournal) kutsumansa laajan tekstin, joka on julkaistu 

muistelmien nimellä, isänsä kehotuksesta, ”pitääkseni päivittäistä ja rehellistä kirjaa [journal] 

töistäni ja toimistani, jotta hän [isä] siitä saisi tietää käyttäytymiseni […] vaikka isäni […] ei 

koskaan tarkastellut päiväkirjaani, ainoastaan kysyi, pidinkö sitä hänen määräyksensä 

mukaisesti.”18 Kamariherra, vapaaherra Gustaf Johan Ehrensvärd (1746–1783) kirjoitti puolestaan 

vuosina 1776 ja 1779 kirjoittamansa päiväkirjan alussa: ”Kymmenen hovissa vietetyn vuoden 

jälkeen toteutan viimeinkin niin usein tekemäni päätöksen kirjoittaa muistiin siellä sattuneita 

tapahtumia.”19 

Arjen dokumentointi saattoi jatkua pitkään tai vastaavasti päättyä muutaman vuoden jälkeen. Siinä 

missä Ehrensvärd kirjoitti päiväkirjaansa vain kahden eri vuoden aikana, kirjoitti Tersmeden 14 

foliosidosta ja 10 761 sivua.20 Pitkän elämän elänyt Jacobina Charlotta Munsterhjelm puolestaan 

piti päiväkirjaa vain tyttövuosinaan, hädin tuskin kolmen vuoden ajan, kun taas päiväkirjan 1793 

aloittanut ja sokeutumiseensa 86-vuotiaana asti kirjoittanut Märta Helena Reenstierna kirjoitti 

päivittäin yli 45 vuoden ajan.21 

 

<OTS2>Intiimit päiväkirjat</OTS2> 

Intiimin päiväkirjan (journal intime) syntyaikana on pidetty 1700-luvun puoliväliä. Tuolloin yleistyi 

aiemmasta päiväkirjatraditiosta poikkeava päiväkirjagenre, omalle itselle kirjoitettu kirjoittajan 

sisäistä maailmaa tutkiskeleva dokumentti. Tämä päiväkirjatyyppi on se, joka useimmiten 

päiväkirjaksi mielletään. Sen sijaan 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuolella sairauksien kaltaiset 

nykyään yksityiseen elämänpiiriin kuuluvat aiheet eivät olleet erityisen intiimejä tai vaiettuja, vaan 

niistä kirjoitettiin niin päiväkirjoissa kuin kirjeissäkin. Intiimiin päiväkirjaan tehdään usein 

merkintöjä päivittäin ja tekstissä kuvataan pääasiassa minä-kirjoittajan yksityiselämää. Minä-

                                                 
16 Armfelt 1997. 
17 Anders Munsterhjelmin päiväkirja, Biographica Munsterhjelm, KA; ks. myös Vainio-Korhonen 2008, 167−184. 
18 Tersmeden 1912, 1. ”att hålla en dagelig och uppriktig journal öfver mina gärningar och göromål, på det han 
därutaf kunde erfara mitt uppförande. […] ehuru min fader […] aldrig besåg min journal, utan endast frågade, om jag 
efter hans befallning den samma håller.” 
19 Ehrensvärd 1878, 1. ”Efter tio års vistande vid hofvet fullföljer jag ändteligen ett så ofta fattad beslut at uptekna 
händelserna som sig därstädes tildraga.” 
20 Sjöberg 1912, v. 
21 Reenstierna 1946–1953; ks. myös Sjöblad 1997, 272–296. 
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kirjoittaja keskustelee intiimissä päiväkirjassa itsensä kanssa ja tutkistelee ennen kaikkea omaa 

minäänsä. Pääosassa eivät ole ulkoiset tapahtumat vaan minä-kirjoittajan ajatukset ja omatunto.22 

Aloittaessaan 16-vuotiaana päiväkirjansa Johan Gabriel Oxenstierna kirjoitti aikovansa pitää 

tarkkaa kirjaa kaikista tekemisistään, vioistaan ja pohdiskeluistaan. Hän tunsi sota- ja 

matkapäiväkirjojen tradition, mutta arveli, että päiväkirja arkisista tapahtumista olisi jotakin, jota 

kukaan ei vielä olisi keksinyt tehdä.23 Samaan aikaan, 1700-luvun puolivälissä kuitenkin moni 

muukin kirjoitti päivittäisistä ajatuksistaan, tunteistaan ja toiveistaan. Intiimin päiväkirjan tai 

tunteellisten kirjeiden kirjoittamisen yleisyyteen vaikuttivat myös 1700-luvun lopun kirjalliset 

virtaukset, kuten Jean-Jacques Rousseaun Les Rêveries du promeneur solitaire (1776–1778) ja Johann 

Wolfgang Goethen Die Leiden des jungen Werthers (1774) sekä muut varhaisromantiikan laajalle 

levinneet teokset.24 

Oxenstiernalle päiväkirja oli selvästi viihdyttävä tapa, jolla hän saattoi harjoitella paitsi ranskan 

kieltä, myös sitä unelmointia ja luonnon kuvausta, joka myöhemmin karakterisoi hänen 

runouttaan. Päiväkirjassa Oxenstierna tunnusti ilkikuriseen sävyyn, mutta pohjimmaltaan 

vakavasti, kuinka suvun odotusten painolasti varjosti onnellisia kesäpäiviä, rakastumisestaan 

kotikartanon useita vuosia vanhempaan palvelijattareen ja tunteensa isoäidin näkemisestä ehkä 

viimeistä kertaa, kun Oxenstierna lähti Uppsalan yliopistoon. Jo päiväkirjan aloittamista 

seuranneena vuonna 1767 Oxenstierna jätti kirjoittamisen pitkiksi ajoiksi, ja nuoruuden päiväkirja 

päättyy vuoden 1768 loppuun.25 Myöhemmin, 1769–1771 sekä 1805, Oxenstierna kirjoitti jälleen 

lyhyesti päiväkirjaa. Vuoden 1805 päiväkirja on matkapäiväkirja, jonka Oxenstierna kirjoitti 

vaimolleen.26 Nuoruusvuosien jälkeen hän ei kuitenkaan jatkanut intiimin päiväkirjan 

kirjoittamista. 

Kreivi Clas Julius Ekeblad (1742–1808) kirjoitti päiväkirjansa esilehdelle ranskaksi huhtikuussa 

1760, että kirjan sisältönä olisivat hänen itsensä näkemät, kuulemat tai kokemat tapahtumat, 

ihastukset, ihmisluonteet ja kertomukset. Poliittisesti vaikutusvaltaisen isän poikana ja Ruotsin 

ylhäisaateliin molempien vanhempien puolelta kuulunut Ekeblad kirjoitti päiväkirjojaan alusta asti 

jälkimaailmalle, ”Pour la Posterité”. Ekeblad kirjoitti ruotsiksi ja reflektoi itseään suhteessa 

Tukholman seurapiireihin.27 Samaan tapaan Ekebladin serkun, kreivi Hans Axel von Fersenin 

(1755–1810) kokonaan ranskaksi kirjoitetuissa päiväkirjoissa kietoutuu yhteen intiimi päiväkirja ja 

aikakauden henkilöiden, tapahtumien, paikkojen ja tapojen jälkipolville ylös kirjaaminen.28 

Molemmat aloittivat päiväkirjan kirjoittamisen nuorukaisina, selvästi tietoisina asemastaan 

vaikutusvaltaisten hattupoliitikkojen, korkeiden virkamiesten ja upseerien poikina, joita itseään 

odotti vastaavan kaltainen ura. 

Almanakkamaiset, lyhyet merkinnöt saattoivat vielä 1700-luvulla sekoittua intiimin päiväkirjan 

itsetutkiskeluun. Vapaaherratar Metta Magdalena Lillie (1709–1788) kirjoitti päiväkirjaa vuosina 

1737–1750, alkaen hetkestä, jolloin sai päiväkirjan lahjaksi veljeltään siihen saakka, kun avioitui 

helmikuussa 1750. Hänen päiväkirjaansa karakterisoi päivittäisten tapahtumien ja suvun elämän 

sekä vapaudenajan poliittisten kysymysten kronikoinnin lisäksi oman aseman, elämän ja itsen sekä 

                                                 
22 Hættner Aurelius 2007; Sjöblad 2009, 22–23 ja passim. 
23 Johan Gabriel Oxenstiernas dagbok 1766–1768, Tosterupsamlingen vol. 108, Riksarkivet, Stockholm; ks. myös 
Ilmakunnas 2016, 21–22. 
24 Sjöblad 2009, 8, 85. 
25 Johan Gabriel Oxenstiernas dagbok 1766–1768, Tosterupsamlingen vol. 108, RA. 
26 Oxenstierna 1881; Oxenstierna 1964. 
27 Clas Julius Ekeblads dagböcker. Engeströmska samlingen 1.e 14.1–16, 18, KB. 
28 Axel von Fersen d.y.:s dagböcker, Hans Axel von Fersens samling, vol. 4–6, Stafsundsarkivet, RA. 



7 
 

uskonnollisen vakaumuksen pohdinta. Lillien päiväkirjassa arjen tapahtumat, perheen ja suvun 

elämä ja kiinnostus aikakauden yhteiskunnalliseen elämään limittyvät uskon läsnäoloon ja oman 

elämänkohtalon pohdintaan hänen vanhetessaan ja ollessaan yhä naimaton.29 

Intiimi päiväkirja oli 1700-luvun Ruotsissa ja Suomessa selkeästi useammin miesten kuin naisten 

kirjoittama. Lisäksi intiimiin päiväkirjaan sisältyi myös muotoja muista päiväkirjoista, kuvauksia 

matkoista, niin kutsuttuja kirjallisia muotokuvia kirjoittajan elämänpiirissä merkittävistä 

henkilöistä ja almanakkamaisia lyhyitä merkintöjä päivittäisistä tapahtumista. 

 

<OTS2>Päiväkirjan esineellisyys</OTS2> 

Historiantutkijat pyrkivät lähilukemaan ja siten analysoimaan intensiivisesti vanhoja tekstejä, 

mutta ovat alkaneet vasta aivan viime aikoina kiinnittää huomiota itse asiakirjoihin fyysisinä 

esineinä.30 Alkuperäinen kirje tai päiväkirjan sivu ovat kuitenkin aivan eri asioita kuin vaikkapa 

kirjoina julkaistut tai toisaalta digitoidut asiakirjakokoelmat. Litteroidut asiakirjajulkaisut ovat 

helppolukuisia mutta samalla usein valikoituja, editoituja, käännettyjä kielestä toiseen ja joskus 

väärin tulkittujakin. Esineinä ne ovat etäällä kauan sitten sulkakynillä lumppupaperille tai 

pergamentille kirjoitetuista alkuperäiskirjeiden arkeista tai päiväkirjojen sivuista. 

Kirjoitustavat kertovat jo itsessään paljon historian henkilöistä. Alkuperäinen tekstisivu osoittaa 

lukijalle, miten moninaisia käsialoja samana aikana eläneillä ihmisillä saattoi olla iästä tai 

sukupuolesta riippuen. Jo pelkästään ne moninaiset tavat, joilla kirjoittaja on pidellyt kynäänsä, 

paljastavat hänen kasvatuksensa. Hanhensulkakynä oli käyttäjälleen paljon haasteellisempi ja 

paljastavampi työkalu kuin omat kuulakärkikynämme. Lisäksi eri kirjoittajat täyttivät arkit eri 

tavoin, toiset tiiviisti pienen pienellä käsialla ja toiset avarammin, persoonallisuuspiirteiden 

mukaan vaihdellen tai vaikkapa taloudellisista syistä johtuen. 

Esineet, joita tässä kutsumme päiväkirjoiksi, olivat monimuotoisia ja useimmiten fyysisesti melko 

pienikokoisia, taskuun, pöytälaatikkoon tai rasiaan helposti sujautettavia. 1700-luvulla päiväkirjat 

olivat yleisimmin lumppupaperista ja kannet olivat pergamenttia, pahvia tai nahkaa. Päiväkirjoja 

kirjoitettiin valmiisiin vihkoihin tai kirjoihin, mutta myös irtoarkeille, jotka sidottiin vuoden tai 

kahden välein päiväkirjoiksi. Clas Julius Ekebladin 1760-luvulta 1800-luvun alkuun 

epäsäännöllisesti kirjoittamat päiväkirjamuistiinpanot sidottiin puoliranskalaisiin sidoksiin.31 

Ekebladin päiväkirjoissa on myös piirroksia, mikä ei ollut lainkaan epätavallista aikakauden 

päiväkirjoissa tai kirjeissä, sillä piirustustaito kuului aateliskulttuuriin. Esimerkiksi vapaaherra 

Mikael Hisingerin (1758–1829) matkapäiväkirjassa Eurooppaan 1783–1784 on luonnoksia 

puistoista ja linnoituksista, joihin Hisinger matkallaan pääasiassa tutustui.32 Augustin 

Ehrensvärdin (1710–1772) matkaa Suomeen 1747 dokumentoivia kahta pientä päiväkirjanidettä 

voisi puolestaan kutsua kuvapäiväkirjaksi, niin suuren roolin Ehrensvärdin laveeraukset ja 

piirrokset saivat.33 

Metta Magdalena Lillie sai kesällä 1737 veljeltään lahjaksi nahkasidoksisen kirjan, jonka sivut hän 

jakoi taittamalla kahteen palstaan, joista pääpalstan käsiala on selvästi suurempaa ja sivupalstan 

pienempää. Tämä jako on helppo käsittää alkuperäisessä dokumentissa, kun taas toimitetun ja 

                                                 
29 Lillie 2008; ks. myös Sjöblad 1997, 111–154. 
30 Vrt. Sjöblad 2009, 10; ks. myös Marjo Kaartisen teksti tässä teoksessa. 
31 Ks. Clas Julius Ekeblads dagböcker. Engeströmska samlingen 1.e 14.1. KB. 
32 Hisinger 2015, esim. 2.9.1783, 10.9.1784. 
33 Ehrensvärd 1967–1969. 
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painetun päiväkirjan sivuilla kaksipalstaisuus hahmottuu hankalammin.34 Marginaalin 

merkkaaminen taittamalla kirjan sivut tai irtoarkit pitkittäin oli yleistä 1700-luvulla ja näkyy 

selkeästi lumppupaperisissa alkuperäisissä dokumenteissa. Tällainen on esimerkiksi Thure 

Leonard Klinckowströmin (1735–1821) vuosina 1753–1756 kirjoittama lyhyt Euroopan 

matkapäiväkirja, joka on vain parinkymmenen sivun mittainen konsepti. Foliokokoinen paperi on 

ollut taitettuna pitkittäissuuntaan kahtia, mikä oli 1700-luvulla tyypillinen tapa luonnostella kirjeet, 

asiakirjat ja, kuten Klinckowström teki, päiväkirja tai matkakuvaus.35 Konseptipäiväkirja on paljon 

harvinaisempi arkistossa kuin konseptikirjeet, mutta se on todennäköisesti toiminut samaan 

tapaan muistin tukena kuin almanakat tai erilaiset irralliset muistilaput ja konseptit, joita löytyy 

varsinkin paljon työssään kirjoittaneiden miesten arkistoista. 

Jacobina Charlotta Munsterhjelm tarjoaa päiväkirjansa lukijalle suoranaisia makupaloja vanhan 

asiakirjan materiaalisuudesta. Hän ryhtyi kirjoittamaan päivittäisiä muistiinpanojaan toukokuussa 

1799, ja syyskuussa hän valmisti päiväkirjaviholleen pahvikannet. Joulukuussa Munsterhjelmin 

kotikartanossa teurastettiin ja kynittiin hanhia ja kaikki perheen tyttäret saivat tuolloin äidiltään 

uusia hanhensulkakyniä. Heinäkuussa 1800 Jacobina Charlotta kertoo valmistaneensa 

kirjoitusmustetta niityltä keräämistään kissankelloista ja kirjoittavansa parhaillaan tällä uudella 

musteella. Lukija pystyy pari sataa vuotta myöhemmin yhä näkemään edessään nuo 

kissankellomusteella kirjoitetut rivit. Joulukuussa isä oli ostanut Jacobina Charlottalle Loviisasta 

oman mustetolpon.36 

 

<OTS2>Päiväkirja osana aatelin elämäntapaa</OTS2> 

Jälkimaailman silmissä arjen dokumentointi on noussut arvoonsa vasta, kun arjen historia ja niin 

sanotun tavallisen ihmisen historia nousivat tärkeiksi tutkimuskohteiksi toisen maailmansodan 

jälkeen. Varhemmin tutkijoita kiinnosti etenkin poliittinen ja sotahistoria, eikä arkistoihinkaan 

katsottu vaikkapa sata vuotta sitten tarpeelliseksi koota etenkään naisten arkisia päivämerkintöjä. 

Tästä syystä sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa arkistoissa on säilynyt vain vähän 1600- ja 1700-

luvulla eläneiden naisten tai ylipäänsä ihmisten arkielämästä kertovia päiväkirjoja. Ruotsalaisten 

naisten päiväkirjoja tutkinut Christina Sjöblad arvelee, että kirjoitustaitoiset naiset kirjoittivat siinä 

missä kirjoitustaitoiset miehetkin esimerkiksi 1700-luvulla, mutta heidän jälkeenjääneet 

sukulaisensa tai arkistojen työntekijät eivät ole antaneet naisten arkipäiväisille teksteille 

samanlaista arvoa kuin miesten politiikkaan tai sodankäyntiin liittyneille kirjeille ja päiväkirjoille. 

Jälkimmäiset kerättiin talteen, mutta ensin mainittuja ei tarjottu tai edes pyydetty julkisiin 

arkistoihin.37 

Päiväkirjan kirjoittaminen oli kuitenkin aivan keskeinen osa aateliskulttuuria, joka oli tyypillisesti 

kirjallinen kulttuuri, ja täydellä syyllä voi olettaa, että päiväkirjoja kirjoitettiin enemmän kuin mitä 

niitä on säilynyt. 1700-luvulla päiväkirjaa kirjoittaneista aatelisista ja säätyläisistä useimpien voi 

katsoa olleen säätynsä piirissä tavallisia ihmisiä, joiden ääni jää helposti kuulumatta, ellei arjen 

”tavallisuudelle” anneta tilaa historiantutkimuksessa.38 Yksittäisten elämäntarinoiden merkitys 

                                                 
34 Lillie 2008; ks. myös Sjöblad 1997, 111–154; painetussa päiväkirjassa ja teoksessa Sjöblad 1997 on kuvia 
alkuperäisestä dokumentista. 
35 Journal de Voyage [1753–1756]. Thure Leonard Klinckowström, koncept. Klinckowströmska släktarkivet vol. 17, 
E 4405. Stafsundsarkivet, RA. 
36 Munsterhjelm 1970, 18.9.1799, 6.12.1799, 28.7.1800, 1.12.1800. 
37 Vrt. Sjöblad 1991, 14; Sjöblad 1997, 36−37; Summerfield 2019, 12–19; ks. myös Hættner ym. 1991. 
38 Vrt. Ilmakunnas 2016, 7–11. 
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sille, miten voimme niiden avulla ymmärtää menneisyyden ihmisten kokemuksia, muistoja ja 

tunteita, on suuri, ja juuri elämäntarinoiden kuten päiväkirjankirjoittamisen avulla on mahdollista 

saada käsitys eletystä elämästä.39 

Päiväkirjan monet merkitykset pedagogisena harjoituksena, perheen ja suvun historian 

kronikoinnin muotona, matkan tai sotaretken kokemusten jakamisen välineenä ja yhä useammin 

myös arjen tapahtumien merkityksellistäjänä ja oman itsen tutkiskelun mahdollistajana kuuluivat 

kaikki aatelisten kirjoittamiin päiväkirjoihin. Päiväkirja kuului harvoin vain yhteen kategoriaan, 

vaan saattoi olla yhtä aikaa päivittäisten tapahtumien kronikka ja intiimi päiväkirja. 

<OTS2>Lähteet ja kirjallisuus</OTS2> 

<OTS3>Arkistolähteet</OTS3> 

 

<OTS4>Riksarkivet, Tukholma (RA)</OTS4> 

Ekebladska samlingen E 3568, vol. 17 

Stafsundsarkivet, Axel von Fersen d.ä.:s arkiv, vol. 16b 

Stafsundsarkivet, Hans Axel von Fersens samling, vol. 4–6 

Stafsundsarkivet, Klinckowströmska släktarkivet E 4405, vol. 17 

Tosterupsamlingen, vol. 108 

 

<OTS4>Kansallisarkisto, Helsinki (KA)</OTS4> 

Arrajoen arkisto 

Biographica Munsterhjelm 

 

<OTS4>Kungliga Biblioteket, Tukholma (KB)</OTS4> 

Engeströmska samlingen 1.e 14.1–16, 18 

 

<OTS4>Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki (SLS)</OTS4> 

Sofie Munsterhjelms arkiv. Käytettävissä digitoituna kokoelmana SLS:n arkiston tiloissa. 

Alkuperäisasiakirjat yksityisomistuksessa. 

 

<OTS3>Painetut lähteet</OTS3> 

[Armfelt, Gustaf Mauritz] (1997) Resan till Italien: Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783–1784. 

Inledning och kommentarer av Rainer Knapas. Stockholm: Atlantis. 

                                                 
39 Vrt. Summerfield 2019. 



10 
 

[Ehrensvärd, Augustin] (1967–1969) Anteckningar under en resa i Finland 1748 I–II. [Ei ilmoitettua 

kustantajan kotipaikkaa.] Kulturfonden för Sverige och Finland. 

Ehrensvärd, Gustaf Johan (1878) Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof I–II. Utgivna 

af E. V. Montan. Stockholm: P. A. Norstedt & söners förlag. 

Hisinger, Mikael (2015) Resedagbok från Europa 1783–1784. Utgivare Jouni Kuurne & Märtha 

Norrback. Helsinki: Svenska litteratursällskapet. 

[Munsterhjelm, Jacobina Charlotta] (1970) Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker 1799−1801. 

Med kommentar och register utgivna av Bo Lönnqvist. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i 

Finland. 

[Lillie, Metta Magdalena] (2008) Metta Magdalena Lillies dagbok 1737–1750: En västgötsk 

släktkrönika. Utgiven genom Jessica Eriksson. Stockholm: Kungl. Samfundet för utgivande av 

handskrifter rörande Skandinaviens historia. 

[Reenstierna, Märta Helena] (1946–1953) Årstadagboken: Journaler från åren 1793–1839, I–III. 

Utgivna genom Sigurd Erixon, Arvid Stålhane & Sigurd Wallin. Urval och förklaringar av Gunnar 

Broman. Stockholm: Generalstabens litografiska anstalts förlag. 

[Oxenstierna, Johan Gabriel] (1881) Dagboks-anteckningar: Åren 1769–1771, I–II. Af Johan Gabriel 

Oxenstierna, utgiven genom Gustaf Stjernström. Uppsala: Akademiska boktryckeriet. 

Oxenstierna, Johan Gabriel (1964) Journal: Skenäs 1805. Utgiven av Holger Frykenstedt. 

Stockholm: Bokvännens bibliotek. 

Oxenstierna, Johan Gabriel (1965) Ljuva ungdomstid: Dagbok för åren 1766–1768. I översättning från 

det franska originalet utgiven av Inga Estrabaut. Uppsala: Bokgillet. 

[Tersmeden, Carl] (1912–1927) Amiral Carl Tersmedens memoarer, I–VI. Utgifna af Nils Sjöberg. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

 

<OTS3>Kirjallisuus</OTS3> 

Foisil, Madeleine (2001) Syvimmästä sisimmästä kirjoittaminen. Teoksessa Philippe Ariès, Roger 

Chartier & Georges Duby (toim.) Omassa huoneessa: Yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. 

Suom. Johanna Ilmakunnas (alkup. 1986). Helsinki: Nemo, 265–325. 

Hættner, Eva & Larsson, Lisbeth & Sjöblad, Christina (toim.) (1991) Kvinnors självbiografier och 

dagböcker i Sverige 1650–1989: En bibliografi. Lund: Lund University Press. 

Hættner Aurelius, Eva (2007) Självbiografier och dagböcker. Teoksessa Jakob Christensson 

(toim.) Signums svenska kulturhistoria 5: Gustavianska tiden. Tukholma: Signum, 279–303. 

Ilmakunnas, Johanna (2016) Joutilaat ja ahkerat: Kirjoituksia 1700-luvun Euroopasta. Helsinki: Siltala. 

Oja, Heikki (2013) Aikakirja 2013. Helsinki: Helsingin yliopiston almanakkatoimisto. 

Sjöberg, Nils (1912) Förord. Teoksessa Nils Sjöberg (toim.) Amiral Carl Tersmedens memoarer, I. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand, v–vi. 



11 
 

Sjöblad, Christina (1991) Otryckta dagböcker. Teoksessa Eva Hættner, Lisbeth Larsson & 

Christina Sjöblad (toim.) Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650−1989: En bibliografi. 

Lund: Lund University Press. 

Sjöblad, Christina (1997) Min vandring dag för dag: Kvinnors dagböcker från 1700-talet. Tukholma: 

Carlssons. 

Sjöblad, Christina (2009) Bläck, äntligen! kan jag skriva: En studie i kvinnors dagböcker från 1800-talet. 

Tukholma: Carlssons. 

Summerfield, Penny (2019) Histories of the Self: Personal narratives and historical practice. Abingdon: 

Routledge. 

Vainio-Korhonen, Kirsi (2008), Sophie Creutzin aika: Aateliselämää 1700-luvun Suomessa. Helsinki: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Vainio-Korhonen, Kirsi (2009), Suomen herttuattaren arvoitus: Suomalaisia naiskohtaloita 1700-luvulta. 

Helsinki: Edita. 

Vainio-Korhonen, Kirsi (2012), Sophie Munsterhjelmin aika: Aatelisnaisia ja upseereita 1800-luvun 

Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 


