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Historiallisen ajan arkeologia turvaa 
kulttuuriperintöämme. Me alalla toimivat 
työskentelemme, jotta menneisyydestä periytyvät 
muinaisjäännökset ja rakennukset tai edes niiden 
sisältämä informaatio säilyisi myös tuleville sukupol
ville. Keskiaikaiset kirkot ja linnat on helppo mieltää 
säilyttämien arvoisiksi monumenteiksi. Paljon vai
keammin hahmotettavia - ja puolustettavia - ovat ne 
muinaisjäännökset, joista meillä ei ole tietoa tai vain 
puutteellisia tietoja. Valitettavasti suurin osa historialli
sen ajan muinaisjäännöksistä kuuluu tähän ryhmään. Ne 
ovat joko kokonaan maan uumenissa tai vain vaivoin 
maanpinnalta hahmotettavissa.

Muinaisjäännösten suojelu ja tutkiminen on kallista. 
Siksi se halutaan usein unohtaa. Museoviraston ja maa
kuntamuseoiden voimavarat ovat rajalliset eikä koh
tuuttomiksi kasvavia kustannuksia voi edellyttää varak- 
kaimmiltakaan rakennuttajilta. Suomessa kaivataankin 
suurimpien kohteiden osalta uuria strategiaa. Sellaista 
vaatii esimerkiksi Turun kaupunkialueella Aurajoen ran
tojen ja joenvarren tonnien osin jo aloitedu massiivinen 
paalutustyö. Itsekin paalutustyömaalla mukana olleena 
olen omin silmin nähnyt, kuinka suurta tuhoa yksi paalu 
tekee. Paljon ei jää jäljelle rantavyöhykkeen keskiaikai
sista satamarakenteista ja rantakortteleiden raunioista, 
kun tuhannet uuden paalut on juntadu kulttuurikerrosten 
läpi saviseen maaperään.

Valtiovallan on hyväksydävä, edä on suuria kohteita, 
jotka vaativat erillisen rahoituksen. Sitä meidän on 
myös uskallettava vaatia. Yksi kiireellisimmistä löytyy 
Saaristomereltä, jossa 1300-luvulle ajoiduvan hylyn 
monipuolinen lasti on jo joutunut ryöstön kohteeksi. 
Asiasta on äskedäin tehty rikosilmoitus. Kyseessä on 
kansainvälisestikin ainutlaatuinen kohde, jonka pelas
tamiseen ei löydy varoja. Olemassa olevien resurssien 
avulla voidaan voivotella ja suunnitella, muda ei ryhtyä 
todelliseen pelastusoperaatioon. On kansallinen häpeä, 
edä tällaisiin tarkoituksiin joudutaan asiallisen rahoituk
sen puudeessa etsimään apurahoja. Ne kuuluvat puh
taasti tieteellisiin tutkimushankkeisiin, ei muinaismuis
tolain hengen mukaisiin pelastuskaivauksiin.

Uusi vuosi tuo uudistuksia SKAS-lehteen. Sisältö jakau
tuu jatkossa eri osiin. Oma tila varataan niin tieteel
lisille artikkeleille, keskustelulle ja kirja-arvosteluille. 
Lehti on kuitenkin myös seuran jäsenkunnan keskustelu 
kanava, joten tilaa varataan myös vapaamuotoisille teks
teille. Ensimmäiset askeleet uudistusten tiellä näkyvät 
jo tässä lehdessä, muda kehitystyö etenee seuraavissa 
numeroissa. Lehti löytyy jatkossa myös seuran uusilta 
kotisivuilta.

GEORG HAGGRÉN
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Uunituoreen
puheenjohtajan
palsta

Ensimmäiset mielikuvat uudesta arkeologian seu
rasta - keskiajan arkeologian seurasta ovat vuodelta 
1989 Kööpenhaminasta, jossa olimme Markus Hiek
kasen kanssa yhteisessä jatkokoulutusseminaarissa. 
Muistan kuinka Markus lähti kohti Suomeaj a Turkua 
pemstamaan seuraa Knut Draken ja  muiden kanssa. 
Itse jatkoin matkaa etelään, aina Arlesiin saakka 
ihmettelemään paikallisia rakennusarkeologisia koh
teita.

Seuraavat yhteydet seuraan syntyivät vuotta kahta 
myöhemmin, kun järjestettiin ensimmäinen Castella 
Maris Baltici -seminaari Satavan saaressa Turussa. 
Silloin mukaan tarvittiin autonkuljettaja ja kirjojen 
myyjä auttamaan muita seminaarijärjestelyissä. Yksi 
elämän tähtihetkiä oli, kun nuoruusvuosien sankari, 
Sig -lauluyhteen solisti, haastatteli kaupalliseen radi
oon siitä millaisia kiihkeitä väittelyitä olikaan käyty 
hypokaustiuunien sijainnista kirkkoruhtinaiden kap
peleissa. Oli rocklegendan ilme muistamisen arvoi
nen.

Vuotta myöhemmin huomasin olevani hallituksen 
jäsen. Castella-kirja ja  toinenkin syntyivät erilaisten 
vaiheiden kautta ja AMAF -sarja sai alkunsa. Ulko
maanmatkat keksittiin seuran kirjalainan maksami
seksi ja kaikkea muutakin yritettiin Satu Mikkonen- 
Hirvosen kanssa kehittää, kun seuran lainaa lyhen
nettiin takaajien iloksi. Samoihin aikoihin Henrik 
Asplund alkoi tehdä pientä tiedotusvihkosta, josta 
ajan myötä tuli nykyinen SKAS -lehti. Miten monta 
kertaa lehdelle yritettiin löytää jokin muu nimi.

Varhaisilta vuosilta on myös muistokuva siitä, kun 
Äsa Ringbom oli ollut ensimmäisessä keskiajan 
arkeologian konferenssissa Englannissa ja kertoi 
olleensa ainoa suomalainen paikalla. Toisella kertaa 
Bruggessa tilanne oli jo aika tavalla parantunut 
ja tänä syksynä Baselissa taitaa olla jo monta 
suomalaistutkijaa.

Kuuden vuoden hallituskauden jälkeen oli hyvä aika

antaa tilaa seuraaville aktiiveille. Samalla oli tullut 
aika yrittää saada väitöskirja kansiin. Jollain tavalla 
tuntui kovin luontevalta keskustella asiasta seuran 
johdon kanssa. Kääntämisten ja tarkastusten jälkeen 
kirja saatiin painoon syksyllä 1998. Pimeinä syys
iltoina kävin kaarinalaisen kirjapainon ulkopuolella 
katsomassa, että kirjaa todella painettiin. Asiaa saat
taa hiukan selittää se, että kirjapaino on yhtä lähellä 
kuin kolmen tyttären päiväkoti.

Eri kitjahankkeiden kautta säilyi läheinen tuntuma 
seuran toimintaan ja vuoden 2001 alkupuolella eme- 
rituspuheenjohtaja Knut Drake luovutti seuran kirja- 
vastaavan tehtävät allekirjoittaneelle. Olihan kirjoja 
kertynyt jo neljä ja vuoden 2001 aikana määrä kasvoi 
vielä kahdella Castella -kirjalla. Seuran AMAF -sar
jasta oli vuosien mittaan kasvanut jo aikamoinen 
kirjahyllyn täyttäjä.

Syksyn 2001 aikana varmistui, että Markus Hiek
kanen luopuisi puheenjohtajan tehtävistä ja seura 
tarvitsi uuden hänen tilalleen. Omasta mielestäsi 
tuntui, että moni muu olisi sopinut tehtävään parem
min kuin viraton dosentti - pelkkä yksityisen arke- 
ologiyrityksen toimitusjohtaja. Mutta kaikilla virat 
ja asemat omaavilla oli jo muita luottamustoimia 
tai sitten nykyinen valtion ja kunnan arkeologien 
tehtävänkuva on niin ankara, että heillä ei jää aikaa 
tieteelliselle seuralle.

Lokakuun alussa muuttui yksi asia. Emil Aaltosen 
säätiö uskoi uuteen tietokonepohjaiseen arkeologi
aan ja  myönsi apurahan johtamalleni tutkijaryhmälle, 
joka oli jo  valmiiksi täynnä seuran aktiiveja. Mukana 
ovat lehden monivuotinen toimittaja ja  nykyilmeen 
kehittänyt Kirsi Majantie, lehden toimittajana ja hal
lituksen jäsenenä toiminut nykyinen taloudenhoi
taja Terhi Mikkola sekä seuran sihteerinä ollut ja 
nykyisin hallituksessa mukana oleva Carita Tulkki. 
Tuntui, että kunnon apuraha velvoitti myös omalta 
osalta osallistumaan uudella tavalla tieteelliseen 
yhteisöön.
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Puheenjohtajavaihdoksen kanssa samaan vaihee
seen osui suuri muutos hallituksessa. Vuosia seuraa 
kehittäneet Marianna Niukkanen ja  Marita Kykyri 
jäivät pois - lämmin kiitos molemmille - ja Terhi 
Mikkola vetäytyi hiukan sivuun perhesyistä - onnea. 
Uusina hallitukseen tuli Caritan lisäksi Anna-Maria 
Vilkuna ja Terhi Kivistö, molemmat historiantutki
joita parhaasta päästä. Seuran uudeksi sihteeriksi 
saatiin monille Ahoa Vetus -museon ajoistaan tuttu 
Hannele Lehtonen.

Kun marraskuun seminaarissa useassa puheenvuo
rossa mietittiin arkeologian ja historian yhteyksiä ja 
niiden puutetta niin siitä ei ainakaan uutta hallitusta 
voi syyttää. Kun vanhojen jäsenten - Jussi-Pekka, 
Georg ja  Tiina - joukkoon lisätään uudet jäsenet, 
niin koossa taitaa olla juuri sopivasti sekä arkeolo
gian että historian ammattilaisia. Alueellisesti halli
tus on varsin laaja-alainen, sillä Varsinaisen Suomen 
ja Uudenmaan lisäksi mukana on sekä Satakunta 
että Häme.

Seurassa vuosia tehty historiallisen ajan arkeologian 
kehittämistyö jatkuu vahvalta pohjalta, jonka monet 
edeltäjät - erityisesti tietysti puheenjohtajat Knut 
ja Markus - ovat rakentaneet. Vuoden 2002 alussa 
olemme jatkaneet jo aikaisemmin aloitettuja hank
keita, kuten kovin muodissa olevia ja toivottavasti 
myös tarpeellisia kotisivuja ja  esimerkiksi seurasta ja 
sen julkaisusta kertovaa painettua esitettä ja AM AF 
-kiijasaijan kehittämistä.

Pienten lasten isänä yksi seuran toiminnan tärkeä osa 
- mieleenpainuvat ja hyvin suunnitellut niin Leila 
ja Knut Draken kuin muidenkin johtamat matkat - 
jäävät pakosta ammatti seminaarien ja muiden pakol
listen matkojen takia sivuun. Tämä ei tarkoita sitä, 
että matkat olisivat jatkossa vähenemään päin vaan 
edelleen seuran hallitus tekee parhaansa mielenkiin
toisten matkakohteiden löytämiseksi.

Yksi seuran toiminnalle leimaa antava piirre on ollut 
keskiaikaisten linnojen tutkimus, sillä lähes kaikki 
julkaisumme ovat olleet linna-arkeologiaa. Tähän 
yritetään saada muutosta tulevien vuosien aikana 
niin, että seuraavat julkaisut voivat kertoa myös 
muista historiallisen ajan arkeologian teemoista - 
vaikka sitten kaupungeista, kirkoista tai maaseu
dusta.

Sinänsä linnatutkimus ci ole kuitenkaan ollut 
huono valinta, sillä esimerkiksi viimeisen puolen

vuoden aikana olemme saaneet lehdistä lukea sekä 
Museoviraston että Turun maakuntamuseon johdon 
taholta, että linnat ovat tärkeitä sekä matkailun ja 
kansainvälisen yhteistyön kannalta. Mielestäni voi
daan perustellusti kysyä, mikä muu taho kuin seu
ramme on tuottanut yhtä paljon uutta suomalaista 
ja kansainvälistä tutkimustietoa keskiaikaisista lin
noistamme. Ja mihin muuhun linnojen opastukset ja 
näyttelyt voivat lopulta pohjautua kuin tieteelliseen 
tutkimustyöhön. Nyt alkanut uusi linnojen kiinnos
tuksen kausi lupaa hyvää seuran johdolla tehtävälle 
Castella Maris Baltici -linnaseminaarijulkaisulle.

Kaikille seuran jäsenille mukavaa kevään odotusta 
toivottaen

Kaarinassa 22.2.2002 

Kari Uotila

Suomen keskiajan arkeologian seuran
puheenjohtaja
Suovillankatu 3
20780 Kaarina
050 - 5287360
kari.uotila@utu.fi

p.s.

Vielä ei kukaan ole kysynyt seuran kantaa Turun 
kiijastotalon pihalla olevan kansliarakcnnuksen pur
kuun. Asialla on arkeologiselta kannalta huoli maan 
päällä olevan rakennuksen lisäksi pihan alla olevista 
rakennuksista ja  kerroksista. Kaikille arkeologeille 
on selvää, että piharakennuksen alla ja  ympärillä 
oleva piha voi olla täynnä vanhojen kivirakennuksien 
jäännöksiä. Jos hyvänä koettavan kulttuurirakennus- 
hankkeen, kuten kiijastorakennuksen, tieltä voidaan 
purkaa rakennussuojelulailla suojeltu talo niin mitä 
mahtaakaan tapahtua maan alla oleville raunioille. 
Millaisia niiden pitäisi olla, jotta ne pysäyttäisivät 
aloitetut rakennustyöt - ennuste ei taida olla kovin 
hyvä. Nykyistä kovin kaunista Tumn kiijastoa raken
nettaessa tuhottiin sen tieltä suuri monihuoneinen 
keskiaikainen kivitalo, josta säilyi muistona vain 
pari valokuvaa ja karttaa. Sellaista elämä oli sata 
vuotta sitten -  toivottavasti ei enää!

mailto:kari.uotila@utu.fi
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Rautakautisista taloista rälssin asumakartanoksi
Sääksmäen Jutikkalan kartanon kolmannen kaivauskesän tuloksia

Haggren Georg, Hakanpää Päivi ja Mikkola Terhi

Jutikkalan kartanon arkeologiset tutkimukset aloi
tettiin vuonna 1999 akateemikko Eino Jutikkalan 
ja  Jutikkalan säätiön aloitteesta. Tutkimukset teh
tiin Museoviraston rakennushistorian osaston alai
suudessa. Rahoittajina toimivat Jutikkalan säätiö, 
Museoviraston arkeologian ja rakennushistorian 
osastot sekä Valkeakosken kaupunki. Vuosien 1999 
ja  2000 tuloksia ja kartanon historiaa lähemmin 
käsitteleviä artikkeleita löytyy tämän lehden aikai
semmista vuosikerroista (Haggren 1999; Haggren ja 
Mikkola 2000).

Tutkimusten alkuperäisenä tarkoituksena oli pai
kantaa Jutikkalan kartanon keskiaikainen tonttimaa. 
Vuonna 1999 tehtyjen arkistoselvitysten, inventoin
nin ja nimistön tarkastelun perusteella tutkimukset 
keskitettiin kartanon nykyiselle pihamaalle. Pohja- 
selvitysten ja kolmena vuonna tehtyjen kaivausten 
perusteella keskiaikainen asumakartano on sijain
nut samalla mäellä kuin nykyinenkin kartano. Kai
vauksissa on tullut esille kartanon pihan topogra
fian muuttuminen vuosisatojen aikana. Alkujaan 
paikalla oli paljon nykyistä jyrkempi ja pienempi 
mäki, jonka lakea on tasattu ja  jonka reunoille on 
tuotu täytemaata. Selvin muutos tehtiin 1700-luvun 
lopussa, kun kapteeni Anders Bläfield tasoitutti 
pihan klassismin ihanteiden mukaiseksi puistoksi ja 
puutarhaksi.

Tutkimusten edetessä uusiksi keskeisiksi kysymyk
siksi nousivat Jutikkalan kylän ja Saarioisjärven 
itäpuolen rautakautinen asutus sekä paikallinen asu- 
tusjatkuvuus rautakaudelta keskiajalle. Ennen Anna- 
Liisa Hirviluodon vuonna 1987 löytämää ja  vuonna 
1990 tutkimaa Muuntajanmäen merovingi-viikinki- 
aikaista kalmistoa tältä alueelta ei tunnettu lainkaan 
rautakautisia muinaisjäännöksiä (Hirviluoto 1997). 
Kolmen viime kesän tutkimusten yhteydessä on kah
densadan metrin säteellä Jutikkalan kartanon tontti
maalta löytynyt kaksi polttokenttäkalmistoa ja yksi 
röykkiö, johon mahdollisesti liittyy kenttäkalmisto. 
Kokkomäen polttokenttäkalmistoon on vainajia hau

dattu myös polttamatta. Toinen polttokenttäkalmisto, 
Kirsikkamäki, sijaitsee aivan tonttimaan tuntu
massa. Merkkejä rautakautisista asuinpaikoista on 
Muuntajanmäen kupeesta, kartanon tonttimaalta ja 
sen luoteispuolella olevalta Kaalimaaksi kutsutulta 
pellolta. Tutkimusten perusteella kiinteä asutus on 
alkanut alueella viimeistään keskisellä rautakau
della. Toistaiseksi vanhin todiste ihmisen toimin
nasta alueella on Kaalimaalta löytynyt pala var- 
haismetallikautista tekstiilikeramiikkaa, joka ajoit
tuu vuosiin 1500-0 eKr. (KM 2000066:311, FT Mika 
Lavento, pers. comm. 10.10.01.)

Kokkomäen kalmisto

Kokkomäen kalmisto sijaitsee noin 200 metriä kar
tanon tonttimaalta luoteeseen, Niemipellon takana. 
Kokkomäki on tasalakinen, noin 50 metriä pitkä ja  20 
metriä leveä lounais-koillissuuntainen mäenhaijanne. 
Nykyisin se sijaitsee noin 150 metrin päässä 
Saarioisjärven rannasta, mutta rautakaudella järven 
rantaviiva on ollut paljon lähempänä. Kokkomäellä 
ei ole aiemmin tehty arkeologisia tutkimuksia. Kesän 
2001 koekaivausten tarkoituksena olikin selvittää 
kalmiston laajuus ja  ajoitus. Kahden viikon aikana 
mäen laella sijainneesta noin 200 m2 laajuisesta kal
mistosta tutkittiin yhteensä 17 m2.

Tutkimuksissa löytyi viisi erillisiksi polttohau
tauksiksi tulkittua löytökeskittymää. Vainajien 
lukumäärää on kuitenkin vaikea arvioida, koska 
esineitä tuli löytökeskittymien väliltäkin ja hautauk
set jatkuivat kaivetun alueen ulkopuolelle. Vanhin 
hautaus oli tehty kalmistokerroksen pohjalle rovion 
päälle. Tästä kansainvaellusajan loppuun ajoittu
vasta hautauksesta löytyi muun muassa rautainen 
vyönsolki ja pieni rautainen paimensauvaneula. 
Mahdollisesti merovingiaikaisesta hautauksesta ker
tovat puolestaan 600-luvulle ajoittuvat ranneren
kaan katkelmat. Muut polttokenttäkalmiston hau
taukset ajoittuvat esineistönsä perusteella viikinki- 
ajalle. Suurimman löytöryhmän muodostivat eri
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vuoden 2001 yleiskartasta.

laiset pronssiesineet: spiraalit, helat, niitit, kulku
set, sormukset ja rannerenkaat. Yksi erikoisimmista 
löydöistä on S-muotoinen pronssiriipus, jonkalaisia 
ei ole tiettävästi muualta Suomesta löytynyt. Niitä 
tunnetaan esimerkiksi Länsi-Virosta ja Latviasta, 
mutta myös Gotlannista ja Luoteis-Venäjältä. Virossa 
ne ajoitetaan 1000-1200-luvuille(Luik 1999). Toinen 
harvinainen löytö on kaksiosainen helmenjakaja, 
jolle läheisiä vastineita on kaksi kappaletta eräästä 
Euran Luistarin viikinkiaikaisesta haudasta (Lehto- 
salo-Hilandcr 2000, 146).

Polttohautausten lisäksi Kokkomäessä on ruumis- 
hautoja, joista tutkittiin yksi 1000-luvun lopulle 
tai myöhemmäksi ajoittuva miehenhauta. Mäen 
kaakkoisreunassa sijainneen lounais-koillissuun- 
taisen haudan koko oli 260x100 cm. Haudan 
lounaispäässä oli kolmen pienemmän kiven päälle 
asetettu päätykivi. Vainaja on haudattu jalat koilliseen 
päin puuarkussa. Vainajasta oli jäljellä sääri-ja reisi
luita, joiden yläpuolelta löytyi palamattomia kallon- 
luita (HuK Auli Tourunen pers. comm. 4.12.2001).

Vielä ei ole selvitetty, kuuluvatko jalan ja  kallonluut 
samalle vainajalle. Haudan täyttömaassa oli runsaasti 
polttokenttäkalmistosta peräisin olevaa esineistöä. 
Itse haudasta löytyi viikatteenterä, rautainen terän 
katkelma ja luinen nuolenkärki. Nuolenkärki on noin 
4 cm pitkä, tylppäkärkinen ja poikkileikkaukseltaan 
pyöreä (Kuva 1). Sen sivuilla ja käijcssä on uurret
tuja sisäkkäisiä renkaita. Vastaavanlaisen kärjen kat
kelma on löydetty Mikkelin Kyyhkylästä. (Lehto- 
salo-Hilander 1988, 200) Näitä oravavasamiksi kut
suttuja kärkiä tunnetaan Ruotsin Lapista ja Nor
jasta, jossa ne on liitetty lappalaisesineistöön. Niitä 
on käytetty viikinkiajalta aina 1400-luvulle asti. 
(Zacharisson 1976,44-46.) Nuolenkäijen ohella rau
takauden lopun Jutikkalan asukkaiden elinkeinoista 
kertovat Kokkomäen maanäytteistä löytyneet var
haisten viljalajikkeiden, pölkkyvehnän ja kuoretto
man ohran siemenet. (Dos. Terttu Lempiäinen, pers. 
comm. 01/2002.)

Tonttimaan rakenteet

Ennen kesän 2001 tutkimuksia emme paksuista kult- 
tuurikerroksista huolimatta pystyneet hahmottamaan 
ja  ajoittamaan kartanon tonttimaalta 1700-luvun 
loppua vanhempia seinälinjoja tai rakenteita. Vuoden 
1999 ja 2000 kaivauksissa tuli esille pihan pohjois
puolelta 1700-luvun lopulle tai 1800-luvun alkuun 
ajoittuvan rakennuksen perustusta (kuva 2, Rl). 
Muualta tutkimusalueelta löytyi viitisen maahan 
upotettua rakennuksen perustaksi tulkittua kiveä, 
joita lähdimme etsimään lisää laajentamalla kai- 
vausaluetta länteen päin 18 m2:n verran. Samalla 
yhdistyivät aiemmat kaivausaluect, joiden keskelle 
jäi kaivamatonta maata sireenipensaan suojaksi. 
Uuden kaivausalueen luoteisosasta löytyi nurkkaki- 
veksi tulkittu peruskivi, josta erkani harva pohja
maahan upotettujen kivien koillis-lounaissuuntainen 
rivi (kuva 3). Nurkkakiven kaakkoispuolelta löytyi 
erikokoisista kivistä koostuva epäsäännöllinen lato- 
mus, joka saattaa olla hajotetun uunin jäännös (kuva 
2, R4). Suurin osa sen kivistä oli kuitenkin sekoittu
nut ylempään maakerrokseen, mikä vaikeutti tulkin
taa ja  sai kivikon näyttämään pikemmin paikalle tuo
dulta täytteeltä kuin uuninpohjalta. Löytääksemme 
lisää peruskiviä luodc-kaakkolinjalta teimme parin 
neliön laajuisen koekuopan tutkittujen alueiden 
kaakkoispuolelle. Kuopasta paljastui yksi yli 1,5 
m halkaisijaltaan oleva kivi, josta lähti muutama 
pienemmän ladotun kiven rivi lounaaseen päin (kuva 
2, R5).
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Löydetyt peruskivet muodostavat kymmenisen 
metriä pitkän luode-kaakko-suuntaisen seinälinjan, 
jonka luoteinen ulkonurkka sijaitsi kesän 2001 kai- 
vausalueella. Kaakkoispään kivijalkakivestä lounaa
seen erkaneva kivirivi tulkittiin sisäseinän perustuk
seksi. Toinen mahdollinen sisäseinä sijaitsi kahden 
edellä mainitun kivirivin välissä (kuva 2). Raken
teeseen 5 kuuluvat kivijalkakivet olivat harvak
seltaan aseteltuja. Niihin ei liittynyt puurakenteita 
eikä selkeitä kulttuurikerroksia, paitsi kaakkoisim- 
maksi sisäseinäksi tulkitun kivirivin kaakkoispuo
lella, jossa alin kulttuurikerros oli selvästi likaisem- 
paa ja nokisempaa kuin linjan luoteispuolella. Pai
kalla sijainnut rakennus on kaakkoon ja lounaaseen 
jatkuva, ja  siitä on tähän mennessä kaivettu esille 
osia kahdesta huonetilasta. Asuinrakennukseen viit- 
taavat alueelta talletetut lukuisat 1600-1700-luvuille 
ajoittuvat ikkunalasinsirpaleet.

Vuoden 1767 kartassa edellä hahmoteltua raken
nusta ei ole, vaan sen tuntumaan on merkitty pelto tai 
ryytimaa. Kivijalkakiviä peittänyt hiekan- ja  saven
sekainen multa liittyy todennäköisesti tähän vai
heeseen. Paksuimmillaan noin nelikymmensenttinen 
multakerros oli kaivausalueen itäreunassa. Kerrok
sen tiiviimpi alaosa erotettiin kaivauksissa omaksi 
yksikökseen. Sillä ei kuitenkaan ollut suurta eroa 
koostumuksen tai löytöjen suhteen kuohkeampaan 
yläosaan. Kokonaisuudessaan tämä peltomullaksi 
tulkittu kerrostuma oli sekoittunut ja  runsaslöytöinen. 
Siitä löytyneet esineiden, lähinnä astioiden palat, 
ajoittuvat rautakaudelta 1700-luvun loppuun. 
Luulöydöissä on kotieläinten teuras- ja 
ruokailujätettä. Suuri osa etenkin alemman kerrok
sen luista oli huonokuntoisia, mikä on tyypillistä 
viljellynmaan muokkauskerroksessa olleille luille 
(HuK Auli Tourunen, pers. comm. 4.12.2001). 
Ryytimaahan viittaavat myös kerroksesta teetetyt 
makrofossiilianalyysit, joissa löytyi mm. vadelmaa 
ja hullukaalia sekä jauhosavikkaa, joka on muo
katulle maalle tyypillinen rikkaruoho (Dos Terttu 
Lempiäinen, pers. comm. 01/2002).

Tonttimaan alkuperäisen topografian selvittämiseksi 
pihan pohjoispuolen keskiosaan avattiin kesällä 
2001 pohjois-eteläsuuntainen koeoja, jota laajennet
tiin lopulta 17m2:n kokoiseksi alueeksi. Aiempien 
havaintojen perusteella oli odotettavissa, että tältä 
alueelta ei löytyisi paksuja täytemaakerroksia. Tämä 
pitikin paikkansa, mutta yllätyksen tuottivat pin
taturpeen alta paljastuneet kaksi toisiinsa yhtyvää 
seinälinjaaja niiden sisäpuolelle jäävä uuninperustus

(kuva 2, rakenteet R2 ja  R3). Aluetta leikkasi kaapeli- 
kaivanto, joka ei sanottavasti häirinnyt maakerrosten 
tulkintaa, mutta sen kaivamisen yhteydessä on saa
tettu poistaa ainakin yksi kivijalkakivi. Seinälinjan 
länsipuoli oli löydötön. Itäpuolella oli sen sijaan 
kerroksia, joissa oli runsaasti 1700-luvulle ajoittuvia 
löytöjä, mm. liitupiippuja, boluskoristeltua punasa- 
vikeramiikkaa, värittömien juomapikareiden sirpa
leita sekä fajanssi-ja posliiniastioiden palasia. Tont
timaalta on löytynyt palasia ainakin kahdestatoista 
1700-luvulle ajoittuvasta itäintialaisesta (= kiinalai
sesta) posliiniastiasta. Niistä useimmat ovat juuri 
tältä alueelta. Läheltä pohjamaata löytyi myös kaksi 
1500-luvun lopulle tai 1600-luvun alkuun ajoittuvaa 
reininmaalaista Raeren -kannun palasta.

Rakenne 2 tulkittiin seinälinjojen, uunin jäänteiden 
ja löytöjen perusteella pääilmansuuntien mukai
seksi asuinrakennukseksi. Ikkunalasin palasten ja 
lasinleikkuujätteiden perusteella kyseiseen raken
nukseen on laitettu lasi-ikkunat 1700-luvun alku
puolella. Löytöjen perusteella rakennuksen käyttö 
päättyi vuoden 1800 tienoilla eli suurin piirtein 
samaan aikaan, kun kartanon etupihaa tasoitettiin 
ja sen rakennuskantaa jäljestettiin. Todennäköisesti 
kyseessä on vuonna 1767 laadittuun tiluskarttaan 
merkitty rakennus, joka puuttuu vuoden 1810 isoja- 
kokartasta.

Tonttimaan kaivausten yhteydessä tarkastettiin nykyi
sen päärakennuksen alla mahdollisesti näkyvät 
rakenteet. Päärakennuksen maavara vaihtelee 10 
sentistä lähes metriin. Melkein kaikkialla näkyi heti 
pintapölyn alla vuoden 1838 palokerros. Rakennuk
sen alta löytyi täytetty etelä-pohjoissuuntainen kel
lari, mahdollinen uuninperustus ja tiilirakennelma, 
joka saattaa liittyä vielä kartanon länsipuolella ole
massa olevan kellarin itäpäädyn rakenteisiin. Jutik
kalan nykyinen kartano rakennettiin 1839 vuotta 
aiemmin palaneen kivijalalle. Palanut rakennus oli 
1790-luvulta ja  sitä oli laajennettu 1820-luvulla. 
Rakennuksen alta löytyneen täytetyn kellarin ja mah
dollisen uuninpohjan perusteella paikalla on ollut 
asuinrakennus ja  kellari jo ennen 1790-lukua.

Tutkimusten perusteella kartanon pihamaalla on 
jälkiä rautakautisesta ja  keskiaikaisesta asutuksesta, 
vaikka niihin liittyviä rakenteita ei tavattu. Sen sijaan 
tonttimaalta voidaan tulkita kolme 1500-luvun lopun/ 
1600-luvun ja  1830-luvun väliseen aikaan sijoittuvaa 
rakennusvaihetta. Vanhimpaan niistä kuuluu luode- 
kaakko-suuntainen, silloisessa mäenrinteessä ollut
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1600-luvulle, mahdollisesti jo 1500-luvun lopulle 
ajoittuva asuinrakennus, jonka käyttö lienee jatkunut 
1700-luvun alkuun. Rakennus oli purettu 1700-luvun 
alussa, jolloin sen paikka on ainakin osin jäänyt 
ryytimaan alle. Seuraavaan vaiheeseen kuuluu tuli- 
sijallinen, pääilmansuuntien mukainen asuinraken
nus tonttimaan keskiosassa. Sen rakentaminen ajoit
tuu 1700-luvun ensimmäiselle puoliskolle. Rakennus 
on ilmeisesti purettu 1790-luvulla, jolloin kapteeni 
Bläfield rakennutti kartanon päärakennuksen nykyi
selle paikalle ja  tasoitutti pihamaan. Samoihin aikoi
hin pystytettiin miespihan pohjois- ja  etelälaidoille 
siipirakennukset, joiden perustuksia on paikoin yhä 
näkyvissä. Pohjoisemman siipirakennuksen perus
tuksia tutkittiin kesän 1999 kaivauksissa.

Vaikka 1500-luvun loppua tai 1600-lukua vanhem
maksi ajoitettavia rakenteita ei kaivauksissa ole tullut 
esille, ei ole pois suljettua, että kartanon tonttimaalta 
vielä löytyisi keskiaikaisia rakenteita tai kulttuuri- 
kerroksia. Pihamaalta löydetyt muutamat kivisavias- 
tiain ja juomapikareiden palaset viittaavat vahvasti 
keskiaikaisen asuinkartanon läheisyyteen. Etenkin 
kesällä 2001 löydetyt hauraat lasinsirpaleet, joista 
yksi kuuluu nauharuodepikariin ja toinen nyppy- 
koristeiseen böömiläispikariin (kuva 4), ovat vahva 
todiste rälssin asuinkartanon läheisyydestä. Edellä 
mainitut esinetyypit ovat peräisin Böömistä tai 
Saksan itäosista ja ne ovat olleet käytössä 1300-luvun 
puolivälistä 1400-luvun puoliväliin, böömiläispikari 
aina 1400-luvun lopulle asti. Samankaltaisten pika- 
reiden palasia on aiemmin löytynyt Ulvilasta ja 
Turusta, mutta ei sisämaan kartanokohteista (Hag

gren 2000). Yksi keskiaikaisista lasinpaloista löytyi 
aivan puhtaan pohjamaan rajalta, muut kaakko- 
luodesuuntaisen rakennuksen päällä olleesta ryyti
maaksi tulkitusta sekoittuneesta kerroksesta.

Talonpoikaisasutuksesta kartanoksi

Jutikkalan kartanon alueella on keskisellä ja  nuo
remmalla rautakaudella sijainnut talonpoikaista asu
tusta, jota voi kutsua Jutikkalan kyläksi. Kartanon 
tonttimaan läheisyydessä on tuolloin alustavan tul
kinnan mukaan sijainnut kolme asutusyksikköä tai 
taloa: yksi Kokkomäen tuntumassa, toinen kartanon 
tonttimaan -  Kirsikkamäen - Kaalimaan alueella 
ja kolmas Muuntajanmäen luona. Kullakin talolla 
oli oma kalmisto. Rautakauden lopun jutikkalalais- 
ten harjoittamasta maanviljelyksestä todistavat var
haisten viljalajikkeiden jyvät, karjanhoidosta puo
lestaan etenkin heinänkoijuussa käytetyn viikatteen 
terä. Löytynyt oravavasama on puolestaan arvokas 
todiste hämäläisten rautakauden lopulla ja keski
ajalla harjoittamasta eränkäynnistä, johon liittyviä 
historiallisia mainintoja on lukuisia, mutta arkeolo
gisia löytöjä vain niukasti. Turkistalouteen liittyvää 
esinettä, jolle löytyy vastineita lähinnä pohjoisilta 
saamelaisalueelta, ei voi sivuuttaa keskustelussa 
hämäläisten -  ja pirkkalaisten -  osuudesta pohjoisten 
erämaiden hyödyntäjinä. Ei etenkään, kun Jutikka
lan naapurikylällä Rantalalla oli ’’pohjoisessa” vielä 
1300-luvun lopussa oravametsiä, kalavesiä ja vero
tettavia lappalaisia - ’’thera jkomaskogha ok thera 
fiskevvatn, som ligger noor j bothnen, ok swa the 
läppä som vvndher then gardhen warit hafwer” (REA 
269).

Jutikkalasta mainitaan vuoden 1340 kuulussa pan
nabullassa Melico- eli Mielikko-niminen henkilö, 
jota voi pitää hämäläisenä talonpoikana. Viimeistään 
vuonna 1420 Jutikkala oli kuitenkin siirtynyt 
rälssin haltuun, todennäköisesti Bitz-suvun omis
tukseen, mistä on todisteena Henrich Bitz vanhem
man laatiman maakirjan katkelma. Samoihin aikoi
hin eli 1300-luvun lopulla ja 1400-luvun alussa 
rälssimiehet hankkivat omistukseensa monia mui
takin hämäläiskyliä erämaineen (Voionmaa 1947). 
Jutikkalan talonpoikaiskylästä oli tullut rälssin asu- 
makartano, jollaisena se pysyi vuosisatojen ajan.
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Vuoden 2001 kaivausalue. 1600-luvulle ajoittuvan 
rakennuksen luoteisnurkka.
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Church and urban space in Linköping -  
and some questions about medieval Turku
Göran Tagesson

Lecture held at Turku University and at the 
annual meeting o f  SK AS in Hämeenlinna in 
Novem ber 2001.

At the beginning of the 15th century, there was a 
priest called Jöns Svartepräst in Linköping. He was 
vicar of the parish church called Värdnäs near the 
town, his beautiful tombstone can still be seen. But 
at the same time he was a canon (Sw. kanik) in the 
chapter (Sw. domkapitel) of Linköping, and where 
he said masses at the altar of St Catherine in the 
cathedral. Interestingly, the canon wrote a letter in 
1405 and dated it “at his residence in Linköping”. 
As a matter of fact, our canon was just one of several 
canons who moved from his manor in the country
side to the city of Linköping. The question is: why 
did he move, why did he not prefer to stay at the 
parish church? What kind of town did these canons 
arrive in? And how was the town of Linköping 
affected by the advent of a great many canons in the 
years around 1400?

Urban archaeologists in Sweden have long been 
very busy discussing towns in terms of urbaniza
tion, that is, how the townscape was established 
especially in the 13th century and how these great 
efforts at urban development were preceded by 
small central places at the beginning of the Middle 
Ages. Wc speak of Sigtuna and perhaps Skara, 
Lödöse and Visby as the only proper early medi
eval towns in Sweden, dating back to the late 10th 
and especially to the 11th and 12th centuries. At 
the same time, there were several central places 
such as Linköping, functioning as focal points 
in the landscape, with fairs or markets, district 
courts, churches, royal farms, important commu
nication places such as crossroads and bridges and 
so on. The discussion in Sweden, as elsewhere, 
has gradually changed from an emphasis on a 
gradual development, with trade and economic 
functions as the main explaining forces, to a view 
strongly emphasising the purpose and the will of

the would-be kings of the nascent central.
At the beginning of the 13th century, there was 
a profound change in Swedish society. A central 
state developed and a royal dynasty grew more 
powerful, with changes in taxes, the birth of the 
feudal classes, monétarisation, the creation of the 
tax collection districts with boroughs and so on 
(Andersson 1979, 1990, Hasselmo 1992).
If the mainstream archaeology of the 1970s and 
1980s was studying the large societal processes, 
and seeing the towns as part of big systems and 
structural changes, urban archaeology in the 1990s 
has gradually returned to the towns themselves. 
Today we are rather more interested in finding 
out what was special about the towns as a living 
environment and trying to discern when the urban 
character was established and what it was about. 
We want an archaeology that is more interested in 
the town as a special place in its surroundings, the 
town in its historical context and its geographical 
landscape. Questions about the mentality and the 
life of the inhabitants as well as the town as soci
etal space are very important.
In the last few decades many archaeologists as 
well as other scholars studying society have been 
interested in questions about space. We have been 
influenced very much by sociology and anthro
pology, trying to study the topography as a social 
space, created by certain people, individuals or 
groups (Parker Pearson & Richards 1994; Tilley 
1994). Social space has long since been interpreted 
as a passive mirror of social conditions, i.e. we 
look for social inequalities in the material culture, 
in the distribution of imported luxuries, and then 
we see this as a hint of different classes and segre
gation in the town.
Secondly, we can interpret the built environment 
as active symbols and a language, i.e. the stone 
buildings in the town should be seen as active 
symbols, built for the purpose of showing some
thing, such as membership of a special social 
group or wealth or power. Thirdly, the material
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culture may be seen as the social structure in itself, 
a view much influenced by the British sociologist 
Anthony Giddens and his theory of structuration. 
Social structures and social institutions do not exist 
isolated from the acts of individuals; on the con
trary, they are created, reproduced and sustained 
by the daily social interaction (Giddens 1984). The 
material culture does not just reflect society; it is 
society in itself. The buildings and the different 
aspects of material culture should be seen as the 
medium of interplay of the actors.

The medieval town of Linköping has never played 
an important part in the discussion of urbanisation 
in Sweden. When I first took part in archaeological 
excavations in the town in mid-1980s there was a 
non-problematic view of the town. We were very 
much looking for remains of a history that was all 
ready and complete, written by historians in the 
1940s. The simple picture of Linköping was of an 
early medieval central place, which was gradually 
growing in the 13th century, because of the cathe
dral and the general development of the townscape 
of Central Sweden. During the large-scale exca
vations of the 1980s we could not find anything 
dating back to the 13th century. And at the same 
time we could see that the tiny traces of loosely 
populated town plots were altered and more well- 
built plots were established at the end of the 14th 
century (Feldt & Tagesson 1997). Why couldn’t 
we find anything from the time when the town was 
supposed to have been established? And what did 
happen at the end of the 14th century?

Linköping is situated centrally in the province of 
Östergötland, an area that may be seen as divided 
into three central districts since prehistoric times. 
Linköping should be seen as the central place in 
the middle central district in the late Iron Age. At 
Stängebro, there was a very important ford and 
later a bridge over Stängän, one of the most impor
tant points of communication in the landscape, 
where roads and waterways met. Excavations at 
this place have revealed rich material reflecting 
continuous prehistoric settlement from the Stone 
Age to the Iron Age, with grave-fields and rich 
finds from the late Iron Age. This was also the place 
of the biggest ship setting (Sw. skeppssättning) in 
Östergötland, which is thought of as the site of the 
central court of Östergötland (Sw. tingsplats). The 
bridge and the road have been bordered by at least 
two runic stones, and probably also an aristocratic 
manor, called Sting, was located nearby.

In the early Middle Ages the situation was altered. 
The earliest activity in the later town is the still 
existing church of St Lawrence (Sw. Lars). The 
stone church has been dated back to 1100, a big 
Romanesque church with a mighty tower added 
to it. The church may have had a predecessor, 
a wooden church from the 11th century, since 
wooden graves and also fragments of grave slabs 
with mnic inscriptions have been found here. The 
church of St Lawrence is only one of great many 
early medieval stone churches in the neighbour
hood. The question is, however, why the church 
was situated where it is. The land is not very 
good, low-lying near the river, and is said to have 
been swampy even in the 18th century. A common 
explanation has been that it was a kind of parish 
church, situated near an early village. That is of 
course possible, but at the same time we have no 
remains or other indications of any early settle
ment at this spot. On the contrary, the area of 
the church and of the later medieval town was 
almost uninhabited in prehistoric times, without 
any remains of settlements but just a few findings 
from prehistoric times. The church was thus situ
ated on the slopes of a moraine ridge, which cer
tainly was uninhabited at that moment. It was said 
to be part of a common (Sw. allma.nn.ing). We also 
know that the area was partly a kungs treding, “a 
king’s third part” (Kraft 1975; Eriksson 1987).
To sum up, we have indications of the old church 
being the first and oldest object on the western 
shore of the river Stangan, which should be inter
preted as a no man’s land. In my opinion, this is a 
very deliberate step by a power elite to first claim 
the right to the common land by building a church 
in this place. Secondly, and more important, this 
action is a very conscious way of creating more 
power and more respect by trying to be modem: 
adopting a new religion, building a new church 
and changing location from the old pre-Christian 
central place by the river and the bridge and creat
ing a new setting and a new place by using virgin 
land. The church was built at the foot of this new 
land, still orientated towards and very well visible 
from the old place. Thus the peculiar place can 
make sense and be comprehensible.
Somewhat later, at least around 1100, perhaps some 
decades before, the episcopal see of Ostergotland 
and Smaland was located in this place and a 
Romanesque cathedral was built. Interestingly, this 
major church was also built on this new land, but 
some 500 metres to the west and in a totally dif
ferent topographical setting. While the church of



SKAS 1/2002 13

Linköping in the beginning of the 16th century. Churches, chapels and stone houses situated in the 
area next to the cathedral, as well as residential plots belonging to the chapter.

St Lawrence was placed at the bottom of the ridge, 
the new cathedral is situated on the top of the 
ridge, well exposed in the landscape and visible 
from a great distance. 1 think that the placing of 
the churches is very significant. Between these 
two churches a cognitive space has been created, 
a space that became the space of the town was 
200 years later. At the same time, the churches are 
placed vertically in a position indicating a value- 
loaded perspective, the cathedral of the vast dio
cese is above St Lawrence’s church, which was the 
deacons’ church, that is the main church in the sur
rounding central area.
The importance of the two churches in the new 
land should not be underestimated. Previous schol
ars have suggested that some of the central func
tions in the central place of Linköping were moved 
from the old to the new between the two churches. 
The market or the fair, the district court and 
the important roads all met at the later market 
place, Stora Torget. It is worth drawing attention 
to the fact that the most important fair (Sankt 
Persmässomarknaden or St Peter’s market) took

place at the end of June, at the same time as the 
important church meeting, when all the priests in 
the diocese gathered in the cathedral.
But if the central place of Linköping was quite 
important in the early Middle Ages, we still cannot 
see any signs of settlement growth until much 
later. In the 13th century, the great period of urban
isation in Central Sweden, there are no signs of 
urban development. At the same time, however, the 
church was very prosperous. The present Gothic 
cathedral was begun in the 1230s, and a magnifi
cent building programme was started. At the same 
time a chapter (Sw. domkapitel) was established. 
The chapter consisted of a number of canons, each 
one belonging to a special altar in the cathedral, 
and a prebend, that is, the economic foundation 
sustaining an altar and a canon. Establishing chap
ters at the cathedrals was a very important act in 
the high medieval church. The main purpose was 
to create a council, to promote the liturgy of the 
cathedral, to secure theological education and to 
serve as an election committee when the bishop 
died. Creating chapters was very important for the
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church in its efforts to be free and avoid interfer
ence from the secular power. At the same time, the 
establishment of chapters in Sweden was a very 
important task for the royal Folkunga dynasty. The 
chapter of Linköping was a creation of Bishop 
Bengt the E, who was a brother of Jarl Birger, and 
the chapter of Uppsala was very much supported 
by Jarl Birger (Pemler 1999).
Thirdly, the building of a bishop’s palace was 
started near the cathedral. A large-scale modem 
investigation of the present-day castle of Linköping 
has given us a brand new and very detailed picture 
of the building process of the bishop’s palace from 
the 13th century to the end of the Middle Ages. 
Important things were carried out in and around 
the cathedral, but we still have no urban develop
ment. One of the oldest constructions in the town 
yet revealed by excavations was part of a road, 
reinforced with brushwood and limestone chips, 
and bordered with big stones and a big ditch. It 
seems that most of the roads in the later town 
were built up very carefully as a parallel to the 
vast buildings at the cathedral. These efforts were 
carried through well before the first urban settle
ment, but we do not know whether it should be 
interpreted as an ecclesiastical manifestation of the 
roads towards the bishop’s seat or an early plan
ning or layout of the town.

So what about the town? As a part of the work 
for my Ph.D. thesis I have investigated and ana
lysed all archaeological excavations in the town, 
and today I am convinced that there are no traces 
of an urban settlement before 1300. And the writ
ten records say the same. I have listed all written 
documents concerning town plots (Sw. tomter och 
gärdar), which shows clearly that the urban set
tlement dates back to the year 1299 and later. We 
even have clear indications in the written sources 
that the town settlement was under construction at 
the beginning of the 14th century. For instance, in 
1313 the king gave a town plot to a man called 
Peter, who had been in his service. The plot (Latin 
fundus) was next to the market place. Some years 
later the plot was given to a prebend at the cathe
dral, but in that year, 1319, it was said to have 
been a newly built plot (Latin curia). A third indi
cation of a town under construction comes from 
the clear indications of an administrative and legal 
town around 1300. These are the town seal, notes 
of burghers and the town council, and later on 
mayors and urban jurisdiction. All in all, we have 
clear indications of a newborn town around 1300,

recognisable as both an urban living space and a 
legislative place (Tagesson 1998, 2002).
But how does this information fit with our knowl
edge about the Franciscan convent in Linköping? 
It was founded in 1287, and this event has been 
interpreted as the final point in the gradual urban 
growth during the 13th century. The opinion in 
Sweden has long since been that the friars were 
established in urban or semi-urban places, because 
the friars were supposed to be specialised urban 
institutions and dependent on a lot of people 
because of their commitment to preach and collect 
alms. The foundation of the friary in Linköping 
was dependent on the last will of Bishop Bengt 
Birgersson (1286-91). This important man was 
the younger brother of King Magnus Laduläs. 
The king was very fond of the Franciscans espe
cially. We know that not less than five convents 
were established during his reign and he also pro
moted the Franciscans convent in Stockholm, in 
the abbey church of which -  Riddarholmskyrkan 
-  he is still resting, together with almost all later 
Swedish kings.
Bishop Bengt is sometimes called a prince-bishop 
(Sw. furstebiskop), and is thought to have built 
one of the major parts of the bishop’s palace in 
Linköping, a dwelling-tower in brick. At the same 
time, the bishop was Duke of Finland, a fact that I 
will comment on later in this lecture. In my opin
ion, all this suggests that Linköping is a planned 
town, established by the will of King Magnus 
Laduläs and especially his brother Bishop Bengt. 
The establishment of the Franciscan convent in 
1287 started the planning of the town, which was 
continued a little later by the legislative and admin
istrative network of the town c. 1300. Later on the 
town was filled in by a settlement, which accord
ing to the archaeological excavations seems to 
have been somewhat reluctant.
Note the situation of the convent. For a long time, 
the convent had been placed by the scholars in a 
totally different area, to the north of the cathedral. 
This was due to a misinterpretation by a learned 
bishop in the 18th century, who wrote about two 
convents in the medieval town, that of the Fran
ciscans in the north and that of the Bemardines to 
the south. This second convent has since long been 
rejected as a mistake by the bishop. A couple of 
years ago 1 found out that everyone has misinter
preted this poor old bishop. The so-called Bernar- 
dinerconvent must have been the original Francis
can convent. All sources, archaeological as well as 
historical, instead point out this southern plot as
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The stone building in the so-called Rhyzeliusgarden in the beginning of the 20th century. The stone 
building was built c 1500 and was the main building in the plot o f the prebend Omnium Sanctorum.

the original convent, with remains of a churchyard 
and some brick buildings uncovered in the early 
years of the last century (Tagesson 2000).
The new information about the convent in 
Linköping, the situation in the south and the chron
ological hints suggest that the friars were pio
neers in the town, not coming to a well-ordered 
urban centre. But it also suggests something else. 
What did the fathers of the town do when they 
wanted the important ecclesiastical central place 
to become a real town? They defined the town 
by establishing such a typical urban feature as a 
Franciscan convent in the south. In this way they 
closed the former cognitive space between the two 
churches at the border of the town-to-be. So when 
a traveller in those days moved from the bridge of

Stängebro he or she was moving up the slopes and 
reached the new townscape from the north. At that 
moment he/she was facing a space that was defined 
and surrounded by three massive and important 
ecclesiastical institutions: the parish church, the 
convent and the cathedral.
Early scholars in Sweden have discussed the dif
ferent uses and adoption of typologically defined 
town plans. These hypotheses, mostly by art his
torians, have been almost totally rejected and con
sidered old-fashioned by later generations. Instead, 
topographical conditions and economic functions 
have lately been totally dominating. Today I 
believe that the foundation of the medieval town of 
Linköping was a deliberate act of town planning 
in accordance with general mies and perception
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of space in the High Middle Ages. Of course, the 
town planners in Sweden in the late 13th century 
did not just import a ready town plan in a sketch
book from abroad. The design of a new settlement 
was affected and adapted to the natural topogra
phy and the unique conditions of the place. At 
the same time, it is important to consider the fact 
that the Swedish development was taking place on 
the fringes of a development in north-eastern con
tinental Europe, which saw the growth of about 
500 new towns. The town founders of medieval 
Sweden could not have been unaware of this.

Linköping is and was a rather small town. The 
centre is occupied by a quadrangular market place. 
Previous scholars have considered the market place 
to be the oldest part of the town, perhaps laid out 
in the 13th century. A couple of archaeological 
excavations have revealed a totally different pic
ture. Two or three old roads once traversed the flat 
ground of the market place, lying on the slope of 
the ridge. The main road, known as Eriksgatan, 
comes up from the Stangcbro, passing the market 
place and then continues to the west. The oldest 
version of this road was a slightly naturally curved 
road. In the 14th century small booths (Sw. torg- 
bodar), known from documents and also recorded

during excavations, lined this road. Around 1400 
this road was straightened to run east-west from 
the market place to the cathedral. The quadrangu
lar market place was probably laid out at the same 
time.
We have clear indications of something new in the 
layout of the town plots, streets and general set
tlement patterns in Linköping at the same time. 
In the block of Brevduvan it was clear that the 
settlement of the two plots changed from an agrar
ian settlement to more densely populated plots 
with clear indications of functioning households. 
In other blocks we have clear indications of new 
building techniques, built-up fireplaces or ovens, 
timbered wells on each plot and a bigger and more 
varied material culture, indicating imported ceram
ics and so on. These changes have been dated 
by dendrochronology to the 1370-80s, which is a 
generation after the disaster of the Great Plague. 
Another novelty was the erection of stone build
ings. Just four or five stone houses, besides the 
churches and the bishop’s palace, are still standing 
in the town, and another five or six are preserved 
as cellars in modem buildings. According to my 
investigation, we can count about 40-50 medieval 
secular stone buildings, if compared with archaeo- 
logically known buildings. If we look at a distri-
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Pre-urban Linköping in the 12th and 13th century, including rune-stones (dots), the churches and the 
bishops residence 12th century, roads and market place and finally the franciskan convent 1287.

bution map, we can easily see that almost all of 
them are situated around the cathedral in a horse
shoe shape. This of course gives us an impression 
of buildings and plots in some way related to the 
church. One can also pretty well see that the plots 
seem to be bigger in this area than in the rest of the 
town.

Chapters were established in Sweden as secular 
bodies, i.e. the canons lived on their own and not 
according to a monastic rule, in contrast to reg
ular chapters. In Linköping many of the canons 
are thought to have lived at their manors in the 
countryside, often situated by parish churches and 
functioning as vicars in these churches. They prob
ably did not stay in Linköping for long periods. 
This situation did harm to the power and efficiency

of the chapter and was seen as something negative, 
especially in the 14th century. The Swedish histo
rian Herman Schiick has stated that the church and 
the bishop of Linköping took steps to create a resi
dent chapter in mid-14th century (Schiick 1959). 
The canons were to be forced and stimulated to 
move from the countryside to live in the town and 
near the cathedral.
I have listed all the prebends of the cathedral 
and tried to investigate the individual history of 
each prebend, with special reference to if and 
when the canons became resident. This undertak
ing was made possible by the works of the histo
rian Herman Schiick and his thesis, Ecclesia Lin- 
copensis. The crucial issue was to combine the 
information on the different prebends and their 
residences in the town with the known plots. The
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written sources from the crucial years of the Ref
ormation, especially the 1540s, have done much to 
help in this work. Let me take one example.
The plot of Rhyzelius, with a lot of atmosphere 
thanks to a preserved medieval building and two 
small wooden buildings from the 18th century, 
has yielded some information about the medieval 
settlement around the cathedral. The big building 
should be interpreted as the main building, a sort 
of a hall. The building material, granite and details 
such as portals and windows as well as gable orna
ments of brick, can be generally dated to the late 
Middle Ages. Almost all of the roughly 50 secular 
buildings are built in the same way, and some of 
these buildings have been dated more closely, sug
gesting a general chronological dating to the late 
14th century, the 15 th century and beginning of the 
16th century. The hall in Rhyzcliusgarden was first 
built as a one-storey building with one room and 
a cellar below, but was later altered and expanded 
into a two-storey building with about two rooms 
on each floor. The rebuilding of this house has 
just recently been dated by my observation of its 
iron shutters, with a close parallel in the cathedral, 
dating back to about 1500.
The hall was the main building on the plot, but 
thanks to excavations we know about other build
ings on the plot, such as another but smaller stone 
house and also wooden buildings. All these main 
buildings were orientated inwards, all facing an 
open yard, surfaced with documented paving. The 
main hall was likewise orientated inwards, turning 
its back to the main street. Note the opening on the 
second floor, which is a privy. This way of orien
tation is easily recognisable in a lot of other plots 
in Linköping as well as other Swedish towns, and 
should be regarded as a typical medieval sense of 
spatiality.
This plot was called the old bishop’s lodge in the 
1590s. From the written sources we know that 
two of the bishops after the Reformation, when 
they lost their magnificent palace, lived here. We 
also know that the bishop after the Reformation 
was able to take advantage of one of the medieval 
prebends, All Saints, Omnium Sanctorum, for his 
income. I believe that we should interpret the preb
end and the plot as one. The history of this preb
end is rather typical, but at the same very interest
ing for our purposes. The prebend of the All Saints 
was founded as early as 1251, but the canon is not 
known to have resided here until the 15th century. 
Probably the first stone house and the settlement 
of the plot was established at the end of the 14th

century, when the prebend was connected to one 
of the most important canons, the succentor. The 
dating of the stone building and the settlement of 
the plot may be seen in connection with this.
Let me take another example, the residential plot 
of St Andrew (Sw. Andreas). Its stone hall can still 
be found in the city centre. It was situated in the 
middle of the plot, accessed from a little lane and 
through a vaulted passage into the backyard. From 
this arrangement we can learn that the plot was 
almost totally enclosed by a fence or wall. The 
stone building has been closely dated by coins to 
the 1420s. The prebend and altar of St Andrew, 
however, were dedicated in 1332 but a residence is 
not mentioned until 50 years afterwards.
The making of the residential quarter around the 
cathedral was mostly undertaken during the second 
half of the 14th century. The building programme 
of the residential plots, however, was implemented 
during the 15th century, with certain examples of 
extensions and enlargements up to the early 1500s. 
We have also some hints of the ongoing separation 
of the church and the town. In the 1480-90s a huge 
building was constructed next to the cathedral, 
close to the churchyard wall, dated by masons’ 
signs. This building was about 32 m long and 10 
m wide, makes it one of the biggest in the town, 
but without any written hints and not known until 
it was found by chance in 1988. It must have 
been the chapter house. This kind of big construc
tion lying next to the cathedral and built together 
with the churchyard wall is known from the other 
episcopal towns. The chapter house in Turku, for 
instance, was built earlier in the times of Magnus 
Tavast (1421-50).
The chapter house was a large investment in the 
time of Henrik Tidemansson (1465-1500), who 
very much promoted stone buildings. During his 
reign the bishop’s palace was enlarged with a new 
wing, and at the same time a wall closed the court
yard, and for the first time it became a real forti
fied castle. At the same time, the building of the 
big eastern chancel and late Gothic chapels of the 
cathedral was going on during the 15th century, 
and not finished until 1500. Interestingly, at the 
very same time as these efforts were being carried 
through, a town hall was built in the market place. 
The town hall is situated at the back of market 
place, facing and orientated according to the newly 
constructed street leading to the church district. 
I believe that these manifest and mentally very 
important buildings can be interpreted as a symbol 
of each part of the town and an example of the ten-
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dency to polarisation in the town.

To sum up, thanks to the historical sources, we can 
discern the construction of a resident chapter, with 
about 20 residences belonging to prebends at the 
chapter. This development was due to efforts by 
the church that can be dated back to 1350s, but 
most of the residences seems to have been estab
lished at the end of the century, a lot of them con
centrated in the 1370-80s. In the beginning of the 
15th century most of the residences were there, 
and new prebends established in the 15th century 
were in some instances given residences in the 
city centre. The history of the prebends can be 
described, and to a great extent the material culture 
as well, such as the stone halls, and some other 
buildings and features. The possibility of matching 
history and archaeology in this example is much 
more promising than is normally the case in ordi

nary Swedish medieval towns.
The construction of these residences should be 
interpreted as due to a development during the 
late Middle Ages. The result seems to indicate a 
strongly polarised town, heavily segregated. This 
cannot be by chance; it must have been deliberate. 
The big plots were sparsely built up and had large 
gardens. The magnificent stone buildings, indicat
ing wealth and prosperity, were built up in two or 
three storeys, almost like towers. Also the plans 
with more than one room were a novelty, indicat
ing something new, with a possibility for seclu
sion and a more varied social life. The high build
ings with their new and different building material, 
with their two-room plans and tower-like feature, 
must have been a very convincing spatial symbol. 
The stone towers must have indicated both dom
inance and at the same time seclusion. The con
centration of these residences around the cathedral
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and on the slope of the ridge, i.e. a sort of green 
belt with stone towers bordering the church, must 
have offered a strong mental symbol of a powerful 
and mighty church.
We can estimate the strength of these symbols 
by two examples. Almost all of these stone build
ings were pulled down after the Reformation. Per
haps they quickly became old-fashioned, maybe 
even understood as an expression of an Old Catho
lic mentality. Secondly, the few still standing old 
stone houses were interpreted in the 18th century 
mainly as chapels. Obviously, the presence of pri
vate secular stone houses was somewhat odd after 
the Reformation.

The concept of stone buildings and residences 
around the medieval cathedrals has been suggested 
in Sweden, but never to its full extent. A brief 
look at the other six episcopal towns in medieval 
Sweden shows a rather similar but divided picture. 
The situation in Strängnäs and Västeräs seems to 
resemble Linköping a bit. In Uppsala the picture 
of a divided town into one ecclesiastical and one 
secular part has been very much discussed. The 
extremely good archaeological situation would 
make it possible to try to discern the difference 
in space and material culture between the church 
and the town, but the work of identifying the resi
dences has not come so far. Recently a scholar has 
even questioned the division between the secular 
and the ecclesiastical.
The evidence of residences in Skara is very scarce, 
perhaps due to the degeneration of the town in 
the late Middle Ages. The little town of Växjö is 
important in this respect, showing that even with 
small economic resources, the ideal of a residen
tial town was desirable, and very late in the 1480s 
some residences was established around the cathe
dral. For almost every one of the towns, the estab
lishment of the residences has never been ques
tioned, and scholars have often viewed the founda
tion of the prebends as being contemporary with 
the residences.
Turku, finally, is maybe one of best known bishop’s 
towns in Scandinavia, thanks to pioneering work 
done by Ruuth and Rinne. The map of these schol
ars identifying the residences around the cathedral 
is outstanding today (Valonen 1956-57; Pihlman 
& Kostet 1986).
The new hypothesis of Markus Hiekkanen about 
Turku agrees with many of the things discussed 
above, and I must stress that we have reached the

same solutions for Linköping and Turku without 
any reference to each other. Markus Hiekkanen 
rejects older hypotheses about the gradual growth 
of a merchants’ settlement in Turku, and he states 
that there are no older dates than the end of the 
13th century. At the same time, he wants to dis
miss the earlier theory of an older predecessor of 
the present cathedral. He finds the hypothesis of a 
newly planned and constructed town in the 1280s 
much more plausible, consisting of a cathedral, a 
juridical and administrative town, with settlement 
and the Dominican convent in the south of the 
town (Hiekkanen in press a, b, c).
This new hypothesis about the making of Turku is 
exactly the same as my opinion of Linköping; both 
towns seems to have been planned in the same his
torical context. But this is not enough. Probably 
the same persons, King Magnus Laduläs and espe
cially his brother Bengt, Bishop of Linköping and 
Duke of Finland, founded these two twin-towns at 
the same time. These are two examples of newly 
founded towns in Sweden at the end of the 13th 
century; other comparable towns are, for example, 
Stockholm, Örebro and Jönköping (1284).
In Turku as well as in Linköping, Markus 
Hiekkanen and I have recently started to rethink 
urban monasticism. In both these examples it 
seems as if the convents were not founded as a 
passive adaptation to gradual urban growth, but 
instead as a very active step to initiate urbanisa
tion. I have hypothetically discussed the possibil
ity of seeing the physical town as a result of a cog
nitive urban space between the two churches, long 
before the town ever existed, and the founding of 
the convent as a way of defining the space to the 
south. The same can be postulated in Turku, where 
the convent of St Olof may be a similar mental 
border, laid out when the town was planned.
Turku and Linköping are the only episcopal towns 
founded in this context; the other ones tend to 
be towns in connection with castles. At the same 
time, however, they are all part of a very important 
historical context, consequences of an increasingly 
strong central power, with ambitions to gain con
trol over the loosely knit state. The king was very 
interested in taking advantage of the new pros
perous mercantile development. He also wanted 
strongholds, both in old central parts of the coun
try such as Östergötland, and in the eastern parts, 
where he wished to gain a firmer grip by building 
castles in Turku, Hämeenlinna and Viborg.
Finally, I wonder when the residences around the
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“The so called Rhyzeliusgarden, the medieval 
residence of the prebend Omnium Sanctorum.”

cathedral were established. Most scholars avoid 
that question, as far as I can see. One of Gard- 
berg’s main statements was that the obvious divi
sion into a secular part around the market place 
and an ecclesiastical part around the cathedral was 
due to a development in the beginning of the 14th 
century. This hypothesis has been partly ques
tioned by Hiekkanen. When I try to study the dat
ings of the residences and the establishment of 
the prebends themselves, 1 can see a tendency to 
a rather late period. Most of the prebends were 
founded in the first three decades of the 15th cen
tury. This was a very decisive period in Turku. 
The House of the Holy Ghost was founded in the 
1390s, the chapter house and All Souls’ House 
and Chapel in the 1420s, and many convivia (Sw. 
gillen). In the latter part of the 15th century the 
efforts of the church also included building activi
ties at the cathedral, for example, the magnificent 
All Saints’ Chancel, and the building of the wall 
around the cathedral precinct (Gardberg 1969, 
1973; Kuujo 1986; Pihlman & Kostet 1986). 
Many of these examples have direct parallels 
in Linköping, and probably also other episcopal 
towns in Sweden.

To sum up, I consider Linköping to have been 
an early central place, a dominant ecclesiastical 
centre but very late as an urban place. The town

was obviously the consequence of decisive plan
ning by the king and his brother, the bishop. Sec
ondly, the town did not start to grow until the end 
of the 14th century, due to the advent of a res
ident chapter. One of the probable explanations 
may be the town benefiting from the new and rich 
households. The construction of a special quarter 
with residences around the cathedral shows a very 
strong symbolic feature, certainly a spatial layout 
adopted to give a view of a strong and united 
church. This was not a gradual passive develop
ment; on the contrary, it was a deliberate act in a 
specific historic context.
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Raaseporin pyöreä torni

Muutama sana Raaseporin pyöreästä tornista
V.-P. Suhonen
Raaseporin pyöreä torni on ollut pitkään tutkijoiden 
kiinnostuksen kohteena1. Erääseen mielenkiintoi
seen seikkaan ei kuitenkaan ole toistaiseksi puu
tuttu. Raaseporin 1890-luvun alun restaurointitöitä 
edeltävässä kuvamateriaalissa on nimittäin selviä 
viitteitä siihen, että pyöreä torni on alun perin ollut 
kahdeksankulmainen2.

Raascporista on kolme restaurointitöiden aloitta
mista vanhempaa pohjakaavakarttaa. Magnus von 
Wrightin vuodelta 1853 peräisin olevaan melko 
epätarkkaan karttaan on päälinnan kaakkoiskul
maan piirretty nykyistä pienempi pyöreä torni3. Tar
kempia mittauspiirroksia linnasta ovat tehneet sekä 
Carl Meller vuonna 18674 että Magnus Schjerfbeck 
vuonna 18875. Molempien tekijöiden pohjakaava- 
kartoissa ja fasadikuvissa pyöreä torni on merkitty 
kahdeksankulmai seksi.

Carl Mellerin ja Magnus Schjerfbeckin karttoja ei 
voida pitää vannana todisteena Raaseporin pyöreän 
tornin kahdcksankulmaisuudesta. Ensinnäkin joissa
kin linnan restaurointia edeltävissä lähteissä puhu
taan pyöreästä tornista6. Toiseksi Torsten Hartman 
moittii vuonna 1896 ilmestyneessä Raaseporin his
toriaa käsittelevässä teoksessaan Schjerfbeckin pii

rustuksia epätarkoiksi ja toteaa kahdeksankulmai
seksi piirretyn tornin olevan pyöreä7. Schjerfbeckin 
karttojen puutteista puhuessaan, Hartman ei ota huo
mioon sitä, että ne on tehty ennen linnan ulkomuo
toa muuttanutta restaurointia. Schjerfbeck ei esi
merkiksi ole voinut nähdä maan ja kivijätteen alla 
olleita rakenteita. Hartmanin Schjerfbeckiin koh
distama kritiikki ei myöskään selitä sitä tosiasiaa, 
että myös Mellerin mukaan pyöreä torni on ollut 
kahdeksankulmainen.

Raaseporin koijausta edeltävien kartoitusten luotet
tavuuden epäileminen johtaa meidät ristiriitaiseen 
tilanteeseen. Joudumme hakemaan melko tarkoilta 
vaikuttaville mittauksille tukea lähteinä ongelmalli
sista piirroksista, maalauksista ja  valokuvista.

Koska ennen restaurointia Raaseporista otetut valo
kuvat ovat aina lounaasta, näkyy pyöreästä tornista 
vain vähän sivuseinää8. Rakenteiden tulkintaa vai
keuttaa myös se, että tornin alaosa on kasvilli
suuden peitossa. Valokuvista ei ole mahdollista 
päätellä pyöreän tornin alkuperäistä muotoa. Tosin 
1860-luvun puolivälin tienoilta peräisin olevassa 
kuvassa saattaa erottua kahdeksankulmion yksi taite. 
Kyseessä voi kuitenkin olla tornin pintarakenteiden
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huonosta kunnosta johtuva harha.

Koska vanhat valokuvat eivät ratkaise kysymystä 
Raaseporin pyöreän tornin alkuperäisestä ulkoasusta, 
joudumme laskeutumaan lähdehierarkian tikapuita 
alaspäin ja siirtymään restaurointia edeltävien maa
lausten ja piirrosten tarkasteluun9. Tällöin tornin 
kahdeksankulmaisuus alkaa näyttää varteenotetta
valta vaihtoehdolta. Erityisesti Magnus von Wrightin 
ja erään tuntemattoman tekijän maalaukset näyttävät 
yksiselitteisesti tornin kulmikkuuden10.

Raaseporia koskevan lähdeaineiston läpikäyminen 
toi esille myös toisen pyöreään torniin liittyvän 
mahdollisen virhetulkinnan. Vanhimmissa valoku
vissa erottuu selkeästi kuinka tornin ulkoseinän 
päällimmäinen kivikerros on irronnut lähes täysin. 
Syyksi on arveltu sitä, että tornin fasadi olisi 
ollut tiilestä rakennettu11. Tiilet olisivat siten linnan 
hylkäämisen jälkeen pudonneet nopeasti pois 
säävaikutuksen vuoksi. Tällä selityksellä on yksi 
heikkous. 1860-luvun puolivälissä otetussa valoku
vassa näkyy nimittäin hiukan tornin lounaissivun 
yläosassa jäljellä olevaa alkuperäistä harmaakivistä 
pintaa12.

Lopuksi

Raaseporin pyöreä torni kätkee sisäänsä totuuden 
alkuperäisestä muodostaan. Tomin kahdeksankul- 
maisuudesta kertovia lähteitä on kuitenkin niin 
paljon, ettei niitä voida jättää huomiotta. Näin ollen 
pyöreän tornin ajoituksesta käytävä keskustelu tulee 
tulevaisuudessa jatkumaan.

Raaseporin pohjakaava vuonna 1887. Schjerf
beck, Magnus 1887. MV/RHO
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(Footnotes)
1 Pyöreän tornin tutkimushistoriasta, rakenteista ja ajoi
tuksesta ks. Drake 1982 (s. 18-23, 42-44), Drake 1988 (s. 
121-129), Drake 1991 (s. 109-114, 127-138), Drake 1993 
(s. 245-246) ja Drake 1995 (s. 16-17,21-23,30-31).
2 Raaseporin restaurointitöistä yleisesti Rissanen 1978 
ja pyöreän tornin osalta erityisesti Drake 1988 ja Drake 
1991. Knut Drake on osoittanut vakuuttavasti, että pyöreän 
tornin tämänhetkinen ulkoasu on syntynyt 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla suoritetuissa laa
joissa restaurointitöissä.
3 Wright 1853. Karttaa voisi luonnehtia sanoilla mutkat 
suoriksi. Päälinnan kehämuurin taitteista on merkitty aino
astaan lounaiskulma.
4 Meller 1867. Ks. myös Wefnar 1879. Carl Mellerin kar

toissa on sekä tarkkuuteen että epätarkkuuteen viittaavia 
yksityiskohtia. Päälinnan kehämuurin eteläfasadin ikkuna- 
aukot on merkitty oikein. Toisaalta seinä on piirretty 
ehjäksi, vaikka vanhimpien valokuvien perusteella ala
osan päällimmäinen kivikerros on pudonnut lähes täysin 
pois. Päälinnan itäpuolisten esilinnojen osalta pohjakaava 
vastaa puolestaan suurelta osin nykyistä tilannetta, kun 
taas muurien fasadikuva vaikuttaa osittain mielikuvituk
sen tuotteelta. Syynä jälkimmäiseen saattaa olla se, että 
esilinna on tuolloin ollut vielä suurelta osin maan ja 
kivijätteen peitossa.
5 Schjerfbeck 1887. Magnus Schjerfbeckin kartoissa on joi
takin epätarkkuuksia. Esimerkiksi päälinnan kehämuurin 
eteläfasadin neljä ikkunaa on piirretty samalle tasolle.
6 Ks. Selin 1854-55 ja Aspelin 1890, s. 232.
7 Hartman 1896, s. 125, viite 1. ’’Tornet, hvilket som 
nämdt är cirkelrundt, har här gjorts ättkantigt”
8 Malmberg, C. J 1865-1866, RHO 9143, neg. 115860; 
Hausen, R 1870, RHO 9144; Raasepori ennen vuotta 
1880a, RHO 9133, neg. 129842; Raasepori ennen vuotta 
1880b, RHO 8948; Schjerfbeck, M 1890-1893 (?), KM 
24049; Raasepori restauroinnin jälkeen 1893-1905, RHO 
9346.
9 Churberg, Fanny; Knutson, Johan, RHO 12800, neg. 
43480; Wright, Magnus von 1860, RHO 9256, neg. 14968; 
Tuntematon tekijä, RHO 86179; Kugelgen, Carl von 1823, 
RHO 8949.
10 Tuntemattoman tekijän työ näytti ensisilmäyksellä 
Magnus von Wrightin maalauksen kopiolta. Eräät von 
Wrightin taulusta puuttuvat yksityiskohdat osoittavat kui
tenkin tuntemattoman maalarin käyneen paikan päällä. 
Esimerkiksi von Wrightin maalauksessa päälinnan 
kehämuurin eteläfasadin neljä ikkunaa on samalla tasolla, 
kun taas tuntematon tekijä on sijoittanut läntisimmän ikku
nan todellisuutta vastaten kolmea muuta korkeammalle.
11 Ks. Drake 1988, s. 125; Drake 1991, s. 112.
12 Malmberg, C. J 1865-1866, RHO 9143, neg. 115860.
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DET LÄNG A 1100-TALET
-  och framväxten av en kapitalistisk anda

Peter Carelli

Inledning
Vären 2001 disputerade jag i ämnet medeltidsar- 
keologi vid Lunds universitet i Sverige. Titeln pä 
min avhandling är En kapitalistisk anda. Kulturella 
förändringar i 1100-talets Danmark (Carelli 2001). 
I de foljande radema ska jag försöka ge en bak- 
grund tili detta arbete samt presentcra de huvud- 
sakliga resultaten. Det foljande motsvarar ocksä det 
foredrag som jag höll i samband med det möte 
pä Tavastehus som Suomen keskiajan arkeologian 
seura arrangerade i novembcr förra ärct.

Iden tili bokcn fbddes bokstavligt taiat 
mitt i den lundensiska kulturgyttjan. Under ären 
1989-1995 arbetade jag nämligcn vid musect Kultu
ren där jag ledde flera stadsarkeologiska utgrävningar 
inom det medeltida stadsomrädet. 1 Lund fanns en 
mycket stark forskningstradition som i hög grad foku- 
serade pä de äldsta kulturlagren -  lämningama frän 
1000-talct. Denna inriktning inncbar att 1100-talet 
pä nägot sätt hamnadc i skymundan, och utifrän 
en arkeologisk synvinkel talade man till och med 
om ’det ffänvarande 1100-talet’. Detta forvänade 
mig eftersom den allmänhistoriska beskrivningen av 
detta sekel säg mycket annorlunda ut. I stort sett alla 
historiska översiktsverk betraktade 1100-talet som 
en mycket dynamisk och händelserik tid i dansk his
toria.

En rent pcrsonlig mälsättning med mitt 
avhandlingsarbete blev därfor att söka arkeologiskt 
upprätta det hittills forbiscdda 1100-talet. Med detta 
betraktelsesätt blev det ocksä möjligt att ’läsa’ de 
arkeologiska lämningama pä ett helt annat sätt än 
tidigare. Inte minst de utgrävningar som jag själv 
deltog i spelade här en viktig roll. Resultatct av detta 
’alternativa’ betraktelsesätt blev att 1100-talet inte 
alls visade sig vara särskilt ffänvarande -  snarare 
tvärtom.

Frän böijan var tanken att min avhandling 
uteslutande skulle bchandla staden Lund under tidig 
medeltid. Jag fbrstod dock snart att jag behövde en 
vidare kontext varfor undersökningsomrädet utvid- 
gades tili att omfatta Skänelandskapcn for att senare

omfatta heia det medeltida Danmark. Den urbana 
inriktningen blev samtidigt allt otydligare. Efter- 
som jag allt mer kom att intressera mig for de his
toriska orsakssammanhangen utvidgades Studien tili 
att omfatta ett antal skiftande källmaterial och mate- 
rialgrupper. Den övergripande tanken har nämligen 
varit att sä brett och allsidigt som möjligt skildra 
den historiska utvecklingen i den tidiga medcltidens 
Danmark.

En uppfattning som jag hade redan innan 
jag satte igäng var att den tidiga medeltiden var en 
tid av omvälvande forändringar. Danmark genom- 
gick under denna period en radikal omvandling i 
flera olika avseenden. Det rörde sig om sociala, 
ekonomiska, politiska och ideologiska forändringar 
som var sä genomgripande att vi kan tala om 
mer allmänna kulturella forändringar som samman- 
fattande term. I den materialredovisande delen av 
avhandlingen, som utgör den största delen, har dessa 
forändringar stätt i fokus -  de har beskrivits, analy- 
serats, diskuterats och daterats. Därefter har en mer 
övergripande forklaring givits till alia dessa dispa- 
rata forändringar. Enligt min mening rädde ett kaus- 
alt orsakssammanhang mellan dem. Den tes som jag 
valde att driva var att forändringama orsakades av 
en hastigt ökad ekonomisering av heia samhällslivet 
som pä ett avgörande sätt päverkade alia människors 
sätt att tänka och agera. Jag ska i de foljande radema 
relativt kort presentera nägra av de viktigaste resul
taten frän mina materialstudier for att därefter redo- 
visa hur jag argumenterat och vilka slutsatscr jag 
kommit ffam tili.

En ny jordisk ordning:
Homo oeconomicus och 
det ekonomiserade landskapet 
Ett av dclkapitlen behandlar den agrara Produktionen 
och de forändringar i denna som kunnat beläggas tili 
tidig mcdeltid och i synnerhet till 1100-talet. En av 
de inledande mälsättningama var att söka pröva den 
närmast paradigmatiska uppfattningen om landsby- 
amas etableringsskede som härskat i dansk medel-
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Fleräriga arkeologisiai undersökningar i nordöstra delen av kvarteret Gyllenkrok i Lund har resulterat 
i en god bild av bebyggelseutvecklingen under tidig medeltid. Under 1000-talets första hälft utgjorde 
kvartersdelen en stortomt Mot slutet av 1000-talet avstyckades denna stortomt i nio parcelltomter.

tidsforskning alltsedan 1970-talct. I det s k Fyn- 
projektet framhölls tiden kring är 1000 som det 
avgörande skedet dä jämäldems ’vandrande lands- 
byar’ flyttade for sista gängen. Genom att kritiskt stu- 
dera det använda dateringsunderlaget samt jämfora 
detta med forskningsresultat frän ett flertal andra 
omräden i det medeltida Danmark har en alternativ 
bybildningskronologi fbreslagits. Den ’vandrande 
landsbyns’ sista förflyttning har inte ansetts som det 
avgörande kriterict for en datering av den stationära 
byns uppkomst, utan snarare det skede dä den 
inte flyttade ytterligare en gäng. Med ett sädant 
altemativt dateringskriterium har bybildningen fatt 
ett betydligt senare forlopp än vad som tidigare 
foreslagits. Det var fbrst under 1100-talets andra hälft 
och 1200-talet som de danska byama i dc centrala 
slättbygdema kan sägas ha blivit definitivt stationära. 
Stora regionala skillnader kan dock beläggas vilket 
talar for en längsamt utdragen bybildningsprocess.

Den tidigmedeltida bybildningen mäste 
betraktas som en myeket omvälvandc forändring. 
Jämäldems flexibla bebyggelseform kom dä att 
ersättas av en statisk och härt reglerad bebyggel- 
sestruktur. Den tidigmedeltida bybildningen mot- 
verkade mobilitet och gynnade iställct stabilitet 
och konstans. Den avgörande faktom bakom denna

omläggning var sannolikt den ökade privatisering 
som de agrara näringama genomgick. Även om den 
agrara Produktionen organisationsmässigt gick mot 
mer kollektiva former sä gick den ägandemässigt 
i omvänd riktning. Framväxten av en väldefinierad 
äganderätt kom i hög grad att prägla den tidiga med- 
eltidens agrara ekonomi. Som en foljd av denna 
ökade den agrara investeringsviljan och introduce- 
randet av teknologiska innovationer. Detta resulte- 
rade i sin tur i en agrar expansion som i sig medfördc 
att det privata forfogandet och äganderätten tili 
jorden ytterligare förstärktes.

Dessa bebyggelseforändringar kom även 
att direkt päverka den fysiska livsmiljön. Ett exem- 
pel äratt sten böijade användas som byggnadsmate- 
rial i större utsträckning under 1100-talet. Detta var 
ett tydligt uttryck for accepterandet och legitime- 
randet av en fast och reglerad bebyggelseform. Ett 
annat exempel är det under denna tid utvecklade toft- 
systemet där grävda rännor markerade de enskilda 
gärdamas privata äganderätt. Även landsbygdens 
trähus genomgick stora form- och 
konstruktionsmässiga forändringar under det sena 
1000-talet och det tidiga 1100-talet. Under detta 
skede ersattes en vikingatida sydskandinavisk 
byggnadstradition av ett tidigmedcltida byggnads-
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Ett relativt äskädliggörande av den latinska skriftens kronologiska utveckling i Dan- 
mark under perioden ca 1000-1250.

skick inspirerat av kontinentala forebilder. Likasä 
förändrades gärdens byggnadsdisposition under 
1100-talet dä den vikingatida gärdstypen med spridd 
och öppen bcbyggelse ersattes av vinkelbyggda och 
mer slutna gârdskomplex, en utveckling som tydcr 
pâ en övergäng frän stoijordbruk tili privata familje- 
jordbruk.

Parallellt med denna utveckling förändrades 
även synen pä landskapet och naturresursema. 
Dessa böijade nu betraktas som värdetillgängar som 
künde ge god avkastning om de exploaterades. En 
nyhet under tidig medeltid, och i synnerhet under 
1100-talets andra hälft, var ett utnyttjandc av natur
resursema som präglades av stordrift och storska-
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lighet. Som exempcl kan nämnas dc rclativt passivt 
utnyttjade skogama som pä kort tid omvandlades till 
leverantörer av bränsle, byggnadsvirke, träkol och 
tjära samt källor till röjningsbar mark. Sammantaget 
visar de mänga forändringama i den agrara Produk
tionen och naturresursutnyttjandet tydliga tenden- 
ser mot en markant ekonomisering av verksamhe- 
tema. Aktören i detta nya landskap var den ekono- 
miska människan, homo oeconomicus, som alltsä 
tycks ha formats under det sena 1000-talet och under 
1100-talets lopp.

När staden blev stad:
Framväxten av en urban identitet 
I nästa delkapitel behandlas städema och de 
urbana befolkningama. I de stadsbildningar som 
etablerats under sen vikingatid ägde omfattande 
forändringar rum under det sena 1000-talet och 
ffamför allt under 1100-talet. I exempelvis Lund 
har en bebyggelsefortätning kunnat beläggas tili 
1000-talets sista fjärdedcl och 1100-talets böijan. 
Under detta skedc ägde avstyckningar rum av dc 
ursprungliga stadstomtema (fig. 1). Antalet tomter 
ökade ffän högst ca 65-80 vid 1000-talets mitt tili 
maximalt ca 600-700 vid 1100-talets mitt. Det var 
säledes en tid av mycket stark urbanisering da stads- 
befolkningen mängdubblades. Samtidigt med tomt- 
styckningama kan en ny tomtstruktur och -disposi
tion skönjas. Ett gemensamt drag for den nya bebyg- 
gelsestmkturen var de längsmala parcelltomtemas 
orientering mot gatumarken. Detta nya intresse 
för kontaktytan mellan tomtmark och gatumark 
foranleddes av de kommersiella intressen som kom 
att prägla staden under denna period. Särskilda 
byggnader, s k bodar, avsedda for handeis- och hant- 
verksaktiviteter uppfordes ocksä pä tomtmarken i 
direkt anslutning tili gatumarken. Denna utveckling 
blev särskilt tydlig under 1100-talets andra hälft. 
Ytterligare en förändring som i huvudsak ägde rum 
under 1100-talet var stadsinvänamas vilja att kon- 
ceptionellt och fysiskt avskilja staden frän den omgi- 
vande landsbygden och dess befolkning. De äldsta 
tecknen pä denna utveckling var en fiskal ätskillnad 
där städemas invänare redan pä 1080-talet betalade 
tomtskatt tili skillnad frän landsbygdens gärdsskatt. 
Under 1100-talet utvecklades även en självständig 
urban Jurisdiktion samt en relativt självständig stad- 
sekonomi. Samtidigt skapades en social särställning 
for stadsinvänama, borgama, som skilde sig frän 
landsbygdens bonder. Denna strävan efter avskild- 
het tog sig även materiella uttryck i uppforandet 
av stadsbefästningar vars primära funktion sannolikt

var som gränsmarkeringar mellan stad och land, inte 
forsvar mot yttre fiender.

Den urbana varuproduktionen genomgick 
även betydande forändringar under tidig medeltid. 
Under större delen av 1000-talet var varupro
duktionen nära knuten tili stadsgärdens hushäll. 
Varoma producerades for gärdsägarens räkning som 
använde dem i ett reciprokt varubytessystem. Hant- 
verkama var under detta skede direkt underkastade 
gärdsägaren. Mot slutet av 1000-talet förändrades 
varuproduktionen som ökade kvantitativt och som 
samtidigt diversifierades. Hantverkamas sociala 
ställning blev ffiare än tidigare och de kom även att 
verka pä egna stadstomter, de längsmala parcelltom- 
tema, som urbana landbor. De urbana jordägama 
var säledes hantverkamas kunder och uppdragsgi- 
vare, och räntan for tomträtten erlades troligen i 
färdiga hantverksprodukter. Malet för jordägama 
var att genom tomtarrenderingar till olika typer av 
hantverkare kunna forse sig med ett sä stört antal 
attraktiva varor som möjligt som künde omsättas 
i ett redistributivt varubytessystem. Nästa stora 
forändringsskedc ägde mm vid mitten av 1100-talet 
dä en begynnande marknadsproduktion kan skönjas. 
Hantverket styrdes inte längre av enskilda uppdrags- 
givare utan av den marknadsekonomiska efterffägan, 
den anonyma marknaden. Hantverkets sociala funk- 
tioner var nu klart underordnade dess kommersiella 
betydelse. Varoma betraktades nämligen som han- 
delsvaror vilka skulle omsättas i ett marknad- 
sekonomiskt varubytessystem. Även om hantver- 
kama var avsevärt friare än tidigare fanns ännu 
ett beroendeförhällande tili jordägama. Detta var 
ffämst av ekonomisk art dä jordräntan inte längre 
fastställdes i hantverksprodukter utan i reda pengar.

Nära knuten tili varuproduktionens utveck
ling var av forklarliga skäl den urbana konsumtio- 
nen. Materialgrupper som keramik, skor och pärlor 
visar ocksä pä betydande forändringar under tidig 
medeltid, bäde kvantitativa och kvalitativa. De kvan- 
titativa forändringama tyder pä en övergäng ffän en 
begränsad konsumtion tili en mer utvecklad mass- 
konsumtion. De kvalitativa forändringama ses ffämst 
i en märkbar utveckling ffän enkelhet tili mängfald 
vad beträffar den materiella kulturens formrikedom. 
De studerade materialen indikerar säledes betydande 
forändringar i de urbana konsumtionsmönstren. 
Under 1100-talet tycks en heit ny materiell kultur ha 
utvecklats vars primära uttryck var den urbana iden- 
titeten.

I konsumtionskedjan där varuproduktio
nen utgjorde ena änden och varukonsumtionen den
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andra, spelade varubytet en minst sagt central roll. 
Under tidig medeltid forenklades och effektivise- 
rades detta varubyte genom utvecklandet av en 
monetär ekonomi där mynt i ökad grad kom att 
användas sombetalningsmedel i vardagsekonomiska 
transaktioner. Trots att mynt hanterats och använts 
i de danska städema alltsedan det tidiga 1000-talet 
var det fÖrst vid 1100-talets mitt som en egentlig 
monetarisering av den lokala ekonomin tycks ha ägt 
mm.

Mäkien och härligheten:
Den politiska och
ideologiska maktens ekonomisering 
I nästa delkapitel behandlades den politiska och ide
ologiska maktens utveckling. Eftersom detta kapitel 
i hög grad baseras pä andras forskningsresultat ska 
jag mycket kortfattat sammanfatta resultaten.

Mot slutet av 1000-talet togs flera initiativ 
for att stärka den danska kungamakten efter kon- 
tinentaleuropeisk inspiration. Exempel pä detta 
är den s k ffedslagstiftningen liksom en allmän 
beskattningsrätt. Det kom dock att dröja tili kung 
Niels regeringstid (1104-34) innan ett mer systema
t is e  genomfbrande av den kungliga överhögheten 
inleddes. Ett viktigt led i detta arbete var den nyintro- 
ducerade ämbetsrollen där kungamakten ansägs vara 
given ’av Guds näde’. Under Valdemar I:s rege
ringstid (1157-82) genomfördes en serie politiska 
reformer som i hög grad stärkte kungamaktens 
ställning, bl a inforandet av arvkungadömet, en 
välfungerande kunglig administration samt upp- 
byggandet av ett förvaltningssystem baserat pä ett 
nätverk av borganläggningar och städer istället för 
spridda kungsgärdar. Under Valdemars regeringstid 
skedde även en vidare hävdelse av det kungliga 
regalet som därefter kom att utvidgas. Decenniema 
efter 1100-talets mitt mäste därfor framhällas som 
den period dä den danska kungamakten slutgiltigt 
konsoliderades. Kungen kunde dä hävda makten 
över landomräden och människor, och kontrollerade 
därigenom betydande delar av samhällets ekono
mi ska överskott.

Kyrkan genomgick en likartad utveckling 
under sen vikingatid och tidig medeltid. En viktig 
forändring var Sven Estridssons kyrkopolitiska 
reform omkring 1050 dä den administrativa gmnden 
lades för en lokalt baserad och aktivare kyrkopolitik. 
Det definitiva genomslaget fick dock kyrkan forst 
med upprättandet av det danska ärkesätet är 1103/04 
dä en dansk kyrkopolitisk suveränitet snabbt ökade 
graden av samhällsinflytande. Sockenbildningen,

som i Danmark inleddes under 1100-talets böijan, 
var en direkt foljd av den nya administrationen och 
de lokala intressena. I samband med inrättandet av 
detta kyrkoadministrativa system infordes även tion- 
det som kom att utgöra den danska kyrkans ekono- 
miska gmnd. Den kristna kosmologins genomslag 
ledde även till en omfattande donations- och offer- 
vilja till kyrkan. Pä relativt kort tid utvecklades 
därmed kyrkan till en betydande jordägare. Den 
gynnsamma ekonomiska Situationen for kyrkan, det 
kumulativt växande jordinnehavet och de ârliga 
inkomstema i form av det allmänna tiondet, lâg till 
gmnd fur en mycket expansiv och offensiv strategi 
där kyrkans aktiva samhällsroll ffamhävdes och beto- 
nades. Den kanoniska rätten, som definitivt formu- 
lerades omkring 1140, blev instmmentet for denna 
strävan. Det är säledes möjligt att se 1100-talets 
första hälft som den danska kyrkans konsolideringss- 
kede medan ärhundradets tredje fjärdedel, alltsä 
tiden ca 1150-75, var den period dä kyrkan definitivt 
utvecklades tili en samhällsmakt.

Den heliga skriften:
Latinet och det artificiella minnet

I det sista materialkapitlet behandlades den tidigme- 
deltida ffamväxten av en latinsk skriftkultur i Dan
mark. Det idag kända diplommaterialet visar hur 
ett nytt praktiskt-funktionellt bmk av den latinska 
skriften introducerades under det sena 1000-talet 
och framfor allt 1100-talet, vid sidan av det tradi- 
tionella skriftbmket som representerades av kyrkans 
användande av latinet som teologiskt skriftspräk. 
Diplomen vittnar om en vilja att upprätta arkive- 
ringsbara juridiska och ägorättsliga dokument vilka 
reglerade individers eller institutioners rättigheter 
och skyldigheter. Brukare av den latinska skriften 
under detta äldsta skede var uteslutande personer 
tillhöriga samhällets yttersta elit, särskilt kyrkliga 
dignitärer som ärkebiskopar och biskopar. Även 
kungama intresserade sig tidigt for skriftkulturens 
möjligheter. Kronologiskt sett togs de första Stegen 
mot en inhemsk diplomkultur redan under 1000-talets 
slut. Det rörde sig dock om ett högst sporadiskt brevs- 
krivande under denna tid. Det formativt avgörande 
skedet var istället perioden ca 1130-1170.

Med skriftens hjälp kunde ocksä stora 
och komplicerade datamängder lagras och hanteras. 
Skriftens funktion som artificiellt minne utgjorde 
därfor gmnden för en effektivt fungerande admi
nistration. Bäde inom den danska kyrkan och kun
gamakten byggdes en sädan upp under 1100-talets 
lopp.
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Under tidig medeltid förekom även latinska 

inskrifter pä olika typer av fdremal, exempelvis 
kyrkliga byggnadsdetaljer, inventarier och 
kalkmälningar, gravstenar, mynt, sigill samt privata 
ägodelar. Även om detta material inte är lika lätt 
att datera som diplomen framgar att det latinska 
skriftbruket var tämligen begränsat under 1000-talet. 
Under 1100-talet skedde en successiv ökning och 
redan vid seklets mitt hade det nätt en mer allmän 
spridning (fig. 2). 1100-talets andra hälft kan säledes 
beskrivas som det skede dä skrifitkulturen fick sitt 
definitiva genomslag i Danmark. Det artificiella 
minnet kom da att i hög grad ersätta den muntliga 
traditionen.

Kronologin
Betraktar vi de mänga redovisade forändringama 
samfällt är det möjligt att fu en mer detaljerad 
bild av den kronologiska utvecklingen. De fbrsta 
fbrändringstendensema kan beläggas tili tiden 
omkring 1000-talets mitt. Forst under 1000-talets 
sista fjärdcdcl inträdde ett mer sammanhängande 
forändringsskede som kom att vara fram tili 
1100-talets mitt. Utvecklingen under detta skede, 
omfattande perioden ca 1075-1150, var i flera 
avseenden diskontinuitiv. Förändringsansatsema var 
även i hög grad styrda av tillfalliga och personliga 
intressen. Perioden ca 1150-1250 kan istället besk
rivas som det skede da forändringama fick ett bre- 
dare samhälleligt genomslag. Det är först under 
detta skede som vi kan tala om en mer allmän 
förändringsprocess som omformade det danska 
samhället. Särskilt perioden ca 1150-1200 mäste 
framhällas som det mest avgörande tidsskedet. I ett 
vidare förändringsperspektiv är det säledes rimligt 
att tala om heia perioden ca 1075-1250 som ett längt 
1100-tal.

Förändringarnas orsaker 
Som jag nämnde tidigare sä är det enligt min mening 
att koppla samman alia dessa skiftande förändringar 
i ett övergripande kausalt sammanhang. Det som 
fbrenar de mänga redovisade forändringama är 
nämligen en ökad grad av individualisering, privati- 
sering och kommersialisering. Det är här viktigt att 
poängtera att dessa foreteelser ingalunda var nyhe- 
ter i det danska samhällslivet under den beskrivna 
perioden. Forändringama under den tidiga medelti- 
den antyder dock att dessa foreteelser fick en has- 
tigt ökande betydelse for heia samhällets organisa
tion. De tre nyckelorden individualisering, privati- 
sering och kommersialisering kan pä sä vis sägas

utgöra de ideologiska grundvalama för den nya 
samhällsordning som utvecklades i Danmark under 
tidig medeltid.

Denna utveckling har klara paralleller i 
övriga delar av Västeuropa vid samma tid. Det rör 
sig säledes inte om en specifikt dansk, eller ens 
skandinavisk utveckling, utan snarare om en mer 
allmän västeuropeisk utveckling. För detta talar även 
dateringama som är närä nog samtida i Danmark 
och i övriga Västeuropa. Nägon generell tidsmässig 
eftersläpning kan säledes inte konstateras at endera 
hället.

Kapitalismen som ekonomisk strategi 
Vad ligger dä bakom denna utveckling? Släende 
var att de tre nyckelord som jag angivit för utveck
lingen -  nämligen individualisering, privatisering 
och kommersialisering -  vanligen brukar anges 
som kännetecknande karakteristika för kapitalistiska 
samhällsformer. Den tidiga medeltiden var förvisso 
fylld av kapitalistiska handlingar, alltsä ekonomiska 
aktiviteter som innebar ett aktivt hanterande av 
överskottskapital i avsikt att skapa profit, men dessa 
var ’inbäddadc’ i en övergripande kristen ideologi. 
Den tidiga medeltidens ekonomiska liv och de kapi
talistiska handlingama omfattade därför ännu inte 
allt och alla, varför det är omöjligt att tala om 
det tidigmedeltida Danmark som ett kapitalistiskt 
samhälle. Kapitalismen var dock en ekonomisk stra
tegi som växte sig allt starkare under denna period.

Med inspiration irán Max Webers och 
Werner Sombarts arbeten menar jag istället att de 
genomgripande förändringar som ägde mm under 
det sena 1000-talet och under 1100-talet var direkta 
konsekvenser av en mer allmän vilja att ekonomi
sen  samhällslivet. Förändringama ska ses som med- 
vetna försök att omorganisera de tillgängliga resur- 
sema för att pä bästa sätt hushälla med dem och 
för att maximera avkastningen. Denna vilja styrdes 
av ett nytt rationellt ekonomiskt tänkande, kapitalis
men som ekonomisk strategi.

Idé och vardaglig praxis 
Vad läg dä bakom de individualistiska strömningama 
under tidig medeltid? Enligt min mening är det 
omöjligt att peka ut en enskild bakomliggande faktor. 
Istället är det rimligt att se denna utveckling som ett 
resultat av ett dialektiskt förhällande mellan idé och 
praxis, mellan teori och praktik.

I vardagslivet spelade sannolikt den 
framväxande penningekonomin den avgörande rollen 
i förändringsprocessen. Hanterandet av mynt inne-
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bar nämligen en dramatisk avpersonifiering av eko
nomin. Detta innebar att sociala bindningar inte 
längre krävdes for att kunna utöva ekonomiska 
handlingar. Det ekonomiska livet rationaliserades 
och gjordes tillgängligt för längt fler grupper i 
samhället än vad som tidigare värit fallet. Närvaron 
av Stora mängder mynt var samtidigt förutsättningen 
för en fimgerande penningekonomi. Intressant nog 
stämmer den danska mynthistorians utveckling väl 
med den övergripande förändringskronologin som 
skisserats ovan. De första initiativen tili en inhemsk 
myntning togs redan omkring är 1000. Det kom dock 
att dröja ända tili 1070-talets mitt innan en genomg- 
ripande myntreform skapade en värdefast enhetspen- 
ning och lade gmnden för kvantitativt större utmynt- 
ningar. Utvecklingen var därefter snabb och redan 
vid 1100-talets mitt hade Stora delar av samhället 
monetariserats.

Penningekonomin var alltsä det medel som 
möjliggjorde ett fxigörande av de ekonomiska akti- 
vitetema frän de övergripande sociala banden. 
Denna avpersonifiering av ekonomin skapade nya 
fömtsättningar för det ekonomiska livet. I detta stod 
individen i centrum. Denna utveckling lade gmnden 
för kapitalismen som ekonomisk strategi.

Parahdit med denna förändring av den 
vardagliga praxi sen ägde även en intellektuell 
förändringsprocess mm. En god bild av hur denna 
tedde sig har givits av idéhistorikem Charles 
M. Radding som hävdar att en genomgripande 
mentalitetsförändring ägde mm under tidig medel- 
tid. Vad Radding övertygande har visat är att 
Västeuropa genomgick en kognitiv revolution under 
1000- och 1100-talen. Denna intellektuella nyord- 
ning tog sig uttryck i ett nytt kritiskt sätt att tänka och 
resonera. Följden blev att den gamla auktoritetstron 
ifrägasattes och delvis upplöstes. Ett direkt resultat 
av denna utveckling var en mer allmän individu- 
alisering där människan böijade uppfatta sig som 
en självständig individ ingáendc i ett övergripande 
samhällssystem. Detta var dessutom möjligt att 
päverka och förändra.

Utvecklingen bör alltsä kunna ses som en 
växelverkan mellan idé och praxis, mellan teori och 
praktik. Den kognitiva revolutionen formade indi- 
vidualismens idé medan penningekonomin skapade 
en ekonomisk praxis. Därigenom lades gmnden 
för en mycket annorlunda världsbild och en dyna- 
misk mänsklig självuppfattning. Mycket av det 
som beskrivits i de föregäende kapitlen kan ocksä 
beskrivas som uttryck för en ny kritisk hällning, 
ett ifrägasättande av äldre stmkturer, en allmän

förändringsvilja och en strävan att ersätta traditiona- 
lism med rationalism.

En kapitalistisk anda
Resultatet blev en mer allmän ekonomisering av 
samhällslivet i stort. Trots att ekonomin under 
den tidiga medeltiden var tydligt ’inbäddad’ i en 
övergripande kristen mentalitet sä fick den en hastigt 
växande betydelse. Det nya ekonomiska livssättet 
tog sig bl a uttryck i en ökad strävan att rationali- 
sera den vardagliga tillvaron och att planera ffam- 
tiden. Detta möjliggjordes genom ett medvetet och 
systematiskt hushällande med de givna tillgängama. 
Överskott, vinster och investeringsmöjligheter var 
nya och hägrande företeelser för den tidiga medelti- 
dens individer och institutioner.

Detta nya sätt att tänka, resonera och handia 
kan beskrivas som ett inledande samhälleligt anam- 
mande av kapitalismen som ekonomisk strategi. 
Genom denna trädde individen fram ur den kollek- 
tiva anonymitetens mörker och fick ta personligt 
ansvar för sinä handlingar, men gavs ocksä möjlighet 
att päverka och förbättra sin egen livssituation. 
Denna utveckling resulterade även i en mer allmän 
strävan mot ökad privatisering och kommersialise- 
ring av samhällslivet. Hela denna tidigmedeltida 
utveckling kan säledes beskrivas som framväxten av 
en specifikt kapitalistisk anda. Det var huvudsakli- 
gen i städema som denna formades, men den spreds 
snart vidare och kom under 1100-talets lopp att 
omforma hela det danska samhället och den rädande 
mentaliteten.
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Meriarkeologia historiallisena tieteenä

Meriarkeologiaa, sekä laivojen sosiaalihistoriaa 
käsittelevässä teoksessaan Richard A. Gould pyrkii 
esittämään perusteellisesti laivanrakennuksen ja 
meri arkeologi an historiaa. Hän pohtii, millä tavoin 
voisi olla mahdollista tavoittaa ja ymmärtää mennei
den aikojen alusten ja merimiesten elämää. Tärkeää 
olisi hänen mukaansa tarkastella ilmiöiden taustalla 
vaikuttaneita kulttuurillisia tekijöitä. Merien poh
jassa makaavat hylyt voivat yhä tarjota merkittävää 
tietoa niin muinaisesta kaupan- ja  sodankäynnistä 
kuin löytörelkistä ja kolonisaatiostakin.

Gould korostaa entisen, melko yksipuolisen 
lähestymistavan sijaan monitieteellistä otetta meriar- 
keologiseen tutkimukseen. Hänen mielestään siitä 
on tultava myös historiallinen tiede ollakseen var
teenotettava arkeologian alalla. Riskinotto ja laivan 
menetys ovat osa sosiokulttuurisia prosesseja, jotka 
pitää osata tunnistaa ja selittää.

M eri arkeologit vertaavat hylkyjä usein ’’aikakap- 
seleihin”, joissa aika on pysähtynyt uppoamishet- 
keen, ja voidaan väittää kaikkien niiden sisältämien 
osien ja esineiden muuttuneen osaksi löytöaineistoa 
yhtäaikaisesti. Meriarkeologin täytyy kuitenkin tut
kimuksessaan olla vähintään yhtä tarkkana kuin kui
valla maalla työstelevän kollegansa. Käsitys hylystä 
niin sanottuna suljettuna löytönä saattaa olla olosuh
teista riippuen hyvinkin harhaanjohtava. Vedenalai
siin kohteisiin vaikuttavat erilaiset ympäristölleen 
ominaiset formaatioprosessit, joita Gould kuvaa 
esitelleessään vedenalaisen arkeologian erityistä 
luonnetta ja  tutkimuksen ongelmia.

Sosiaalihistorialliselta kannalta tässäkin yhteydessä 
voisi ajatella hylkyyn liittyviä historiallisia proses
seja laajemmassa mittakaavassa, alkaviksi jo ennen, 
kuin aluksesta tulee hylky. Vaikka haaksirikon dra
maattisuus vetää helposti katseet puoleensa, pitää

muistaa, että hylyn tuottaneet tekijät ovat vähintään 
yhtä merkittäviä, kuin sen muodostumiseen johtanut 
välitön tapahtuma.

Teoksessa tarkastellaan 
m e r i a r k e o l o g i s e s s a  
kenttätutkimuksessa ja 
inventoinnissa käytettyjä 
metodeja. Apuna veden
alaisessa arkeologisessa 
tutkimuksessa käytetään 
suurta määrää erityisva- 
rusteita ja -laitteita, joita 
esitellään kirjan luonteeseen sopivasti selkeästi ja 
yksinkertaisesti.

Miksi laiva uppoaa?

Hylyn tutkiminen historiallisestakin näkökulmasta 
vaatii jonkinlaista perusymmärrystä alusten raken
teesta sekä merestä. Haaksirikon yleisimpiä syitä 
ovat voimakkaat tuulet ja merivirrat sekä alusten 
rakenteissa ilmenneet heikkoudet. Merillä liikku
misen tutkimuksessa on säähän liittyviä ilmiöitä 
käytetty systemaattisesti apuna vasta jonkin aikaa. 
Tutkimuksella muinaisista aluksista sekä tunnetuista 
säätiloista on muun muassa pyritty esittämään todis
teita lounaisen Tyynenmeren asuttamisesta polyne
sialaisten esi-isien toimesta.

Tietyt alueet maailman merillä näyttävät olleen 
syystä tai toisesta erityisen alttiita haaksirikoille. 
Nämä ’’laivojen loukut” ovat ennen kaikkea seurausta 
oikukkaista ja ennustamattomista sääolosuhteista. 
Usein nämä kohtalokkaat seudut ovat jollakin tavoin 
liitettävissä myös historiallisiin ja yhteiskunnalli
siin vaiheisiin. Niiden läpi on vaaraa uhmaten ken
ties ollut tarkoituksenmukaista kuljettaa esimerkiksi 
rakennustarvikkeita tai kauppatavaraa. Esitellessään
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tätä mielenkiintoista aihetta Gould pitäytyy, ikävä 
kyllä, pelkästään amerikkalaisissa esimerkeissä.

Veneiden ja laivojen rakentaminen on kehittynyt eri
laisten käyttötarkoitusten ohjaamana erilaisiin suun
tiin kautta esihistorian ja historian. Suurin osa Goul- 
din teoksesta on omistettu vene- ja laivatyyppicn 
perustavaan esittelyyn kivikaudesta välimeren kor
keakulttuurien, viikinkialusten, keskiaikaisten kog- 
gien ja suurten purjelaivojen kautta aina 1900-luvulle 
asti. Tämä yksityiskohtainen esittely on niin ajalli
sesti kuin maantieteellisestikin hyvin laaja ja antaa 
hyvän kuvan kirjoittansa kokemuksesta meriarke- 
ologian saralla.

Onko hylyillä tulevaisuus?

Richard A. Gouldin kirja mcriarkeologiasta ja lai
vojen sosiaalihistoriasta on varsin ajankohtainen, 
selkeä, joskin hivenen ’’harmaa” teos. Vaikka teosta 
tekstinsä puolesta voisi kuvailla eräänlaiseksi ’’kaikki 
minkä olet ikinä halunnut tietää meriarkeologista” 
-tyyppiseksi ratkaisuksi, on sen ulkoasu ja graa
finen toteutus vähintäänkin heikko. Kirjan luetta
vuutta olisi maallikolle helpottanut jonkinlainen seli

tysosa ajoittain hyvinkin yksityiskohtaiseksi sortu
vasta erityissanastosta.

Sukeltamiseen ja hylkyjen etsintään vaadittavat 
taloudelliset sijoitukset ovat johtaneet lukuisiin kon
flikteihin tutkijoiden ja harrastajien välillä. Kirjas
saan Richard A. Gould kuitenkin haluaa jakaa tietoa 
ja keskustella. Gould ottaa kantaa ja esittelee varoit
tavin esimerkein, millaisiin seurauksiin moderni 
aarteenetsintä voi johtaa. Hän pohtii myös rat
kaisuvaihtoehtoja, joilla selvitä maailmanlaajui
seksi äityneestä eturistiriidasta harrastajien ja viran
omaisten välillä. Gould toivoo, että valtiot huolehtisi
vat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteidensa 
säilyttämisestä johdonmukaisella lainsäädännönä ja 
ennen kaikkea sen järjestelmällisellä valvonnalla. 
Kauniisti ajateltu, toteuttakoon, ken pystyy. Huimaa 
vauhtia laukkaava teknologinen kehitys kun näyttää 
tarjoavan vähintään yhtä suuret mahdollisuudet 
varakkaille aarteenetsijöille, kuin hylkyjä tutkiville 
ja suojeleville tahoillekin.

Elsa Österberg
Arkeologia, 20014 Turun yliopisto

Lukukiija suomalaisesta kulttuuriympäristöstä 
Kalle Luoto
Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön luku
kiija. Toim. Irma Lounatvuori ja Lauri Putkonen. 
Ympäristöministeriö ja Museovirasto. Hämeenlinna 
2001. 221 s.

Tämä artikkeleista koostuva kirja keskittyy 
esittelemään laajaa suomalaista rakennusperintöä 
sekä rakennettuja alueita. Sen lisäksi kirjan 
pyrkimyksenä on esitellä yleisesti rakennusten ja 
niiden ympäristöjen suojelun perusteita sekä tehdä 
tutuksi rakennusten ja rakennettujen kokonaisuuk
sien hoitotoimia. Kulttuuriympäristöä kohtaan tun
nettu kiinnostus on kasvanut koko 1990-luvun, mutta 
eri aikakausien rakennuksia koskevaa tietoa on 
ehkä ollut hieman hankala saada. Tässä tietopa
ketissa on monenlaista tietoa tarjolla. Nykyään 
käydään lehdissä lähes jatkuvasti keskustelua 
kulttuuriympäristöstä. Erityisesti keskustelua 
käydään silloin, kun rakennusten ja alueiden käyttö 
muuttuu. Viime vuosikymmenten aikana tehtyjen

monien tutkimusten tulok
sena on saatu paljon uutta 
tietoa vanhoista
rakennuksista ja
ku l t tuur iympär is tö is tä .
Rakennukset viestivät 
alueen historiasta, sillä ne 
ovat kiinnekohtia hahmo
tettaessa menneisyyttä: 
rakennetussa ympäristössä 
näkyvät eri aikojen arvostukset. Paikan identiteetti 
ja menneisyys tulevat näkyviin hoidetussa 
kulttuuriympäristössä. Tämän lisäksi hoidettu 
ympäristö ja rakennukset lisäävät alueen viihtyisyyttä 
ja vetovoimaa. Rakennussuojelun laajentaminen 
uusiin kohteisiin on ollut esillä useasti viime 
aikoina.

Suurelta osin rakennuskanta Suomessa on melko 
nuorta. Suomessa aikanaan runsaslukuiset puura
kennukset eivät ole olleet yleensä pitkäikäisiä. Toi



SKAS 1/2002 35
saalta myös yhteiskunnan muutokset ovat vaikutta
neet rakennusperintöön. Näiden seikkojen seurauk
sena suurin osa Suomesta on rakennettu vasta 
toisen maailmansodan jälkeen. Silti maassamme on 
monia arvokkaita rakennuksia. Kirkot, linnat, kar
tanot ja vanhat tiet kertovat vuosisataisesta suoma
laisesta työstä suomalaisessa maisemassa. Tämän 
pitkäkestoisen ihmisen ja ympäristön suhteen saa
minen suojelluksi on tärkeää meille kaikille suoma
laisille. Toimiva hallinto ja suojelu ovat myös teho
kaan tutkimuksen edellytyksiä.

Teoksessa on myös pohdintaa kriittisemmän, tehok
kaamman ja  toimivamman kulttuuriympäristön hal
linnon puolesta. Kiijan sanomana on yleisesti kaiken 
tyyppisten rakennusten saaminen suojelun piiriin. 
Iäkkäiden rakennusten arviointi ja arvottaminen on 
usein helpompaa kuin nuorempien. Tavallista on, että 
suojelutahtoa riittää yli sata vuotta vanhoille raken
nuksille. Suomessa ensimmäisiä suojeltuja raken
nuksia ovat olleet kirkot. Vasta paljon myöhemmin 
muita rakennuksia on alettu suojella. Arvottaminen 
muuttuu ongelmallisemmaksi lähestyttäessä nyky
aikaa. Modernimpi arkkitehtuuri saa yleisesti ris
tiriitaisemman vastaanoton, vaikka sen tuottama 
rakennusperintö Suomessa on maailmanlaajuisesti 
merkittävää. Erityisesti kaikkein uusimpien raken
nusten kohdalla kysymykset siitä mitä kaikkea 
tulee suojella ja  miksi nousevat usein keskustelun 
aiheiksi. Ajankohtaista tässä keskustelussa on moder
nien kohteiden, kuten betonilähiöiden, rooli osana 
kulttuurimaisemaa. Vain siten tämä arvokas osa 
rakennusperintöämme voidaan saada suojelluksi ja 
hoidetuiksi ajoissa.

Vanhojen rakennusten säilymisen ehtona on niiden 
jatkuva huolto. Tästä on kirjassa mielenkiintoinen 
katsaus vanhojen rakennusten uusiokäytöstä. 
Useimmille vanhoille rakennuksille on uusien 
käyttötarkoitusten löytäminen tärkeää, jotta ne voi
daan pitää kunnossa. Rakennusten alkuperäisten 
toimintojen loputtua ne usein jäävät ilman hoitoa 
ja  kunnostusta ja niiden arvostus helposti laskee. 
Selkeimmin tämä näkyy ympäristössä, jota ei 
ole totuttu arvostamaan. Kirjassa esitellään myös 
muinaisjäännösten ja kulttuuriperinnön populari
sointia, sekä otetaan kantaa muinaisjäännösten 
entistämiseen ja  rekonstruointiin alkuperäisille pai
koilleen tai niiden lähistölle. Rekonstruoinnin 
yhteydessä pohditaan kysymyksiä kohteen 
alkuperäisyyden ja  autenttisuuden säilymisestä.

Kiijan pyrkimyksenä on myös opettaa. Kiijoittajat 
pitävät koulutusta ja tiedon levittämistä yhtenä tehok
kaimpana keinona suojella kulttuuriympäristöä ja 
rakennuksia: tiedon vaikutuksesta rakennusten arvo 
nousee ja kunnioitus kasvaa sekä samalla suojelu 
tehostuu. Teos tähdentää myös kulttuuriympäristön 
ymmärtämistä osana kulttuurikokonaisuutta. 
Ympäristön arvot tulevat ymmärretyksi paremmin, 
kun tunnetaan niiden muodostumiseen vaikuttaneita 
olosuhteita. Tiedot ympäristön historiasta, sen moni
muotoisuudesta tai kerroksellisuudesta ovat tärkeitä 
tuntea.

Kiija koostuu artikkeleista, jotka on ryhmitelty eri 
aihepiirien mukaan. Kiijaa ei ole tarkoitettu luetta
vaksi yhdellä istumisella, sillä artikkelikokoelman 
tekstit ovat hieman pitkästyttäviä lukea yhdellä istu
misella. Laaja aihe ja useat kiijoittajat ovat saaneet 
aikaan kiijassa esiintyvän toiston. Kiijan kulttuuri
maiseman suojelua, hoitoa ja  arvoja käsittelevässä 
kappaleessa nämä usein toistuvat hokemat tulevat 
esill e. Kiij an kiij oittaj at ovat tutkij oi ta j a arkki tehtej ä 
Museovirastosta, museoista ja eri korkeakouluista. 
Artikkeleista useat on hyvin kiijoitettuja ja  selkeästi 
kuvitettuja. Kiijan ulkoasu on selkeine värikuvineen 
näyttävä. Kiija soveltuu mielestäni hyvin 
yleisteokseksi, josta löytää helposti yleisiä tietoja 
suomalaisista rakennuksista ja rakennetusta 
ympäristöstä. Lisäksi se tuo esille erilaisia tapoja 
lähestyä kulttuuriympäristöä sekä esittelee eri 
tutkijoiden näkökulmia ja  tutkimuksia. Yleisesti 
kulttuuriympäristön kohteissa tehdyistä tutkimuk
sista ja inventoinneista kiija antaa hyvän kokonais
kuvan. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat raken
nukset ja rakennuskanta, mutta myös siihen liittyvä 
ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt kulttuuri
maisema. Artikkelikokoelmassa on käsitelty myös 
kulttuuriympäristön osatekijöitä, kuten kulttuuri
maisemaa ja muinaisjäännöksiä. Mielenkiintoisia 
uudempia lähestymistapoja ympäristöön ovat histo
riallinen ekologiaja maisemahistoria. Kiijan lopussa 
oleva luettelo kiijallisuudesta on tarpeellinen, sillä 
siitä saa eri aiheista tarkempaa tietoa. Esi-ja varhais
historiallisten kohteiden esittely jää kiijassa taus
talle, painotuksen ollessa 1700-luvun jälkeen raken
netuissa kohteissa. Kiijan mielenkiintoisinta antia 
ovat kaupunkeja ja teollisuuden kohteita esittelevät 
luvut. Kiijan lukemisen jälkeen on keskusteluun 
arvokkaasta ja  hyvästä ympäristöstä helpompi osal
listua.

Kalle Luoto
Arkeologia, 20014 Turun yliopisto
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Fields of Conflict:

Progress and Prospect in 
Battlefield Archaeology

2nd International Conference 
5th-7th September, 2002 

Aland Board of Antiquities 
Aland Islands 

Finland

The venue is the Aland Islands, a low-lying archi
pelago of over 6000 islands, which together consti
tute an autonomous region of Finland. The strategi
cally important location of the Aland Islands, lying 
between Finland and Sweden, has played an influen
tial role during their history: as a corridor for com
munications and Baltic trade; as a defensive bulwark 
to the kings of Sweden, and as a forward thrusting 
outpost to the Russian tsars. Following independ
ence from Russia in 1917, the Aland Islands existed 
as a cornerstone in the strategic organisation of the 
new Finnish republic. Today, though Aland is still 
central to a busy communications corridor, the traf
fic is purely commercial -  the Aland Islands are 
a demilitarised, neutral zone (which could add an 
interesting twist to a Battlefield Archaeology con
ference). Demilitarisation followed the destruction 
of the Russian fortress of Bomarsund in 1854 and 
though this was to be defied during both the First 
and Second World Wars it has been reconfirmed and 
is today regarded as a foundation stone of Aland’s 
identity.

The islands have seen their fare share of conflict: 
1300-1600 Kastelholm Castle: the focal point for 
Swedish royal authority and for raids and other 
squabbles.
1714-21 ’’The Great Wrath”: Aland devastated by 
Peter the Great’s forces; the majority of the popula
tion flee to Sweden.
1742-43 Aland again occupied by Russian troops. 
1808-09 Russian invasion: first wave repulsed by 
a local uprising, but support from Sweden is not 
enough to hold back the Russians’ second advance 
across the frozen sea.
1809 Treaty of Hamina: Sweden cedes the Aland 
Islands and Finland to Russia.
1854 British naval blockade of Aland and Finland:

the partially completed fortress at Bomarsund is 
destroyed by British and French forces (northern 
front of the Crimean War).
1856 Treaty of Paris: Aland is declared a demilitari
sed zone.
1915-1917 Russians build coastal defences against 
the threat of German attacks; part of the so-called 
“Peter the Great’s Maritime Fortress” (permission 
granted by allies, Britain and France).
1918 Finnish Civil War: skirmishing between the 
“White” and “Red” forces; Swedish, German and 
Russian forces present. Batteries demolished, 1919, 
by Finns, Swedes and Germans.
1921 League of Nations’ decision: Aland becomes 
an autonomous region of Finland, demilitarisation 
and neutralisation reconfirmed.
1939-40 Finnish Winter War: Aland re-militarised 
with coastal batteries, this time Finns opposing 
a Russian threat. 1940, batteries destroyed under 
Soviet observation.
1941-44 The Continuation War: batteries rebuilt, 
U-boat war, 1942.
1944-45 Batteries demolished under Soviet observa
tion.
.. .relatively peaceful ever-after.

Contact details:
Graham Robins tel. +358 (0)18 432135 email: 
graham.robins@aland-museum.aland.fi 
Viveka Londahl tel. +358 (0)18 432128 email: 
viveka.londahl @aland-museum. aland.fi

Postal address:
’’Fields of Conflict”, Museibyran Platskontoret i 
Kastelholm, FIN-22520, Aland, Finland

We are putting out a general call for papers to gauge

mailto:graham.robins@aland-museum.aland.fi
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the level of interest and the variety of topics that 
might come forward. It is planned that all papers 
will be presented in English. The Glasgow con
ference, 2000, had around thirty papers presented 
during eight consecutive sessions over two days. 
Approximately one hundred and fifty delegates took 
part, mainly from the US and UK.

To add to the variety of the programme, and consid
ering that the majority of delegates will be travel
ling some distance to Aland, we intend to arrange an 
excursion on Thursday 5th September. The objects 
of interest include the 19th century Russian for
tifications at Bomarsund and the military installa
tions at Herrô, the site of a coastal battery, occupied 
during both the First and Second World Wars. It is 
planned to hold an official reception on the Thurs
day evening.

Please note: papers will be presented on

Friday 6th and Saturday 7th September.

It is possible that other excursions can be arranged. 
For example, delegates flying through Helsinki could 
have a guided visit to Sveaborg / Suomenlinna, the 
extensive Swedish / Russian fortifications that once 
covered the approaches to Helsinki. If demand was 
sufficient then this could be arranged for the days 
prior to and/or following the conference.

Please communicate your interest to us at the 
addresses provided above, including your postal 
address and telephone number. If you are interested 
in presenting a paper please include a preliminary 
title and/or brief description of the subject and 
desired length. Advice on travel arrangements and 
accommodation will be distributed at a later date.

You could help us considerably by communicating 
this information to as many potentially interested 
parties as possible.

Seuran
ulkomaanmatka

Tällä kertaa seura suunnittelee kolmen päivän matkaa Viipuriin heinä-elokuun vaih
teessa. Menomatkalla tutustutaan Lappeenrannan Etelä-Karjalan museoon ja  sieltä mat
kataan Uukunniemelle, jossa vietetään ensimmäinen yö. Aamulla matka jatkuu Viipu
riin, jossa tutustutaan mm. linnaan ja vanhaan kaupunkiin. Toinen yö vietetään Viipu
rissa. Viimeisenä päivänä katsastetaan vielä Viipurin nähtävyyksiin ja päivällä suunna
taan nokka kohti Suomea.
Matkasta alustavasti kiinnostuneet voivat ilmoittautua Carita Tulkille (p. 0400-438 248, 
carita.tulkki@utu.fi) huhtikuun alkuun mennessä, jolloin saadaan selville kiinnostunei
den määrä.

mailto:carita.tulkki@utu.fi
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DIES MEDIEVALES 2002,
T urun  linna 25.-26.10.2002

LIIKENNE, YHTEYDET JA 
TIEDONKULKU KESKIAJALLA

SUOM ALAISTEN KESKIAJANTUTKIJOIDEN 
M ONITIETEINEN TAPAAMISPAIKKA

Dies medievales, Keskiajan päivät, on joka toinen vuosi järjestettävä keskiajan tutkijoiden 
konferenssi ja tutkijatapaaminen. Kaksipäiväinen tapahtuma pääluennoitsijoineen ja lukui
sine teemoittaisine alustuksineen on vakiinnuttanut paikkansa keskiajantutkijoiden tapaa
mispaikkana, jossa kohtaavat toisensa niin gradua tekevät opiskelijat ja dosenttitason tutki
jat kuin keskiajasta kiinnostunut yleisökin.
Vuonna 2002 Dies medievales -tapahtuma järjestetään Turun linnassa. Virallinen osuus 
järjestetään pe-la 25.-26.10. minkä lisäksi sunnuntaille on suunnitteilla mahdollista vapaa
muotoisempaa toiminta. Teemana ovat Liikenne, yhteydet ja tiedonkulku keskiajalla. 
Tapahtuman keskeistä antia ovat tyypillisesti olleet teemaa noudattelevat 15-30 minuutin 
mittaiset alustukset. Turussa 2002 on tarkoituksena varata erityisesti aikaa eri alojen tutki
musprojektien esittelylle.
Pääluennoitsijat varmistuvat vuoden 2002 alussa. Pääsääntöisesti ohjelma on suomenkielistä 
ja suomalaiselle yleisölle suunnattua. Tapahtuman taustaorganisaatioina toimivat sekä 
Glossa ry. että Suomen Keskiajan Arkeologian Seura, minkä lisäksi turkulaisten yliopistojen 
oppiaineet osallistuvat järjestelyihin.

CALL FOR PAPERS 
JA ILMOITTAUTUMISET

Kaikkien alojen keskiajan tutkijoita ja graduvaiheessa olevia opiskelijoita pyydetään 
lähettämään ehdotuksensa n. 15 minuutin mittaisesta alustuksesta (n. 1 sivu). Erityisesti 
alustuksia toivotaan teemasta "Liikenne, yhteydet ja tiedonkulku", mutta tavalliseen tapaan 
otamme vastaan ehdotuksia myös muista aiheista. Tutkimusprojektien esittelystä kiinnos
tuneita pyydetään samoin lähettämään esityksensä. Ehdotusten viimeinen jättöpäivä on 
31.3.2002.
Lisätietoja ilmoittautumisista, majoitusmahdollisuuksista ja matkakulujen korvauksista tam
mikuussa medfenn@uta.fi -Estalla, Agricolan tietoverkossa (h ttp ://w w w .utu .fi/agríco la/), 
Glossae l/2002:ssa sekä muilla sopivilla foorumeilla. Uusimmat tiedot löytyvät Dies medie
vales 2002 -  nettisivuilta osoitteessa 
h ttp ://w w w .utu .fi/hum /shistoria/dm 2002/

Tervetuloa Turkuun lokakuussa 2002!

Anu Lahtinen 
DM2002 -koordinaattori 

anulah@utu.fi 
puh. 02 333 5225, fax. 02 333 6250 

Suomen historia, 20014 TURUN YLIOPISTO

mailto:medfenn@uta.fi
http://www.utu.fi/agr%c3%adcola/
http://www.utu.fi/hum/shistoria/dm2002/
mailto:anulah@utu.fi
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Suomen keskiajan arkeologian seura - Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland ry on 
toiminut keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimuksen edistämiseksi vuodesta 1990 ja on 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran tarkoituksena on edistää keskiajan ja uuden 
ajan arkeologian tutkimusta ja korkeakouluopetusta. Seura järjestää seminaareja, vierailuluentoja, 
opintomatkoja ulkomaille ja  kotimaahan, ottaa kantaa ajankohtaisiin arkeologisiin kysymyksiin 
ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seuranjäseneksi otetaan keskiajan ja uuden ajan arkeologiasta kiinnostuneita henkilöitä. Jäseneksi 
voi ilmoittautua kirjallisesti seuran osoitteeseen (SKAS c/o Arkeologia, Henrikinkatu 2, 20014 
Turun yliopisto) tai sähköpostitse seuran puheenjohtajalle (yhteystiedot alla). Jäsenmaksu on 
16 euroa ja opiskelijoilta 10 euroa. Osoitteenmuutokset pyydetään tekemään seuran sihteerille 
(yhteystiedot alla). Seuran kotisivut ovat osoitteessa http://org.utu.fi/muut/

Puheenjohtaja: Kari Uotila
Suovillankatu 3 
20780 Kaarina 
050-5287360
kari.uotila@utu.fi tai kari.uotila@kolumbus.fi

Sihteeri: Hannele Lehtonen
p. 0400-537 670 
hannclehtonen @ hotmail .com

Rahastonhoitaja: Terhi Mikkola
050-582 2526 
mikkolaterhi@hotmail.com
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