
 

Toimituksen kristalli- 
pallo vuodelle

Vuoden ensimmäisessä numerossa on hyvä luvata ainakin sellaista, mistä edes pyritään pitämään 
kiinni… Onneksi se ei 2017 ole kovin vaikeaa, sillä vuosi on suorastaan kuorrutettu toinen toistaan 
mehevämmillä aiheilla, joihin Aku Ankka -lehden on syytä tarttua!

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kun-
niaksi innostuimme miettimään, ovatko Ank-
kalinna ja Suomi itse asiassa rinnakkais- 
todellisuuksia. Totesimme, että jos jotakin on 
tapahtunut Suomessa, on se tavalla tai toisella 
tapahtunut myös Ankkalinnassa. Ideoimme siis 
yhdessä ankkataiteilija Kari Korhosen kanssa 
vuoden jokaiseen numeroon yksisivuiset sarjat, 
joissa valotamme tätä kummallista suhdetta. 
Ensimmäinen onkin jo edellisellä sivulla, ja sii-
hen liittyvän artikkelin löydät tältä sivulta.

Näiden lisäksi kysyimme liudalta ankkapiir-
täjiä, mikä on heidän mielikuvansa Suomesta. 
Kukin sai piirtää ensi ajatuksestaan kannen, 
joista välittyvä Suomi-kuva on välillä perin 
merkillinen…

Kaikki Suomen satavuotishulinaan liittyvät 
kannet tai tarinat tunnistat Suomi 100 -lakki-
logosta.

Suomi 100

Heti alkuvuodesta juhlistamme 
ensiesiintymisensä valkokankaalla 
vuonna 1937 tehnyttä Iines Ankkaa. 
Samaisessa Don Donald -pätkässä 
Akun elämään tupsahti sattumoisin 
myös hänen uskollinen autonsa 313. 
Kummallekin on luvassa oma teema-
numeronsa, mutta erästä Ankkalin-

nan hahmoa juhlimme läpi vuoden.
Joulukuussa 1947 Carl Barks näet marssitti sarjaansa Joulu 

Karhuvuorella äreän ankkaherran, jonka oli kai suunnitellut 

Juhlia  
myös  
Ankka- 
linnassa

vain kertakäyttökiukuttelijaksi. Barks tajusi Roope-sedän mah-
dollisuudet kuitenkin niin suuriksi, että päätti käyttää häntä 
pian toisenkin kerran, ja nyt vanha visukinttu on yksi olennai-
simmista ankkalinnalaisista.

Tuo äsken mainittu toinen Roope-sarja on Vanhan linnan 
salaisuus. Tarinan outoudet selittyvät sillä, että Roopen matka 
maailman rikkaimmaksi Ankaksi oli vasta alkanut. Vanhan lin-
nan salaisuutta pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaim-
mista ja jännittävimmistä seikkailuista. Katsotaan, mitä muita 
saiturin uran kannalta merkittäviä tarinoita onnistumme vuo-
den mittaan kaivamaan esiin!

Kuka oli Suomen kuningas?
Nykyään kysymys saattaa kuulostaa 
rahtusen oudolta, mutta vastaitse-
näistynyt Suomi ehti vuoden 1918 
kuohuissa äänestää eduskunnassa 
itselleen kuninkaan.

Kun Suomi oli joulukuun 6. päi-
vänä 1917 julistautunut itsenäiseksi, 
alkoi kiivas valtiomuodon muovaa-
minen. Valtiotaimen ajauduttua 
kansalaissotaan ja sen ratkettua osin 
Saksan avulla rupesi tynkäsenaatti 
P.E. Svinhufvudin johdolla valmis-
telemaan Suomesta kuningaskun-
taa. Kuninkaaksi päätettiin kutsua 
Saksan keisarin Wilhelm II:n poika 
Oskar, mutta häntä ei päästetty epä-
vakaaseen nuoreen valtioon. Mui-
den ehdokkaiden joukosta valikoi-

tui Friedrich Karl Ludwig Konstantin von Hessen-Kassel, kei-
sari Wilhelmin lankomies. Svinhufvudin lisäksi aktiivisia kunin-

kaanmiehiä oli myös J.K. Paasikivi, ja historian ironiaa on, 
että molemmat päätyivät myöhemmin Suomen tasavallan pre-
sidenteiksi.

Vuoden 1918 syksyllä eduskunta siis valitsi Friedrich Karlin 
Suomen tulevaksi kuninkaaksi, ja lähetystö matkusti hänen 
luokseen saadakseen allekirjoitukset tarvittaviin asiakirjoihin 
ja opettamaan tulevalle kuninkaalle Suomi-tietoutta sekä suo-
men kieltä – mihin tuleva hallitsija suhtautui ylen penseästi. 
Hänen hallitsijanimensä suomennettiin muotoon Fredrik 
Kaarle, usein julkisuudessa naureskeltu Väinö I on peräisin 
pakinoitsija Ollin 1920-luvun pakinoista.

Ensimmäisen maailmansodan kääntyessä Saksan tappioksi 
Friedrich Karl vetkutteli suostumustaan ja lopulta kieltäytyi 
kunniasta. Niinpä Suomesta sitten sorvattiin tasavalta, jota joh-
taa kuudeksi vuodeksi kerrallaan valittava presidentti. Ensim-
mäiseksi presidentiksi valittiin tasavaltalaisten K. J. Ståhlberg, 
ja kuningasaikeet unohdettiin vähin äänin. 

Väärän kuninkaan päivä muuten on jo muinoin vietetty kar-
nevaalipäivä, josta kenties tunnetuin esitys suomalaisessa kir-
jallisuudessa löytyy Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisestä. 

Friedrich Karl,  
melkein Suomen 

entinen kuningas.

Daan Jippesin  
Vihaiset ankat  
-luonnos. 

Carl Barksin piirtämä 
Roope, tarinasta  

Joulu Karhuvuorella.


