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Palkittuja

■ Historian Ystäväin Liitto on
palkinnut vuodesta 1973 alkaen
teoksen, joka on ”erittäin ansiok-
kaasti edistänyt historiallisen tie-
tämyksen laajenemista ja syve-
nemistä suomalaisen yleisön
keskuudessa”. Vuonna 2004 il-
mestyneistä teoksista palkittiin
Markku Kuisman tutkimus Kah-
lehdittu raha, kansallinen kapi-
talismi, joka kuvaa Kansallis-
Osake-Pankin viimeisiä vuosi-
kymmeniä (1940–95). Teoksen
on kustantanut Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura (SKS). Palkin-
tolautakuntaan ovat kuuluneet
puheenjohtajana fil.lis. Jyrki Ve-
sikansa sekä jäseninä fil.maist.
Veikko Löyttyniemi ja prof. Ohto
Manninen.

Lautakunnan perustelujen
mukaan Kuisman teos on selväs-
ti paras viime ajan monista
pankkihistorioista. Se vahvistaa,
että Kansallispankki oli, paitsi
johtava liikeyritys, myös kansal-
linen ja poliittinenkin instituutio.
Tutkimus ei ole nostalginen
muistopuhe eikä myöskään syy-
tekirjelmä. Kuisma nostaa esiin
kiusallisia asioita, joita yritettiin
aikanaan salata, mutta pyrkii sa-
malla ymmärtämään päättäjien
perusteluja. Lukijan tehtävänä
on antaa oma tuomionsa.

Kunniamaininnat jaettiin
Martti Helmisen ja Aslak Lukan-
derin kirjalle Helsingin suur-
pommitukset helmikuussa 1944
(WSOY), Sami Kosken, Mika Ris-
sasen ja Juha Tahvanaisen ku-
vaukselle Antiikin urheilu (Ate-

na), Olli Lehdon teokselle Oman
tien kulkijat. Veljekset Vilho, Yrjö
ja Kalle Väisälä (Otava) sekä
Irma Sulkusen tutkimukselle
Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra 1831–1892 (SKS).

Sami Kosken, Mika Rissasen
ja Juha Tahvanaisen teos Antii-
kin urheilu (Atena) on saanut
vuoden 2005 Tieto-Finlandia-
palkinnon (Atena).

Vuoden tiedekirja -palkinto
on myönnetty Markku Kuisman
teokselle Kahlehdittu raha, kan-
sallinen kapitalismi (SKS). Pal-
kinnon myöntävät Tieteellisten
seurain valtuuskunta ja Suomen
tiedekustantajien liitto.

Laurin Jäntin palkinto vuon-
na 2004 julkaistusta korkeatasoi-
sesta suomalaisesta tietokirjasta
on myönnetty Juha Sihvolalle
hänen kirjastaan Maailmankan-
salaisen etiikka (Otava). Kunnia-
maininnan sai Jaakko Hämeen-
Anttila kirjastaan Islamin käsi-
kirja (Otava). Hämeen-Anttila
sai teoksestaan myös valtion tie-
donjulkistamispalkinnon 2005.
ViIle Lukkarinen ja Annika Wae-
nerberg ovat saaneet tiedonjul-
kistamispalkinnon teoksestaan
Suomi-kuvasta mielenmaise-
maan (SKS).

Kirkon tiedonjulkistamispal-
kinto on myönnetty Juha Silta-
lalle teoksesta Työelämän huo-
nontumisen lyhyt historia (Ota-
va).

Esa Långin tutkimus Sadan
vuoden mesta. Kertomus Lahden
muurareiden ammattiosaston
toiminnasta sekä tarinoita työ-
mailta 1904–2004 on valittu
Vuoden 2004 työväentutkimuk-
seksi. Valinnan teki Työväen
perinne – Arbetartradition ry.

Notes on the
contents
■ In the first issue of 2005, His-
torical Journal takes a diverse
look at the Middle Ages and the
start of the modern era. Such
topics as the bustle of the mar-
ketplace, white bread brands
and virtual adventure worlds
draw on the Middle Ages as Anu
Lahtinen reveals in her column
’Keskiaika markkinoilla’ (The
Middle Ages in the market-
place).

In her article ’Kiehuva veri –
vihaisuus uuden ajan alun Eng-
lannissa’ (Boiling blood – anger
at the start of the modern era in
England) Anu Korhonen looks at
the significance of anger and
claims that the control of feel-
ings was a moral and cultural re-
quirement that determined mas-
culinity as well as femininity.
Despite this, modern era people
got angry every now and then
and thus had to deal with the
causes and consequences of
their undesirable reactions. Emo-
tional discourses did act as a
control mechanism binding the
individual to the culture, but
they also provided a person with
the means to understand and
build an emotional ego.

Sirpa Aalto investigates the
description of a group of for-
eigners called Finnar in Heim-
skringla, the chronicle of the
Kings of Norway, in her article
’Muukalaisuus Snorri Sturlusonin
Heimskringlassa – tapaus Finnar’
(Foreignness in Snorri Sturlu-
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son’s Heimskringla – the Finnar
case). She highlights the scenes
where Finns appear and analy-
ses whether the descriptions are
based on facts, whether there is
anything in the background that
tradition has affected and what
was possibly Snorri’s own effect
on the content of the descrip-
tion. Were the Finns in Heim-
skringla Same or ’Finns’?

The Church’s views on
dreams in the Early Middle Ages
were categorically neither per-
missive nor negative. Jesse Kes-
kiaho presents the central views
on the vision phenomena and
their functions, and also outlines
the factors influencing them in
his article Kirkollinen ajattelu
unista ja näyistä varhaiskeskiajan
Länsi-Euroopassa (’The Church’s
thoughts on dreams and visions
in Western Europe in the Early
Middle Ages’).

Sini Kangas presents the
Knight of the Cross, a fanatical,
brave warrior, steadfast in his
faith, as an archetypal hero of
the mid Middle Ages in Miles
Christi – Herran soturi sydän-
keskiaikaisena supersankarina
(’Miles Christi – warrior of the
Lord as a mid Middle Ages su-
perhero’). From the crusading
ideal sparked by Pope Urban II

in the Council of Clermont on
15 November 1099 grew an ac-
ceptable foundation for a new
type of ideological knighthood,
whose representatives relentless-
ly persecuted heathens in the
pages of epic poetry.

Mandeville’s Travels was one
of the most read books in the
Late Middle Ages. The author
borrowed nearly all his materi-
al from other books but never
said a word about his sources.
This strategy chosen by Mandev-
ille opens up an interesting
point of view into 14th century
eyewitness accounts as Antti Pel-
tonen shows in his article ’Sil-
minnäkijä myöhäiskeskiaikaises-
sa todellisuuskäsityksessa. Sir
John Mandevillen matka Kii-
naan’ (The eyewitness in the un-
derstanding of reality in the Late
Middle Ages. Sir John Mandev-
ille’s journey to China).

The understanding of the his-
tory of the Reformation, and
even academic research into the
subject, has suffered for decades
from the distortions caused by
a nationalist and Lutheran inter-
pretation. Elsewhere in the Prot-
estant world, revisionist histori-
cal research has created more
objective interpretations. Is it not
about time even in Finland, asks

Jussi Hanska in his article Revi-
sionistista reformaatiohistoriaa
maailmalla – milloin Suomessa?
(’Revisionist Reformation histo-
ry in the world – when in Fin-
land?’)

Matti Polla investigates the
dominant family system in East
Karelia at the end of the pre-in-
dustrial era. He bases it on the
research results concerning
Vuokkiniemi and compares it to
the much-researched Russian
family ’Vuokkiniemen perhejär-
jestelmä 1800-luvulla – tilastolli-
nen luonnehdinta’ (The family
system of Vuokkiniemi in the
1800s – statistical characterisa-
tion)

From the journal’s versatile
review section, mention can be
made of the latest work by Matti
Klinge and Irma Sulkunen deal-
ing with J.L. Runeberg and the
Finnish Literature Society ’Rune-
berg, Suomalaisen kirjallisuuden
Seura ja politiikka’ (Runeberg,
the Finnish Literature Society
and politics).

The theme of editor-in-chief
Juha Sihvola’s editorial is ’Nai-
nen, mies ja monikulttuurisuus’
(Man, woman and multicultural-
ism).

(Translation Valtasana Oy)

Hakuilmoitus
Historiallinen Aikakauskirja on Suomen Historiallisen Seuran ja Historian Ystäväin Liiton julkaise-
ma tieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Aikakauskirja on samalla Historian
Ystäväin Liiton jäsenlehti. Sen levikki on noin 2 000 kappaletta. Lehteä tilaavat sekä alan ammatti-
laiset että historian harrastajat.

Historiallisen Aikakauskirjan

Päätoimittajan
tehtävä julistetaan haettavaksi 1.1.2006 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Päätoimittajaksi voidaan vali-
ta Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäsen, ja kyseessä on sivutoimi. Päätoimittajan valitsee Aika-
kauskirjan hallitus, joka voi tarpeen vaatiessa kutsua tehtävään myös henkilön, joka ei ole sitä
hakenut määräaikaan mennessä.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan lyhyt näkemys toimituslinjastaan. Hakemuk-
set pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 6.5.2005 osoitteella Pirkko Leino-Kaukiainen,
Jollaksentie 43 B, 00850 Helsinki (p. 0400-872 404). Lisätietoja antavat myös päätoimittaja Juha
Sihvola (040-8676970) ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Talvitie (050-5115802).


