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Suomen keskiajan arkeologian seuran jäsenlehdessä julkaistaan tietoa yhdistyksen
toiminnasta ja keskiajan arkeologiaan liittyvistä seminaareista ja tapahtumista. Leh
dessä julkaistaan lyhyitä artikkeleita, kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja sekä
muita keskiajan ja uuden ajan arkeologiaan liittyviä juttuja.
Kirjoittajia pyydetään toimittamaan julkaistavaksi tarkoitettu aineisto päätoimittajalle
viimeistään kuukautta ennen lehden julkaisupäivää. Tekstit toimitetaan disketillä
tai sähköpostilla (liitetiedostoina) WP, Open Office tai Microsoft Word -muodossa
tallennettuina ja ilman tekstiin tehtyjä muotoiluja. Kuvat (viivapiirrokset, mustaval
kokuvat, värikuvat ja diat ilman kehyksiä) lähetetään joko alkuperäisinä tai digitaa
lisina korpulla tai CD-levyllä jolloin ne palautetaan kirjoittajalle lehden ilmestymi
sen jälkeen. Vain poikkeustapauksina sähköpostilla liitetiedostoina. Mustavalkoiset
viivapiirrokset lähetetään GIF-muodossa ja valokuvat JPEG-muodossa (10-laatu).
Kuvien tarkkuuden on oltava 300 pistettä tuumalle (dpi). Lehden sähköpostiosoite
on skas.lehti@jippii.fi.
Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan lehden ilmestymispäivä on
15.12 .2003.
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V A STU U
Viime vuoden joulukuussa käynnistyi selvitysprosessi
museoviranomaisten
vastuusta
kaivausten - ja niiden jälkitöiden loppuunsaat
tamisessa. Tämä sai alkunsa erään arkeologin
oikeuskanslerille tekemästä kantelusta. Asia
koski erityisesti muutamien Turussa tehtyjen
suurten kaupunkikaivausten kesken jääneitä
jälkitöitä, joiden osalta kantelun laatija epäili
museoviranomaisten rikkoneen muinaismuisto
lakia vastaan.
Oikeuskansleri Paavo Nikula antoi päätöksensä
asiasta 26.6.2003. Siinä hän toteaa, että „Museo
viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu kustan
nusarvioita laadittaessa mitoittaa kaivaustöiden
kustannukset kattavasti ja sopia mahdollisten
arvion ylittävien kustannusten rahoitusvastuusta.
Tähän kuuluu myös se, että jälkityöt sisällyte
tään arvioon ja niiden hoito turvataan“ Toisaalla
hän toteaa, että „Muinaismuistolaki edellyttää
jälkitöiden hoitamista asianmukaisella tavalla,
niin ettei kaivaustyö mene hukkaan.“ Mahdolli
suuksien mukaan kaivausbudjetissa varaudutaan
myös poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Nykyisin
tämä toteutuu varsin hyvin, vielä 1980-luvulla
tilanne oli toinen. Ratkaisua vanhojen kaivaus
ten jälkitöiden tekemiseen ei ole löytynyt. Asia
vaatisi erillisrahoitusta.
Keskeiseksi ongelmaksi on 1990-luvulla muu
taman vuoden välein noussut kuitenkin tilanne,
jossa pelastuskaivauksilla tms. tulee vastaan
suurta tutkimuspanosta vaativia yllätyksiä, joihin
ei ole osattu varautua alkuperäistä kustannusar
viota laadittaessa. Rakennuttajaa ei voi rasittaa
kohtuuttomilla kustannuksilla eikä Museovi
rastolla ole osoittaa omia tutkimusmäärärahoja.
Kyse on kansallisesti erittäin merkittävistä
löydöistä, joiden tutkiminen tai säilyttäminen
vaatii suuria resursseja. Tällaiseen tilanteeseen
meillä on varauduttu huonosti. Oikeuskanslerin
mukaan asia koskee viime kädessä eduskuntaa
ja sen budjettivaltaa. Pelastuskaivauksella pää
tökset on kuitenkin tehtävä nopeasti, niitä ei
voi kierrättää eduskunnan kautta. Tässä piilee
aikapommi. Tarvitsisimme vararahastoa, josta
voitaisiin nopeasti osoittaa määrärahat isoon tut
kimuskohteeseen. Turun kaupunkikerroksista,
maaseudun kartanoista tai Suomenlahden poh
jasta voi koska tahansa löytyä uusi kansallisesti
arvokas kohde, joka vaatii nopeasti osoitettavissa
olevia määrärahoja. Toivottavasti Museoviraston
uusi pääjohtaja ottaa hoitaakseen ratkaisumallin
etsimisen tähän ongelmaan.

GEORG HAGGREN
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KAKSI MAUNU-KUNINKAAN
KARTANOA
V.-P. Suhonen
JOHDANTO
Historiantutkijat ovat olleet jo pitkään
kiinnostuneita Suomen keskiaikaisista
kuninkaankartanoista.1 Vaikka kunin
kaankartanoilla on arveltu olleen soti
laallisia tehtäviä, ei maastossa oleviin
mahdollisiin puolustusvarustusten jään
nöksiin ole juuri kiinnitetty huomiota.
Tuntuu siltä, että kuninkaankartanolta
ja keskiaikaisia linnoja olisi tarkasteltu
liiaksi omina erillisinä ryhminään. Ero
on nimittäin selvä ainoastaan silloin,
kun verrataan kuninkaankartanolta
isoihin kivilinnoihin. Pikkulinnojen ja
kuninkaankartanoiden erottaminen toi
sistaan on jo huomattavasti vaikeampaa.
Tiedon lisääntyessä on alkanut vaikuttaa
siltä, että niemillä ja saarilla sijaitsevat
1300-luvun lopun kuninkaankartanot
olisi liitettävä mahdollisten pikkulinno
jen joukkoon.
Suomen keskiaikaisten kuninkaankar
tanoiden alueellisesta jakaantumisesta
on kattavampaa tietoa vasta 1300-luvun
puolivälistä lähtien. Näyttää todennäköi
seltä, että kuningas Magnus Erikssonin
vuonna 1352 nimeämissä kymmenessä
regaalipitäjässä olisi toiminut joko
linna tai kuninkaankartano.2 Lisäksi
Magnus Erikssonin tiedetään luopuneen
1350-luvun alkupuolella syystä tai toi
sesta Ahvenanmaan Saltvikin, Sauvon
Ruonan, Perniön Helgan ja Pyhtään
Tessjön kuninkaankartanoista.3 Kolme
jälkimmäistä kuninkaankartanoa sivuaa
läheisesti Suomen 1300-luvun lopun
linnahistoriaa. Koska Helgan vaiheita

on äskettäin esitelty varsin seikkape
räisesti4, käsitellään tässä kirjoituksessa
yksinomaan Ruonankartanoa ja Tessjöä.
Laajempi selvitys Magnus Erikssonin
aikaisista kuninkaankartanoista ja pikkulinnoista julkaistaan tulevaisuudessa.
RUONANKARTANO
Ruonankartanon perustaminen
on
haluttu sijoittaa ruotsalaissiirtolaisuuden ajalle 1200-luvulle.5 Ensimmäinen
Ruonankartanoon liittyvä asiakirjatieto
on kuitenkin vasta vuodelta 1350.6
Kuningas Magnus Eriksson myi tuolloin
Ruonankartanon Turun linnan voudille
Gerhard Skyttelle tuhannella markalla
ruotsalaisia penninkejä. Vertailuai
neiston puutteesta huolimatta voidaan
olla varmoja siitä, että kauppahinta on
erittäin suuri. Esimerkiksi drotsi Nils
Turessonin samana vuonna Linköpingin
dekaani Haraldille myymän Rydaholmin pitäjässä Ruotsissa sijainneen Uplön
tilan hinta oli 400 markkaa ruotsalaisia
penninkejä.7
Vuoden 1350 kauppakirjan perusteella
Ruonankartano on ollut kuningas
Magnus Erikssonin yksityisomistuk
sessa.8 Kyseessä ei siten välttämättä ole
1200-luvulla perustettu kuninkaankar
tano. Ruonankartano voi yhtä hyvin olla
Magnus Erikssonin ostama, perustama
tai perimä.
Ruonankartanon on uskottu olevan
drotsi Bo Jonsson Gripin pojan Knut
Bossonin ja Turun linnan voudin Jacob
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Pyhtään Holmgärd keväällä 2003. Kuva V.-P. Suhonen.

Abrahamssonin vuonna 1395 tekemässä
sopimuksessa mainittu ,,hof tho Röne“.9
Sopimuksen mukaan Jakob oli lunasta
nut paikan 130 hopeamarkalla Volfrad
van Ziileltä.10 Koska Volrad van Ziilen
tiedetään ostaneen vuonna 1369 osan
Ruotsissa sijaitsevasta Rönö-nimisestä
linnasta, näyttää todennäköiseltä, ettei
vuoden 1395 sopimuksessa käsiteltäisi
Ruonankartanoa?1 Toisaalta sopimuk
sen ,,hof tho Röne“ osa sijoittuu Nauvon
kirkkopitäjää ja Jakob Abrahamssonin
Itämaan tiloja käsittelevien kohtien
väliin. Ruonankartanoa ei siten voida
edelleenkään sulkea asiasta käytävän
keskustelun ulkopuolelle.

haltuun, ei ole säilynyt tietoa. On arveltu,
että kuningatar Margareta olisi läänittä
nyt takavarikoimansa kartanon Flemin
gille.13 Ruonaa ei kuitenkaan mainita
silloin, kun Sauvossa sijainneita Albrekt
Mecklenburgilaisen aikaisia rälssitiloia
peruutettiin kruunulle vuonna 1405?4
Kartanon on siten täytynyt siirtyä kruu
nulle jo tätä aiemmin. Toisaalta on myös
mahdollista, että Ruonankartano on säi
lyttänyt yksityisluonteensa sen vuoksi,
että se on laskettu Albrektin aikaa edel
täväksi eli vuotta 1363 vanhemmaksi
rälssiksi. Tällöin Claus Fleming olisi
jossain vaiheessa ostanut Ruonankartanon itselleen.

Ruonankartano näyttää toimineen 1410luvun lopulla Itämaan laamannin ritari
Claus Flemingin asuinkartanona.12 Siitä
kuinka kartano on päätynyt Flemingin

Ruonankartanon tiedetään olleen 1400luvun jälkipuoliskolla kruunun omis
tuksessa.15 Kartano oli läänitettynä Erik
Turessonille vuonna 1499 ja Erik Fle-
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linnan päälliköt Nils Turesson ja Sune
Häkansson ottivat kartanon takaisin
kruunulle Albrekt Mecklenburgilaisen
aikana.23 Jos maininta pitää paikkaansa,
on kartanon takavarikoimisen täytynyt
Ruonankartanon paikka on pysynyt tapahtua joko hiukan ennen tai vähän
samana vuosisatojen ajan. Kartanon- sen jälkeen, kun Albrekt Mecklenburtontti on merkitty ensimmäisen kerran gilainen valittiin Ruotsin kuninkaaksi
Olof Mörtin vuonna 1688 piirtämälle vuoden 1364 alussa.24 Albrektin kanssa
kartalle.18 Peltojen ympäröimä vedestä vuoden 1363 lopulla liittoutunut Nils
etäällä oleva kartanonpaikka on vastaa Turesson nimittäin murhattiin Turun
vanlainen kuin monella Suomen myö- linnan piirityksen yhteydessä vuoden
häiskeskiaikaisella
kartanolinnalla.19 1364 syksyllä.25 Nils Turessonin surman
Koska Ruonankartanon yhteydessä mai jälkeen Viipurin linnan päällikkyydestä
nitaan 1400- ja 1500-lukujen vaihteen vastasi linnan voutina jo vuonna 1362
tienoilla monta ajanjakson mahtimiestä, palvellut Sune Häkansson.
ei olisi ihme, jos paikalta löytyisi kivi
sen kartanolinnan jäännökset. Sen sijaan Gunvor Kerkkonen on halunnut sijoittaa
1300-luvulle tyypillistä pikkulinnaa Tessjön kruunulle palautumisen viimeis
paikalle tuskin olisi rakennettu. Tuol tään syksyyn 1361.27 Hän on perustellut
loista linnanrakennustapaa noudattaen käsitystään mm. sillä, ettei vuoden 1364
pikkulinna olisi sijoitettu veden suojaan alkupuolella Ruotsissa aikaansa viettä
jollekin läheisen merenlahden saarelle nyt Nils Turesson olisi ehtinyt Albrektin
kruunajaisten ja syksyllä tapahtuneen
tai niemelle.
kuolemansa välisenä aikana olla takava
rikoimassa Tessjön kartanoa. Kerkkonen
PYHTÄÄN TESSJÖ
ei kuitenkaan ole ottanut huomioon sitä,
Pyhtään Tessjön keskiaikaisesta kunin että Viipurin linnan vouti Sune Häkans
kaankartanosta on säilynyt vain vähän son on voinut toimia herransa Nils
tietoa. Kartanon 1300-luvun puolivälin Turessonin nimissä. Nils Turessonin ei
historiaa sivutaan kahdessa Turun Tuo siis ole tarvinnut olla itse paikan päällä.
miokirkon Mustaan kirjaan kopioidussa
1300- ja 1400-lukujen vaihteeseen Tessjön kuninkaankartanon 1300-luvun
sijoittuvassa asiakirjassa.20 Lähteiden lopun ja 1500-luvun alun välisestä histo
mukaan kuningas Magnus Eriksson riasta ei tiedetä mitään muuta kuin, että
oli luovuttanut Tessjön Turun Tuomio eräässä vuodelta 1404 peräisin olevassa
kirkolle kahden perustamansa kaniikin asiakirjassa mainitaan „Niss Jonnsson
viran ylläpitoa varten.21 Kyseessä oli aff Tussiöö“.28 Kun Tessjö palaa 1520mahdollisesti korvaus siitä, että kunin luvulla lähteisiin, se oli Olaff Ericsson
gas oli myöntänyt vuoden 1351 keväällä Stälarmin läänitys.
virolaiselle Padisten luostarille Porvoon
kuninkaan
pitäjän patronaattioikeuden ym. privile- Tessjön keskiaikainen
kartano on todennäköisesti sijainnut
gioita.2
Taasianjoessa olevalla saarella.3 Hans
Tessjön kuninkaankartano ei jäänyt Willigham perusti vuonna 1648 saarelle
pysyvästi Turun Tuomiokirkon haltuun. Holmgärdin eli Tessjöholmin kartanon.31
Mustankirjan tietojen mukaan Viipurin Holmgärd on ollut nykyisellä paikallaan
mingille 1520-luvun lopulla.16 Lisäksi
Ruonassa ovat oleskelleet 1400-ja 1500lukujen vaihteen tienoilla myös Knut
Posse ja Äke Göransson Tott.17
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saaren eteläosassa Suuren rantatien vie
rellä jo vuonna 1682.32
Tessjön kuninkaankartanon jäännök
set ovat todennäköisesti suurelta osin
tuhoutuneet Holmgärdiin liittyvän
rakennustoiminnan vuoksi. Topogra
fiassa näkyy kuitenkin edelleen se,
että kuninkaankartano on sijainnut
vallihaudalla eristetyssä saaren etelä
kärjessä. Kuninkaankartano on ollut
erinomaisella paikalla. Saaren vierellä
olevassa koskessa on voinut olla myllyjä
ja kalastamo. Lisäksi kuninkaankartano
on ollut kahden tärkeän kommunikaatioväylän, Taasianjoen ja Suuren rantatien,
risteyksessä.

kuin Ruona ja useat Suomen myöhäiskeskiaikaiset kartanolinnat. Vaikuttaisi
siltä, että kuninkaankartanoiden raken
nuspaikkojen valintaperusteet olisivat
alkaneet muuttua 1400-luvulle tultaessa.
Samalla herää kysymys, missä kunin
gas Magnus Erikssonin vuoden 1350
Ruonankartano on sijainnut?
LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
Painamattomat lähteet
Kansallisarkisto (KA)
Maanmittaushallituksen kartat
Forssel, Olaus L. 1692. Geometrisch afffijthning
pá TäBiö Stoorby gáárdh och der underliggiande
bönder allt beläget uthi Pyttis socken och Kymen
Gárds lähn. B28a 3/1-2.

LOPUKSI
Pyhtään Tessjön rakennuspaikka on
samankaltainen kuin kahdella muulla
Itä-Uudenmaan vanhalla kuninkaan
kartanolla. Viimeistään 1300- ja 1400lukujen taitteeseen ajoittuva Porvoon
Strömsbergin kuninkaankartano on
luultavasti sijainnut Porvoonjoen pääuo
man ja sivuhaaran väliin jäävässä nie
mekkeessä koskikohdan välittömässä
läheisyydessä.
1400-luvun alussa
perustettu Kymenkartanon kuninkaan
kartano on puolestaan toiminut Suuren
rantatien vierellä olevalla Kymijokeen
pistävällä niemellä koskien äärellä.34
Näyttäisi siltä, että kruunu olisi pyrki
nyt rakentamaan kartanoitaan tärkeiden
vesi- ja maareittien risteyksissä oleviin
helposti puolustettaviin paikkoihin,
joiden yhteyteen on voitu liittää myllyjä
ja kalastamoita.

Mört, Olaf 1688. 1600-luvun maakirjakartat A2b,
50 (Ruona).
Paikalliskartat
Strömsberg 1651-1652 (tuntematon tekijä).
Geometrisch affiijtningh och callculation öffwer
Strömsbergs Gárdh sampt dess underliggiande
Byarss, Gärdars och Tärrss ägor. 1651-1652.
Paikalliskartat 103/56m/09/20.

il

Painetut lähteet
DS = Diplomatarium Suecanum I-. Stockholm
1829-.
FMU = Finlands medeltidsurkunder I, II, IV-VIII.
Samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv
genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1910, 1915,
1924, 1928, 1930, 1933, 1935.
REA = Registrum Ecclesiae Aboensis eller Abo
Domkyrkas Svartbok. Facsímile version with
additions to the 1890 edition. Published by the
State archives of Finland. Jyväskylä 1996.

Itä-Uudenmaan vanhat kuninkaankar Soikkeli, Kaarlo 1912. Uudenmaan hopeavero
ja hopeaveroluettelo v. 1571. Suomen historian
tanot sijaitsevat selvästi erilaisilla pai lähteitä V:2. Helsinki.
koilla kuin Ruonankartano. Sen sijaan
Porvoon uudeksi kuninkaankartanoksi Teitti, Jaakko 1555-1556. Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555-1556.
vuonna 1413 mainittu Gammelgärd on Todistuskappaleita Suomen historiaan V. Helsinki
rakennettu lähes samanlaiselle paikalla 1894.
•7C
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Kirjallisuus

Museovirasto/RHO
PL 169
00511 Helsinki

Alifrosti, Kari 1985. Sauvon historia I, Ruotsin
aika. Turku.
Allardt, Anders 1923. Strömfors socken. Hel
singfors.
Anthoni, Eric 1955. Drottning Margaretas frälseräfst i Finland. Historisk tidskrift för Finland
1955.
Anthoni, Eric 1970. Finlands medeltida ffälse och
1500-tals adel. Skrifter utgivna av Svenska litte
ratursäl1skapet i Finland. Nr 442. Helsingfors.
Engström, Sten 1935. Bo Jonsson I, tili 1375.
Uppsala.
Fritz, Birgit 1973. Hus, land och Iän. Förvaltningen i Sverige 1250-1434, 2. Stockholm.
Kerkkonen, Gunvor 1945. Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden. Skrifter utgivna
av Svenska litteratursällskapet i Finland CCCI.
Helsingfors.
Lovén, Christian 1996. Borgar och befästningar i
det medeltida Sverige. Kungl. Vitterhets Historié
och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antikvariska serien 40. Motala.
Oksanen, Eeva-Liisa 1991. Vanha Pyhtää. Pyh
tään ja Ruotsinpyhtään historia vuoteen 1743.
Loviisa.
Perniö, kuninkaan ja kartanoiden pitäjä. Toim.
Marianna Niukkanen. Helsingin yliopiston taide
historian laitoksen julkaisuja XV. Helsinki 1997.
Rosén, Ragnar 1960: Kymijoen suuseudun asu
tushistoria. Kymin historia I. Kouvola 1960.
Salminen, Timo 1990: Kuninkaankartanot Suo
messa n. v. 1050-1560. Helsingin yliopiston
Suomen historian pro gradu-tutkielma (paina
maton).
Voionmaa, Väinö 1911: Keskiajan kuninkaankar
tanot. Historian arkisto XXII, II, 1911.

V.-P. Suhonen
veli-pekka.suhonen@nba.fi

1 Ks. esim. Voionmaa 1911 ja Salminen 1990.
2 REA 152; Voionmaa 1911, s. 25. Kaikissa
vuoden 1352 regaalipitäjissä (Finnström, Perniö,
Mynämäki, Ulvila, Vanaja, Kokemäki, Karjaa,
Porvoo, Viipuri, Äyräpää) on jossakin vaiheessa
keskiaikaa varmuudella ollut kuninkaankartano
tai linna. Väinö Voionmaan jo vuonna 1911
esittämä regaalipitäjäteoria vaatii runsaasti tar
kennuksia. Esimerkiksi eräissä regaalipitäjissä
saattaa olla useita mahdollisesti 1300-luvun puo
liväliin sijoittuvia kuninkaankartanoita.
3 DS 4644; FMU 571, 641; REA 144, 145, 287,
371. Saltvikissä pidettiin Ahvenanmaan maakuntakokous jo vuonna 1322 (REA 29).
4 Ks. Perniö, kuninkaan ja kartanoiden pitäjä.
1997.
5 Anthoni 1970, s. 55. Ruonankartanon tarkoituk
sena on arveltu olleen Halikonlahden liikenteen
valvominen (Aliforsti 1985, s. 83-84; Kerkkonen
1945, s. 270-271).
6 DS 4644; FMU 571. Hikan Magnusson vahvisti
vuonna 1371 Ruonankartanon luovutuksen.
7 DS 4568.
8 DS 4644; FMU 571; Voionmaa 1911, s. 1, 5-8.
9 FMU 1037; Anthoni 1955; Fritz 1973, s. 122;
Voionmaa 1911, s. 5-8.
10 Vuoden 1395 sopimuksen maininta on ainoa
tieto Volrad van Ziilen yhteyksistä Suomeen.
Volrad van Ztile oli Albrekt Mecklenburgilaisen
kamarimestari
noin
vuosina
1369-1386
(Engström 1935, s. 141 viite 175).
11 Loven 1996, s. 167 viite 6.
12 Claus Fleming lähetti vuonna 1418 Ruonasta
kirjeen Tallinnan raadille (FMU 1550). Kahta
vuotta myöhemmin kartanossa vietettiin Claus
Flemingin tyttären Ingeborg Flemingin ja Laurens
Niklissonin häitä (FMU 1321). Reinhold Hausen
on sijoittanut jälkimmäisen lähteen vuoden 1410
tienoille. Eric Anthoni on kuitenkin siirtänyt
(1970, s. 100 viitteineen) asiakirjan vuoteen
1420. Huomenpäivänlahjaa koskevan asiakirjan
todistajiin kuului mm. Jakob Abrahamssonin
veli Martin Abrahamsson. Martin Abrahamsson
oli vuonna 1391 Satakunnan vouti (FMU 996).
Martin Abrahamssonin Sauvossa sijainneen
vuonna 1405 kruunulle peruutetun säterin sijain
tia ei tunneta (FMU 1213).
13 Anthoni 1955, s. 30.
14 FMU 1213.
15 FMU 4842. Ks. myös REA 613 (1.12.1469
Runagärd i Sagu).
16 FMU 4842, 6434. Piispa Arvid Kurck pyysi
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vuonna 1521 kuningas Kristiania läänittämään
Ruonankartanon (FMU 6059). Kuninkaan vasta
usta ei tiedetä.
17 FMU 4040, 5650.
18 Mört 1688.
19 Hyvänä esimerkkinä voisi mainita Pernajan
Tjusterbyn.
20 REA 287 (22.7.1399 Nyköping), 371
(29.5.1417 Vadstena kyrka). Vanhemman läh
teen Pyhtään Tessjöä koskeva osa on kirjoitettu
asiakiijan perään eri käsialalla. Kuten Gunvor
Kerkkonen on huomauttanut (1945, s. 35 viite
35), lisäyksen on täytynyt tapahtua vasta 1400luvulla, sillä siinä mainitaan Turun piispa Magnus
Tavast.
21 REA 287, 371.
22 Kerkkonen 1945, s. 37-39 viitteineen. Ks.
myös. Anthoni 1970, s. 56-57 viitteineen.
Magnus Erikssonin Padisten luostarille myöntä
mät privilegiot ks. FMU 596, 598-602 ja REA
138-143. Jos Tessjön kuninkaankartano on ollut
olemassa 1350-luvun alkupuolella, sen juuret
ulottuvat todennäköisesti ainakin 1300-luvun
ensimmäiselle puoliskolle.
23 REA 287, 371.
24 Nils Turessonin asettamat ehdot Albrekt
Mecklenburgilaisen kanssa liittoutumiselle ks.
FMU 708. Albrekt Mecklenburgilainen esiintyy
asiakirjoissa Ruotsin kuninkaana ensimmäi
sen kerran 15.2.1364 (DS 6935-6937). Saman
vuoden maaliskuulta on kuvaus Albrektin kruu
najaisista (DS 6967).
25 FMU 714; Engström 1935, s. 85 viite 18.
Viipurin linnan Nils Turessonin hallintaan siirty
misen tarkkaa ajankohtaa ei tunneta. Ensimmäiset
tiedot Nils Turessonin yhteyksistä Viipurin
voutikuntaan ovat vuodelta 1362 (FMU 698;
REA 178). Nils Turessonin tiedetään oleskelleen
vuoden 1363 kesällä Viipurin linnassa (FMU 705).
Syksyltä 1363 peräisin olevan asiakiijan mukaan
Nils Turessonilla on ollut Viipurin linnaan sekä
kuningas Magnus Erikssonin että kuningas Hakan
Magnussonin panttikiijeet (FMU 708).
26FMU 699, 739, 776, 1122; REA 179, 192,
204. Sune Häkansson ilmeisesti murhattiin
Uudellamaalla syksyllä 1368 tapahtuneiden
talonpoikaislevottomuuksien
yhteydessä
(FMU 6588; Engström 1935, s. 152 viite 207).
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Varmuudella tiedetään, että Sune Häkansson
oli elossa 23.6.1368 (REA 204) ja kuolleena
14.7.1369 (FMU 776).
27 Kerkkonen 1945, s. 37-39.
28 FMU 1191. „Niss Jonnsson aff Tussiöö“ on
kuulunut rälssiin.
29 FMU 6101, 6434.
30 Allardt 1923, s. 228.
31 Oksanen 1991, s. 141.
32 Forssel 1692.
33 Porvoon vanhan ja uuden kuninkaankartanon
välinen raja määritettiin vuonna 1413 (FMU
1413). Rajapaikkaluettelon perusteella on varmaa,
että vuoden 1413 vanha kuninkaankartano on
vuoden 1571 hopeaveroluettelossa (Soikkeli
1912, c.) vanhaksi kuninkaankartanoksi mainittu
Strömsberg. Kuninkaankartanon todennäköisellä
sijaintipaikalla on nykyään Strömsbergin kar
tano. Strömsbergin kartano on merkitty samalle
paikalle jo vuosilta 1651-1652 peräisin olevalle
kartalle (Strömsberg 1651-1652). Kartalle on
piirretty kartanon vierelle sekä myllyjä että
Porvoosta Hämeeseen suuntautuva tie.
34 Kymenkartanon paikka on merkitty vuodelta
1691 peräisin olevalle Olaus Forsselin kartalle
(Rosen 1960, s. 117). Suuren rantatien sillat on
piirretty kuninkaankartanon vierelle myös Jaakko
Teitin valitusluettelossa olevalle Kymijoen suuta
kuvaavalle kartalle (Teitti 1555-1556, s. 224).
Kymenkartanolla on erittäin mielenkiintoinen
historia. Bo Jonsson Grip lahjoitti vuonna 1380
Pyhtään pitäjässä Kymijoen varrella sijaitsevat
tilansa Vadstenan luostarille. Tiloja oli kolmenlai
sia: 1) Bo Jonssonin jaarli Erengisle Sonessonilta
ostamia, 2) Bo Jonssonin kuningas Albrekt Mecklenburgilaiselta saamia ja 3) Bo Jonssonin Albrekt
Mecklenburgilaisen luvalla talonpojilta ostamia.
Vadstenan luostarin paikalle lähettämä munkki
Gothmar luovutti tilat Viipurin linnan päällikön
Erengisle Nilssonin hoitoon joko 1380- tai 1390luvulla. Seuraavat Viipurin linnan päälliköt eivät
suostuneet palauttamaan tiloja luostarille. Sen
sijaan paikalle rakennettiin kuninkaankartano.
(FMU 884, 976, 2445, 2546, 2658, 2870, 2824,
5414, 5442, 5690, 6720.)
35 FMU 1413.
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WARTHOLMIN JOHAN DUME
V.-P. Suhonen

Ainoa tieto Itä-Uudenmaan 1300-luvun
pikkulinnojen päälliköistä on ritari
Johan Dumen vuosien 1396 ja 1398
välisenä aikana Wartholmista Tallinnan
raadille lähettämä kirje1. Kuka tämä
Johan Dume oikeastaan oli? Varmaa
vastausta ei voida antaa, mutta säilyneet
lähteet lisäävät jonkin verran syvyyttä
ajanjakson historiaan.
Mecklenburgilaisen
Dume-suvun
jäseniä muutti Ruotsiin joko kuningas
Magnus Erikssonin ajan lopulla tai
kuningas Albrekt Mecklenburgilaisen
vallan ensi vuosina2. Ensimmäinen tieto
suvun siirtymisestä pohjoiseen on Klaus
ja Gerhard Dumen Tallinnaan vuonna
1369 tekemä vierailu3. Seuraavalle vuo
sikymmenelle tultaessa Dumet alkavat
esiintyä drotsi Bo Jonsson Gripiin liitty
vissä yhteyksissä. Klausin ja Gerhardin
veli Henneke Dume mainitaan vuonna
1373 Bo Jonssonin alaisena Viipurin
linnan voutina4. Samoihin aikoihin
veljesten sisko Margareta Dume avioitui
Bo Jonssonin kanssa. Avioliitossa syn
tyneistä lapsista tunnetaan Knut Bosson
Grip ja Margareta.5

Pantteja himoinnut kuningas Albrekt
Mecklenburgilainen ja lähes perinnöttömäksi jätetty vaimo Margareta Dume
onnistuivat kuitenkin tekemään vuonna
1387 sopimuksen Bo Jonssonin alaisen
Turun linnano voudin Jakob Abrahamssonin kanssa . Jakob suostui mm. hallit
semaan Turun, Porvoon ja Satakunnan
voutikuntia Bo Jonssonin lesken ja lapsien puolesta .
Riita edesmenneen Bo Jonssonin perin
nöstä kärjistyi sodaksi Ruotsin kunin
kuudesta, kun testamentin toimenpanijat luovuttivat hallussaan olleet pantit
tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta
vuoden 1388 alussa Tanskan kuningatar
Margaretalle10. Asevoimin asemansa
säilyttämiseen pyrkinyt Albrekt Meck
lenburgilainen jäi kuningatar Margare
tan joukkojen vangiksi vuoden 1389 hel
mikuussa Falköpingin lähellä käydyssä
Äslen taistelussa11. Albrektin kannatta
jat eivät kuitenkaan luovuttaneet, vaan
jatkoivat sotaa vahvasti linnoitettua
Tukholmaa tukikohtanaan käyttäen.

Albrekt Mecklenburgilaisen vangiksi
jääminen johti muutoksiin myös Turun
Bo Jonsson Gripillä oli kuollessaan linnan alaisten alueiden hallinnossa.
vuoden 1386 elokuussa panttina suuri Albrektin kanssa vuonna 1387 liit
osa Ruotsin valtakunnan linnoista ja
toutunut Jakob Abrahamsson esiintyy
alueistaö. Bo Jonsson oli määrännyt vuoden 1389 lokakuussa kuningatar
testamentissaan, että hänen valtavan Margaretan puolelle siirtyneenä12. Mar
omaisuutensa tuli siirtyä kymmenen gareta Dume puolestaan hakeutui saman
testamentin toimeenpanijan haltuun7. vuoden lopulla poikansa Knut Bossonin
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Pernajan Husholmen. Foto G. Haggren.

ja seurueensa kanssa mecklenburgilaisten hallussa pysyneeseen Tukholmaan.
Pääsyluvan kaupunkiin myöntäneiden
joukossa oli Tukholman linnan käskyn
haltijan Otto Beyenvletin ohella mm.
Margaretan sukulainen Johan Dume13.
Asiakirjasta käy hyvin ilmi kenen jou
koissa kaupungin saksalaiset seisoivat.
Kirjeessä todetaan nimittäin varsin
yksiselitteisesti ”fore wars kaara hrra
kong Albrictz skuld”.
Johan Dume palaa uudelleen lähtei
siin kuningatar Margaretan ja Albrekt
Mecklenburgilaisen solmiessa rauhan
Lindholmissa vuoden 1395 kesä
kuussa14. Johan Dume on ilmeisesti
pysynyt koko 1390-luvun alkupuolen
Albrektille uskollisena, sillä hän esiin
tyy rauhansopimuksessa mecklenburgi-

laisten ritareiden joukossa. Johan Dume
laskettiin Albrektin väkeen vielä saman
vuoden syyskuussa kuningatar Marga
retan neuvotellessa Lyypekin, Stralsundin, Greifswaldin, Thornin, Elbingin,
Danzigin ja Tallinnan hansakaupunkien
edustajien kanssa Helsingborgissa15.
Johan Dume oli kuitenkin liittoutunut
viimeistään elokuussa kuningatar Mar
garetasta ja kuningas Albrektista riip
pumattoman Bo Jonssonin pojan Knut
Bossonin kanssa16.
Johan Dume oli mukana tekemässä sopi
musta, jolla Turun linnan vouti Jakob
Abrahamsson luovutti hallussaan olleet
Bo Jonssonin panttilinnat ja - alueet
ritari Knut Bossonille17. Knut Bosson
lupasi toimittaa Jakobille kirjeen, jossa
Margareta Dume, ritari Benkt Niklisson
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Jonkin aikaa myöhemmin Johan Dume Kuningatar Margareta antoi Knut
lähetti Wartholmista kirjeen Tallinnan Bossonille korvaukseksi Turun linnan
raadille, jossa hän valitti vitaliaanien luovuttamisesta Ruotsin itärannikolla
kaapanneen linnan satamasta aluksia22. sijaitsevan Stäkeholmin linnan. Knut
Tieto on erittäin mielenkiintoinen sitä hallitsi Stäkeholmia yhdessä Bengt
taustaa vasten, että Dumeilla on todis Niklissonin kanssa aina vuonna 1406
tettavasti ollut läheiset suhteet vitaliaa- tapahtuneeseen kuolemaansa saakka.
neihin. Bengt Niklisson mainitaan jo Myös Johan Dume näyttää säilyttä
vuonna 1394 vitaliaanien liittolaisena23. neen vanhat liittolaissuhteensa, sillä
Lisäksi Bengt Niklisson ja Margareta hän esiintyy Knut Bossonin ja Bengt
Dume esiintyvät Gotlannin vitaliaanien Niklissonin rinnalla muutamissa 1400yhteydessä joissakin 1390-luvun loppu luvun alkupuolelta peräisin olevissa
puoliskon asiakirjoissa24. Useat lähteet lähteissä31.
viittaavat myös Knut Bossonin ja vitaliaanien yhteistoimintaan. Vuoden 1395 Kuten edellä on käynyt selvästi ilmi, on
lopulla Saksalaisen ritarikunnan suur Johan Dumesta säilynyt vähän tietoa.
mestari pyysi kuningatar Margaretaa Mecklenburgilaisen ritarin päätyminen
huolehtimaan, etteivät hänen Itämaan Itä-Uudellamaalla sijaitsevan pikkulinlinnanpäällikkönsä antaisi enää suojaa nan päälliköksi on kuitenkin erittäin
merirosvoille niin kuin tiedettiin tapah mielenkiintoista. Ei voi välttyä ajatuk
tuneen25. Knut luopui Turun linnasta selta, että asia on jollain tavalla yhte
samoihin aikoihin kun Pohjanlahden ydessä maakunnan 1300-luvun lopun
vitaliaanit solmivat rauhan kuningatar pikkulinnojen suureen määrään.
Margaretan kanssa vuoden 1398 syk
syllä26. Kuningattaren Turun linnaan
lähettämän Abraham Broderssonin teh
tävänä oli toimia voutikunnassa olevia
vitaliaaneja ja vitaliaanien tukijoita
vastaan27.
Asiaa mutkistaa jonkin verran se, että
Johan Dumen lisäksi myös muilla Knut
Bossonin liittolaisilla näyttää olleen
kahnauksia vitaliaanien kanssa. Jakob
Abrahamssonin tiedetään nimittäin
teloituttaneen vitaliaaneja sen jälkeen
kun hän oli o o takavarikoinut heidän
ryöstösaaliinsa . On mahdollista, että
vitaliaani-nimityksellä
tarkoitettiin
1390-luvun jälkipuoliskolla tultaessa
yleisesti kaikkia merellä toimineita
palkkasotilailta. Toinen vaihtoehto on,
että alun perin mecklenburgilaisia pal
velleet erilliset vitaliaaniryhmät olivat
Lindholmin rauhan jälkeen alkaneet
toimia toisiaan vastaan.29
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1 Salminen 1998, Bilaga, breven 2. Vouti
Markvard Lynchen esiintyy muutamissa
mahdollisesti vuodelta 1387 peräisin olevissa
Porvooseen liittyvissä asiakirjoissa (FMU 956,
6597, 6598, 6599). Tiedoista ei voi päätellä
asuiko Markvard Porvoon Linnamäellä.
Vuonna 1395 mainituista (FMU 1037) Jakob
Abrahamssonin alaisista voudeista (Martin
Abrahamsson, Herman Halverstad, Karl
Mag(nusson), Ingemund Jonsson, M.....sson?)
joku on luultavasti pitänyt hallussaan
Wartholmia.
2 Nordman 1946, s. 146.
3 Nordman 1946, s. 145-146. Klausilla ja
Gerhardilla oli sisko Margareta ja kolme veljeä.
Ks. FMU 962, 963: ”ok wi Henika Duma,
Claws Dwma, Volradh Dwma ok Bertold
Dwme, fomempde husfru Greto brödher.”
Isän Lamprecht Dumen tiedetään joutuneen
vuonna 1362 käydyssä Helsingborgin taistelussa
tanskalaisten vangiksi (Nordman 1946, s.
146). Samaan sukuun kuului myös Klaus Plate
(Engström 1935, s. 197).
4 REA 220. Bo Jonsson Grip sai Viipurin linnan
haltuunsa vuonna 1371 (FMU 803).
5 Engström 1935, s. 197.
6 Bo Jonssonin hallussa olleista panteista ks.
FMU 922 ja FMU 970. Bo Jonssonin kuolemasta
FMU 1126.
7 Rosman 1923, bil B:6 (Suomen koskevilta
osiltaan FMU 922).
8 FMU 961-963. Margaretan veljet Henneke,
Klaus, Volrad ja Berthold vahvistivat
Tukholmassa tehdyn sopimuksen.
9 Tulevien tapahtumien kannalta on
mielenkiintoista, että Jakob Abrahamsson sai
sopimuksessa linnanrakennusluvan: ’’Item
vnnom wi them fomaempda Jeppa att byggia
barfridh aella fasste vm nakre höfwitzmaen j
Österlandom aella almoghe wilia honum nokat
aff threngia aff landom honum wüst aeru tili Abo
hws.”
10 FMU 970. Testamentin toimenpanijat pitivät
edelleen hallussaan mm. Viipurin linnaa.
11 Linton 1971, s. 208-209.
12 FMU 983-984.
13 Nordman 1938, beilage 4. Johan Dumea
ei ollut lyöty ritariksi vielä vuonna 1369.
Margaretan Berthold-veljen tiedetään kuuluneen
Albrekt Mecklenburgilaisen kannattajiin
Ruotsissa (Nordman 1938, s. 242).
14 ST 422: 1 a & b. Valtaosa Ruotsin 1300-luvun
viimeisten vuosikymmenten lähteissä on yhä
julkaisematta (Larsson 2003, s. 10-11). Joitakin
Johan Dumea koskevia 1390-luvun alkupuolen
lähteitä saattaa siis olla vielä Riksarkivetin
kokoelmissa.
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15 ST 422: 7.
16 FMU 1037.
17 FMU 1037. ’’Dat my Jakob Abrahamsson heft
gheantwordet van alle Boo Jonssones erfhamen
weghene dat hus tho Abow mit siner voghedey,
Castelholm tho alande mit syner voghedye,
Warcholm dat ny slot yn Nylande lycht, mit
syner voghedye, Aborch, dat yn Sachagunne
lycht myt syner voghedye vnde dat slot
Vreghdenborch.”
18 Carlsson 1947, s. 164.
19 Nordman 1946, s. 156.
20 Linton 1971, s. 216. Knut Bossonin ja
Jakob Abrahamssonin sopimuksen kohdista
sekä Uudellamaalla sijainneen uuden linnan
Wartholmin luovutus että Jakobin pysyminen
Itämaan laamannin virassa eivät tarvinneet
vahvistusta Bo Jonssonin testamentista
vastanneelta Sten Bossonilta. Kyseessä saattaa
olla todiste siitä, ettei Wartholm kuulunut Bo
Jonssonin panttilinnoihin. On myös mahdollista,
että Wartholm on Jakob Abrahamssonin kuningas
Albrekt Mecklenburgilaiselta vuonna 1387
saaman luvan (FMU 962) nojalla rakentama
linna. Tässä kohtaa on myös huomionarvoista,
että Jakob Abrahamsson sai laamannin viran
vasta Bo Jonssonin kuoleman jälkeen (FMU 948,
951).
21 Wartholm on ilmeisesti joko Sipoon
Sibbesborg tai Porvoon Husholmen (Suhonen
1999).
22 Salminen 1998, Bilaga, breven 2.
23 Carlsson 1947, s. 164. Bengt Niklisson on
todennäköisesti ollut vitaliaani.
24 Carlsson 1947, s. 167-169.
25 FMU 1045.
26 FMU 1079, 1080.
27 Salminen 1998, bilaga, breven 1.
28 FMU 1052.”welk gud Jacob Abrmensson de
vitalienbrudem weddemam und richte de rovere
an ere lif.”
29 Salminen 1998, 462-463.
30 Fritz 1973, s. 99. Knut Bossonin kuolemasta
ks. FMU 1240.
31 SD 237 (29.9.1402, Stäkeholm); SD
2968 (27.5.1403, Vist); SD 1953 (28.5.1414,
Stäkeholm).
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Tervehdimme tiedonannollamme 3. elokuuta 2003 80 vuotta täyttänyttä
viipurilaista fil. tri Aarni Erä-Eskoa

1200-LUVUN LOPUN
RADIOHIILIAJOITUS VIIPURISTA
Aleksanteri Saksa, Matti Saarnisto ja J.-P. Taavitsainen

Katsauksessaan Suomen varhaiseen
kaupunkilaitokseen Vilho Niitemaa
(1965)
tarkastelee
lyhyesti
ja
ytimekkäästi Viipurinkin historiaa.
Kaupunkioikeudet Viipuri sai vasta
vuonna 1403 (kuva 1), vaikka se oli jo
tätä aikaisemmin ollut sadan vuoden
ajan milloin „gorod“, milloin asutus
„iuxta castrum“ tai vain yksinkertaisesti
„locus“. Raatikin Viipurilla oli ollut
ainakin jo vuonna 1393. Lisäksi sillä oli
„civitaksen“ tavoin myös kauppaoikeudet
nimenomaan
karjalaisten
kanssa
käytävää kauppaa varten.
Viipurin linna oli perustettu paikalle
v. 1293 kirkon, valtakunnan ja kaupan
suojaksi. Niitemaan mukaan juuri tämä
kolmiyhteys ja erityisesti kauppa, oli
kaupungin perustamisen
todellinen
tausta. Niitemaa ottaa esille myös
aina aika ajoin ajankohtaistuvan
kysymyksen
Viipurin
kaupungin
edeltäjästä. Hän arvelee, että tällä
suburbiumilla oli edeltäjänsä, sillä jo
viikinkiaikana (Uiburkum uplantilaisen
riimukiven mukaan) Viipuri olisi ollut
kauppapaikka ja samalla vi-niminen
pakanallinen kulttipaikka ja linna
saarella, Linnansaarella. Vielä 1600luvulla eli nimitys „Gamla Viborg“

eli (uuden) Viipurin vastakohtana
(Niitemaa 1965: 194; ks. myös Saksa
et ai. 2002: 42, 44 ja siinä mainittu
kirjallisuus). Niitemaan käyttämiin
„evidensseihin“ on kaikki syy suhtautua
mahdollisimman lähdekriittisesti.
Tutkimustilanteeseen on tullut jossain
määrin uusia sävyjä. V. A. Tjulenevin
kaivausten perusteella on mahdollista
esittää, että Viipurin linnan paikalla
on ehkä ollut karjalaisten linnoitus, siis
mahdollinen Viipurin edeltäjä Vanha
Viipuri. Siitä todistaisivat linnan alueelta
löytyneet karjalaiset esineet (ks. esim.
Taavitsainen 1990: 240 ja siinä mainittu
kirjallisuus).
Näihinkin
löytöihin
samoin kuin niiden tulkintaan on syytä

Kuva 1. Viipuri sai kaupunkioikeudet
19. 8. 1403. Tapahtumaa juhlittiin Viipurissa.
Venäjän pankkikin löi tapahtuman muistoksi
kolmen ruplan hopeisen juhlarahan.
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Kuva 2. Viipurin kartta ja Aleksanteri Saksan kaivausalueet: 1) Possen- ja Vahtitorninkadun
kulma (2001), 2) Uudenportinkadun ja Etelävallin kulma (2003).

suhtautua kriittisesti (Hiekkanen 2003;
Belsky et ai. 2003: 16; Viipurin linnan
perustamisesta ja
varhaisemmasta
rakennushistoriasta, ks. Drake 2001).

yksi kaupunginkirkon kirkkomaalta ja
kaksi Kirkkosaarelta linnan itäpuolelta.
Näiden konteksti on kuitenkin epäselvä
(Saksa et ai. 2002: 42).

Täydelliseen tyhjiöön Viipuri tuskin
kuitenkaan syntyi. Viipurin edeltäjän
mahdollisuus on edelleen olemassa,
ja arkeologia tarjoaa tulevaisuudessa
ainoan keinon tarkastella kysymystä.

Keskiaikaisen kaupungin alueelta ei ole
toistaiseksi arkeologisia todisteita 1300luvun asuinrakennuksista tai muista
rakenteista.
Vähäisiä
poikkeuksia
lukuunottamatta suurin osa viime
aikaisten
kaivausten
havainnoista
koskee 1500-, 1600- ja 1700-lukuja.
1400-luvun lopulle ajoittuu yksi raha,
joitakin keramiikkapaloja ja kenkien
jäännöksiä (Saksa et ai. 2002: 44).
Luonnontieteellisiä ajoituksia on Saksan
Possen- ja Vahtitorninkadun kulman
kaivausalueelta
4
dendroajoitettu
rakennuksen jäännös
(vuodet 1478
ja 1480; ks. Belsky et ai. 2003: 27).
Tähän asti on keskiajan Viipurista
saatu siten esille aineellisen kulttuurin
merkkejä vasta aivan keski- ja uuden

Viipurin edeltäjän paikaksi on arveltu
linnan
luoteispuolella
sijaitsevaa
suurta Linnansaarta, mutta sieltä ei
ole toistaiseksi tavattu 1300-luvun
asuinrakennuksien
jäännöksiä,
ei
muitakaan rakenteita eikä liioin
esinelöytöjä. Varhaisten esinelöytöjen
osalta tilanne on kaupungin alueellakin
erittäin niukka. Linnasta tehdyt
edellä mainitut karjalaiset esinelöydöt
voidaan ajoittaa 1000- 1200-luvuille.
Saman ajan tai 1300-luvun löytöjä on
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Kuva 4. Kaivaukset jatkuivat Viipurissa kesällä 2003. Uudenportinkadun ja Etelävallin kulman
kaivausalue elokuun alussa: 1700-luvun katutaso näkyvissä.
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Kuva 3. Kaivaukset käynnissä Viipurissa vuonna 2001 Possen- ja Vahtitorninkadun kulmassa

ajan taitteesta (Belsky et ai. 2003: 27).
Havainnot ovat kaupungin itäosasta,
minne asutuksen on arveltu levinneen
läntistä osaa myöhemmin. Luotettavien
kaupunkihistoriallisten johtopäätösten
tekemistä hankaloittaa kuitenkin se,
että viime vuosien kenttätyöt ovat
keskittyneet vain tälle alueelle. Tulevien,
kaupungin muissakin osissa tehtävien
tutkimusten toivotaan tuovan valoa
myös 1300- ja 1200-lukujen toistaiseksi
arkeologisesti
kartoittamattomaan
historiaan (Saksa et ai. 2002: 44, 48,
63).
Aleksanteri Saksa on vastanut Viipurin
arkeologisista tutkimuksista vuodesta
1998 alkaen (kuva 2). Vuonna 2001 hän
jatkoi kaivauksia Viipurin keskiaikaisen
kaupunkimuurin sisäpuolella,jo aiemmin
mainitussa paikassa Possenkadun ja
Vahtitorninkadun kulmassa (kuva 3;
tontit LN 118-119; ks. tark. Neuvonen
1994) kaivausalueella 6. Tältä alueelta
on teetetty kolme radiohiiliajoitusta

Geologian
tutkimuskeskuksen
radiohiililaboratoriossa
(Kankainen
2002).
Näytteiden
ottopaikka
osoittautui erityisen kiinnostavaksi
Viipurin varhaishistorian ja itäisen
alueen
asutushistorian
kannalta
(kulttuurikerroksen kuvaus, ks. tark.
Saksa et ai. 2002, 46-50; Saksa 2002).
Ajoitus Su-3603 180+40 [cal AD 1661
(1672,1774, 1798) 1947] otettiin tynnyriä
ympäröivästä tuohesta. Toinen ajoitus
Su-3602 330+40 [cal AD 1483 (1519,
1574, 1626) 1640] oli puurakenteen
tuohta. Nämä kaksi, 1500-luvun tai
1600-luvun alun sekä tätä nuorempi
1600-luvun loppupuolen ja 1700-luvun,
ajoitusta olivat yllätyksettömiä Viipurin
varhaisen historian kannalta. Mervi
Suhonen käsittelee lähemmin näiden
dateerausten merkitystä kaivausalueen
stratigrafialle ja myöhempien kerrosten
ajoitukselle
Viipurin
keskiajan
kaupungit -raportissaan.
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Sen sijaan kolmas näyte, jonka Matti
Saarnista
otti
kulttuurikerroksen
alimmasta osasta (ks. tark. Saksa 2002:
76, k. 46) olleesta lattialankusta, antoi
odottamattoman tuloksen. Näytteen ikä
760+40 (Su-3589) on kalibroituna cal
AD 1245 (1272) 1283. Näyte on otettu
28 cm leveän lattialankun laidasta ja se
kattoi noin 45 ulommaista lustoa, minkä
vuoksi näytteen iäksi on kalibroitaessa
oletettu 40 vuotta (ajoituksista ja niiden
kalibroinnista ks. Kankainen 2002).
Ajoitus on yllättävän vanha ollakseen
alueelta, jonka on arveltu tulleen
perustetuksi kaupungin läntistä osaa
myöhemmin eli vasta kaupungin muurin
1470-luvun
puolivälissä
alkaneen
rakentamisen aikoihin (Saksa et ai.
2002: 49). Itse asiassa dateeraus voi olla
jopa linnan perustamisen ajoilta. On
tosin muistettava, että kysymyksessä
on aina lähdekriittistä pohdiskelua
vaativa radiohiili-ikä. Lisäksi kyseessä
on
toistaiseksi
ainoa
varhainen
radiohiiliajoitus
kaivausalueelta.
Ylipäätään useampia ajoituksia ei ole
tehty. Kaivaus oli luonteeltaan hätäinen
pelastuskaivaus.
Emme tiedä, montako lustoa laudan
sahaaminen ja työstäminen on vienyt
puun uloimmista osista, mutta lankun
muodon perusteella monen luston
puuttuminen ei ole todennäköistä.
Kalibroitu radiohiili-ikä on joka
tapauksessa aina lankun sahaamis- ja/
tai käyttöaikaa jonkin verran vanhempi.
Lisäksi on vielä otettava huomioon
keskiajan kaupungeissakin
useasti
todettu puutavaran uusiokäyttö.
Kaikista varauksista huolimatta ajoitus
on tärkeä. Se velvoittaa valppaaseen
näytteiden
ottoon
vastaisilla
kaivauksilla ja vihjaa mahdollisuuksista
kokea mieluisia, uusia ajatuksia
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synnyttäviä
yllätyksiä
Viipurin
kaupunkihistorian
tutkimuksessa.
Jostakin lankku on peräisin, ehkä
jostakin muualta lähistöltä. Se kertoo
Viipurin ympäristön
aktiviteetista
1200-luvun lopulla (ks. myös Saarnista
2003). On syytä tähdentää sitä, että
kaikki verkonkohot ja -painot löytyivät
Possen- ja Vahtitorninkadun kulman
kaivausten alimmasta kerroksesta.
Ne ovat samanlaisia kuin Käkisalmen
linnan alimpien, 1200- ja 1300-lukujen
kerrosten vastaavat löydöt (Saksa 1998:
121, k. 43), jos kohta on toki muistettava
näiden
typologinen pitkäikäisyys.
Kalastusta ei missään lähteissä mainita
minään merkittävänä viipurilaisten
elinkeinona, eikä vastaavaa määrää
samanlaisia löytöjä ei ole tehty ylemmistä
kulttuurikerroksista.
Mahdolliset
lisäajoitukset, uudet kenttätyöt alueella
ja löytökerroksen löytöjen lähempi
tarkastelu auttanevat selvittämään, mikä
kulttuurikerroksen luonne on ja mikä
on sen merkitys Viipurin varhaisimman
historian selvittämiselle.
Kenttätyöt Viipurissa ovat jatkuneet
kesällä 2003 Aleksanteri Saksan johdolla
Uudenportinkadun
ja
Etelävallin
kulmassa sateiden hankaloittamissa
olosuhteissa (kuvat 2 ja 4).
Kiitokset
Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön
tuki on mahdollistanut Aleksanteri
Saksan Viipurin kaivaukset. Alfred
Kordelinin rahasto on tukenut Turun
yliopiston
arkeologian
oppiaineen
Viipuri-tutkimuksia.
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SÄTESGÄRDSARKEOLOGI?
Knut Drake

Ulrika Rosendahl har i SKAS 2003/2
fäst uppmärksamhet vid en grupp av
arkeologiska utgrävningar som mer eller
mindre har fallit i glömska. Det är fräga
om de undersökningar som före 1960
utfördes vid högreständsboställen pä
landsbygden. Resultaten av dessa forskningar har pä nytt blivit aktuella nu när
man igen har börjat med grävningar av
detta slag. Ulrika sammanfattar dessa
forskningar under rubriken herrgärdsarkeologi. Jag vet inte om beteckningen
tidigare har värit i bruk, men den verkar
att vara en översättning av finskans
„kartanoarkeologia“. „Kartano“ är dock
inte det samma som herrgärd, ett ord
som bäst motsvaras av finskans „her
raskartano“.
Om jag har förstätt saken rätt sä använder man i dag beteckningen herrgärd
för ett större jordbruk med en representativ bostadsbyggnad reserverad för
ägaren. Om huset är extra päkostat talar
man i vardagslag gärna om ett slott. Ur
spräklig synpunkt bär ordet herrgärd pä
en belastning av de senast förgängna
seklernas klassamhälle. I facklitteraturen kallas det gamla frälsets skattefria
boställen emellertid för sätesgärdar eller
huvudgärdar (Lindkvist & Ägren 1985,
Andersson 1989, Rahmqvist 1996).
Benämningen huvudgärd torde dock

höra hemma i Sydsverige, sä för Finlands del passar sätesgärd bättre.
I fräga om medeltiden är begreppet
sätesgärd heltäckande, men frän och
med 1500-talet blir bilden mera komplicerad. Trots detta torde sätesgärdsarkeologi dock vara den lämpligaste
beteckningen för arkeologisk forskning
som berör de högre ständens boplatser
pä landsbygden före ständssamhällets
upplösning.
Litteratur
Andersson, Hans 1989: Byn, huvudgärden och
kyrkan. By, huvudgärd och kyrka. Studier i
Ystadsomrädet medeltid. Lund.
Lindkvist, Thomas & Ägren, Kurt 1985:
Sveriges medeltid.
Rahmqvist, Sigurd 1996: Sätesgärd och gods.
De medeltida frälsegodsens framväxt mot
bakgrunden av Upplands bebyggelsehistoria.
Uppsala.

Knut Drake, fil.dr.
Rätiälägatan 20 C 21
20810 Abo
knut.drake@abo.fi
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CASTELLA MARIS BALTICI VII
Terhi Mikkola
Seitsemäs Castella Maris Baltici -kon
ferenssi järjestettiin Saksan Greifswaldissa 3.-6.9.2003. Osallistujia oli 46
henkilöä. Heistä pääosa oli kymmenestä
Itämeren ympärysmaasta, mutta lisäksi
mukana oli muitakin alueen linnoista
kiinnostuneita. Konferenssin järjesti
aikaisemmista tapaamisista tuttu Chris
toffer Herrmann yhdessä Greifswaldin
yliopiston Historia-istituutin ja CasparDavid-Friedrich-istituutin
kanssa.
Yliopiston puolesta konferenssia johti
Mathias Miiller. Kattava otsikko oli tällä
kertaa „Die Stadt als Burg“. Ehkäpä
tutkijoiden pääkiinnostuksen takia kau
pungit jäivät kuitenkin hieman linnojen
varjoon tai ainakin niiden tilannetta seli
tettiin etupäässä suhteessa linnoihin.
Greifswald on miellyttävä vanha han
sakaupunki Itämeren rannalla entisen
Itä-Saksan puolella. Ensimmäisten kir
jallisten mainintojen mukaan kaupunki
perustettiin 1200-luvun alkupuolella.
Vuosisadan lopulla tanskalaiset munkit
perustivat kaupungin laitamille Eldenaan sisteriläisluostarin, jonka rauniolla
vierailimme Greifswaldin tutustumisretken yhteydessä. Itse kaupungissa pereh
dyimme rakennuskantaan raatihuoneen
torin ympärillä ja kävimme paikallisissa
Marian ja Nikokin kirkoissa.
HANSAKAUPUNKI STRALSUND
Slaavilaisen kalastajakylän tuntumaan
1200-luvun alkupuolella perustettu
Stralsund oli yksi konferenssin retkien
pääkohteista. Greifsvvaldista matkaa
sinne on junalla runsaat parikymmentä
minuuttia Itämeren rantaa mukaillen

länteen päin. Mieleenpainuvimpia koh
teita olivat kaupungin raatihuone ja
sen valtaisat ristiholvatut kellarit. Vai
pitäisikö puhua raatihuoneen alimmasta
kerroksesta, koska tila ei käyttöaikanaan
varmastikaan ole ollut pimeä säilytystila
vaan pikemmin „kauppakeskus“ varas
toineen? Ikkunoidenkin perusteella kau
pungin kadunpinta on noussut aikalailla
sitten hansa-aikojen.
Stralsundin, kuten Greifswaldinkin,
katukuvassa näkyy Itä-Saksan perintö
räikeinä eroina restauroitujen ja restauroimattomien historiallisten rakennusten
välillä. Paikallisten mukaan kunnoste
tutkin talot ovat ongelma, koska niille ei
tahdo löytyä käyttäjiä. Ihmiset muuttavat
mieluusti uusiin mukaviin asuntoihin ja
vanhat historialliset rakennukset jäävät
pelkiksi kuoriksi. Tilaisuuten on tart
tunut restauroija-arkkitehti J. H. Holst,
joka on ostanut itselleen keskiaikaisen
rakennuksen pihapiireineen Stralsun
din pohjoisosasta kaupungin muurin
kupeesta. Ensimmäinen maininta pai
kalla olleesta rakennuksesta on vuodelta
1312, jolloin sitä kutsuttiin nimellä
Hof der Herren von Östen. Pihapiirin
rakennuksineen meille esitteli useissa
muissakin
kohteissa
oppaanamme
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Kuva 1. Neubrandenburg. 1. Marienkirche 2. Nikolaikirche (Verlust) 3. Franziskanerkloster 4.
Markt mit Rathaus 5. Frieländer Tor 6. Neues Tor 7. Stargarden Tor 8. Treptower Tor 9. Stadt
mühle 10. Fangelturm 11. Turm (Verlust). Ote Rainer Szczesiakin opaslehtisestä.

hahmottanut, antoivat kuullut tutkimus
tulokset ja yleisemmät esittelyt paljon
lisätietoa kuvailtavista kohteista tai ilmi
öistä. Castella Maris Baltici -konferessin
osallistujissa on monia useaan kertaan
tapahtumassa mukana olleita konka
reita, jotka ovat esitelleet omat tutki
LUENNOILLA ISTUTTUA
musaiheensa eri näkökulmasta ainakin
Esitelmiä kahteen ja puoleen luento- useammin kuin kerran. Vaikka tietyissä
päivään mahtui kaksikymmentäviisi, määrin samoja asioita tulee toistettua
joten mielestäni ymmärrettävästi osa niin positiivista on, että konferessin
oli pakko jättää väliin tai ne menivät julkaisusarjaa lukemalla voi muodostaa
muuten vain ohi korvien...varsinkin hyvän kuvan monista kohteista. Tällai
nopealla saksankielellä pidetyt. Vaikka nen on esimerkiksi Tukholman keskiai
mitään uusia linnatutkimuksen perus kainen linna, jota Tukholman kaupun
teita mullistavia ideoita en esitelmistä ginmuseon tutkija Kerstin Söderlund on

toiminut omistaja Holst, ja siellä riitti
ihmettelemistä kellareiden komeroista
ja hypokaustista aina ullakolla nähtäviin
kattotiilien pohjiin asti.
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esitellyt ainakin yhdessä seminaarissa
ennen Greifswaldia, tai Riian kaupunki,
josta esitelmiä ovat pitäneet mm. levä
Ose ja Adnris Caune.
Hyvän parin muodostivat Ärhusin
keskiajan laitoksen Jan Kockin ja Tans
kan Kansallismuseon tutkijan Vivain
Ettingin esitelmät. Kock puhui usean
tanskalaisen kaupungin ja linnan suh
teesta lähinnä jäljellä olevien rakentei
den perusteella. Joissain kaupungeissa
linna sijaitsi muurien sisällä ja toisissa
ulkopuolella, mutta Kock tähdensi,
että jokainen tapaus oli syntynyt yksi
löllisten tapahtumien pohjalta. Hänen
mukaansa ei kannata etsiä mitään eri
tyistä kehityslinjaa linnan ja kaupungin
sijainnissa suhteessa toisiinsa. Kock ei
kuitenkaan ollut perehtynyt erilaisten
tilanteiden syihin, joita Etting päivää
myöhemmin pitämässään esitelmässään
tavoitteli kirjallisten lähteiden kautta.
Ettinginkin mukaan linnojen ja kau
punkien suhteet kehittyivät erilaisista
lähtökohdista, mutta yleensä kaupungit
eivät vastustaneet linnojen rakentamista
taloudellisen nosteen takia - poikkeuk
sena Visby, jonka kauppiaat varmasti
katsoivat pärjäävänsä ilman hallintoher
rojen läsnäoloa.
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Ajan myötä valmistettavat astiamuodot
monipuolistuivat ja työskentelytavat
ammattilaistuivat. Vilkasta keramiikkakauppaa ulkomaailmaan ei näissä
liettualaissa linnoissa käyty - Poskienne
on erottanut aineistostaan vain seitse
män kivisaviastian palaa ja kaksi palaa
valkosaviastiasta.
Suomalaisen seurueemme panos oli pos
teri ja kaksi esitelmää. Posteri perustui
marraskuussa seuran Hämeen linnan
seminaarissa julkaistavan
teoksen
Anna-Maria Vilkunan, Johanna Onne
lan ja allekirjoittaneen artikkeleihin.
Kari Uotila piti tietokonemallinnusten
avulla esitelmän siitä, kuinka Turun
linnan rakennussuunnitelmaan on voinut
vaikuttaa näköyhteyden saavuttaminen
Turun kaupunkiin. Markus Hiekkanen
esitteli uutena mahdollisena linnoitet
tuna kohteena Karjaan Barkarkullan,
josta hän lupasi kirjoittaa myöhemmin
tämänkin lehden sivuilla. Molemmat
esitelmät herättivät kysymyksiä ja kes
kustelua. Muutoinkin esitelmien jälkeen
käytiin vilkasta keskustelua. Tilantee
seen vaikuttivat varmasti hyvin asiaansa
paneutuneet puheenjohtajat, mutta kes
kustelua juoksutti myös se, että osallis
tujien kiinnostuksen kohteet ja perustie
dot aiheista ovat saman suuntaiset.

Yleisesti ottaen esitelmät perustui
vat tällä kertaa fyysisiin rakenteisiin,
jonkun verran myös kirjalliseen lähde LINNOJA, KAUPUNKEJA
aineistoon ja kuvamateriaaliin. Ainoan JA MUUREJA
esinelöytöihin perustuvan tutkimuksen
esitteli Justina Poskienne Vilnan yliopis Konferenssin kokopäiväretki suuntautui
ton Materiaalisen kulttuurin laitokselta. Itämeren rannalta etelään Pommerin ja
Hän on analysoinut tuhansia keramii Mecklenburgin alueella Neubradenburkan paloja sisältävän aineiston Trakain giin asti. Välillä kävimme Friedlandin
Vanhasta ja Uudesta linnasta sekä kaupungissa ja Stargardin, Galenbeckin
kaupungista. Aineisto ajoittuu lähinnä ja Spantekovin linnoissa. Matkalle mah
1300-luvulta 1500-luvun alkuun ja on dutettiin muutama yllätyskin, mutta
lähes kokonaisuudessaan matalapolt edellämainitut olivat pääkohteitamme.
toista paikallisesti, paikallisten perintei Kaupunkioppaana Neubrandenbugissa
den mukaan, valmistettua keramiikkaa. ja Friedlandissa meillä oli Rainer Szcze-
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Kuva 2. Stralsund. Hof der Herren von Osten.
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Kuva 3. Galenbeckin vino torni.

siak ja linnoihin tutustuimme Stralsundin tuttumme Holstin johdolla.
Neubrandenburgissa kiersimme kau
pungin muurin viertä Friedländerin
portilta Treptowerin portille. Kaupungin
muurien varvien säntillisyys oli suoras
taan silmäänpistävää. Yllätys oli sekin,
että toisen maailmansodan pommitusten
jäljiltä kaupungeissa oli säilynyt niinkin
paljon keskiaikaisia rakenteita ja tiiligotiikkaa, vaikka osa tietenkin oli uudel
leen rakennettua.
Alueen linnoista ei tällä hetkellä ole
ajan tasalla olevia julkaisuja. Kaivauksia
niissä on kuitenkin tehty 1990-luvulla,
mutta raportteja ja julkaisuja ei kuu
lemma vielä hetkeen kannata odottaa ja
monet tutkimusprojektit ovat vasta aluil
laan. Stargardissa keskustelin aiheesta
paikallisen tutkijan, Kirsten Mälzerin
kanssa, joka oli aloittelemassa linnan
arkistoaineiston ja vanhan tutkimuksen
läpikäyntiä yhdessä oppaamme Holstin
kanssa. Heillä on tarkoituksena erottaa

aineistosta totuudenmukaiset havainnot
vanhempia tutkimustuloksia värittävistä
tarinoista. Sovimme uudesta tapaami
sesta muutaman vuoden kuluttua.
Yhdeksi Mecklenburgin kauneimmaksi
linnanraunioksi sanotaan 1400-luvun
puolivälissä hylättyä
Galenbeckiä.
Linnan silmiinpistävä tuntomerkki on
kallellaan oleva torni, muut säilyneet
rakenteet ovat matalina raunioina. Spatekovin linnakin on vielä osin tutkima
ton kohde. Sen 1500-luvun puolivälissä
rakennetujen kasemattien ja vallien
sisään jää keskiaikainen kehämuurin
jäännös portteineen. Linna on viime
aikoihin saakka ollut yksityisomistuk
sessa. Alueen tuleva kohtalo on epä
selvä, yksi ajatus on kunnostaa linnan
rakennukset kongressikeskukseksi - jos
rahoittajia vain löytyy.
LATVIAAN 2005!
Greifswaldia ennen olen osallistunut
neljä vuotta sitten Tanskassa järjestet-
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Kuva 4. Neubrandenburg. Säntillistä kaupunginmuuria.

tyyn Castella Maris Baltici -konferens
siin. Molemmilla kerroilla tapahtuman
ilmapiiri on ollut avoin ja suvaitsevainen
- monet osallistujat tuntevat toisensa
vuosien takaa, mutta uudet tulokkaan
otetaan mielellään mukaan keskuste
luihin ja tietenkin illanviettoihin. Yksi
suuri puute tämän vuoden konferens
sissa kuitenkin oli - Knut Drake ei ollut
mukana - hänelle lähetettiin kovasti ter
veisiä! Seuraava Castella Maris Baltici
konferenssi järjestetään kahden vuoden
päästä Latviassa levä Osen johdolla.
Neljän vuoden päästä seminaari on
tarkoitus järjestää Novgorodissa, joten
Itämeren linnatutkijoiden tapaamiset
jatkuvat edelleen mielenkiintoisina.

Terhi Mikkola
Pilvipolku 2 c 12
50500 Mikkeli
terhi.mikkola@dnainternet.net
Kirjoittaja työskentelee tällä hetkellä
SuVi -projektissa ja on jatkoopiskelija Helsingin yliopistossa.
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KIRKAS ILTA KUUSISTOSSA
Arkeologian päivät Kuusistossa 5.9.2003
Markus ja Terhi Kivistö

Valtakunnallisia Arkeologian päiviä
on järjestetty muutaman vuoden ajan,
ja kuluvana vuonna tämä liki perintei
nen tapahtuma järjestettiin syyskuun
viidentenä, kirkkaana perjantai-iltana.
Kuusiston kartanolla ja linnanraunioilla järjestetty tilaisuus veti peräti

kohtuullisen yleisömäärän, joka oli
tullut paikalle nimenomaan arkeologian
päivien vuoksi. Aiemmista vuosista
poiketen oli Kaarina-seuran ‘keskiaikatapahtuma’ järjestetty erikseen, mikä
lienee jatkossakin järkevä toimintatapa.
Yhtäaikaa linnanraunioilla järjestettynä
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tapahtumat riitelivät keskenään, ja mit
telössä jäivät arkeologian päivät yleensä
hopealle. ‘Tieteellinen’ osuus rajoittui
lähinnä löytöesineistön esittelyyn ja
yhteen lyhyeen esitelmään.
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kasvi- ja eläinbiologit sekä raunioiden
kunnostuksesta vastaava rakennusmes
tari.

Tiivistahtinen luennointi (peräti viisi
asiantuntijaa) Kuusiston kartanolla oli
Kokemukset kentältä jopa paikoissa perin onnistuneesti järjestetty eivätkä
kuten Naantali ovat kuitenkin osoitta kuulijat ehtineet väsyä. Kartanon näyt
neet että arkeologia kiinnostaa yleisöä. telyynkin oli mahdollisuus tutustua.
Sopivan kokoisissa ja lievästi popula Kiitos kauniin sään pystyttiin esitel
risoiduissa paketeissa voidaan yleisön miä kuuntelemaan pihalla, mikä esim.
kiinnostusta suomalaiseen arkeologiaan kartanon pihamaan kulttuurikasveilisätä huomattavasti, ja kun mukaan hin tutustuttaessa oli enemmän kuin
otetaan nykyään itsestäänselvä monitie paikallaan. Biologi Jyrki Matikaisen
teellisyys nousee informatiivinen arvo esitelmän kuultuaan historioitsijakin
ja kiinnostavuus yhtä lailla. Juuri tästä näkee kartanon pihamaan kasvit aivan
oli kysymys Kuusiston tilaisuudessa: uudessa valossa. Kasvien ikä, alkuperä
arkeologien lisäksi puheenvuoron saivat ja moninaiset käyttötarkoitukset myr
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nunnatiilien nerokkaasta systeemistä.
Kuusiston linnan tiilikatoista on jäl
jellä mittavat määrät tiilimateriaalia,
Professori Taavitsainen kertoi asiantun jota Leena Venhe tutkii. Toivottavasti
tevasti levypanssareista, joita linnakai- saamme jatkossa lukea enemmän näistä
vauksilta löytyy, mutta joita ei aina osata tiilistä, esimerkiksi SKASista. Tutkija
tunnistaa (juttu myös SKAS-lehdessä Antti Sunan kerrottua linnan kaivauk
4/2002) sekä Kuusiston kaivauksien sista ja esiteltyä löytöaineistoa siirryttiin
viimeisimmästä sensaatiolöydöstä eli vielä illan hämärtyessä valaistuille linpaavin lyijysinetistä, joka oli peräisin nanraunioille katsomaan näyttävää esi
paavi Urbanus V:n lähettämästä bul tystä jossa rakennusmestari Jari Venhe
lasta. Sinetti voidaan ajoittaa 8 vuoden suoritti kalkin sammutuksen. Lopuksi
tarkkuudella vuosiin 1362-1370, mikä vielä tutkija Petteri Vihervaara opasti
on äärimmäisen harvinaista keskiai yleisöä lepakoiden maailmaan.
kaisessa löytöaineistossa. Ensimmäistä
kertaa löytymisensä jälkeen bulla oli Kun arkeologian päivien kävijä matkasi
esillä Kuusiston kartanon näyttelyvit- kotiinsa lepakoiden lennellessä Kuu
riinissä.
siston taivaalla, oli hän varmasti tyy
tyväinen kuulemaansa ja näkemäänsä.
Lusikkatutkija Visa Immonen kertoi Kuusiston upea ympäristö on käymisen
linnanraunioista löytyneestä hopealu arvoinen muutenkin, mutta tällaisen
sikasta, joka lieneekin merkki siitä että tilaisuuden myötä siihen avautuu aivan
rauniot eivät olleet täysin unohdettuina uusia näkökulmia.
linnan purkamisen jälkeenkään. Erittäin
mielenkiintoinen oli museonvalvoja
Leena Venheen lyhyt esitelmä keski Markus ja Terhi Kivistö
aikaisista kattotiilistä, sisältäen jopa markus.kivisto@utu.fi
havainnollisen esityksen munkki- ja terhi.kivisto@utu.fi
kystä ja lääkkeestä aina soihtuihin asti
yllättivät.
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TUORETTA KESKIAJAN
ASIAKIRJATUTKIMUSTA
Georg Haggren

Inger Larsson
Svenska medeltidsbrev. Framväxten
av ett offentligt skriftspräk. Norstedts.
Smedjebacken 2003.
Ny väg tili medeltidsbreven. Skrifter
utgivna av Riksarkivet 18. Red. Claes
Gejrot, Roger Andersson och Kerstin
Abukhanfusa. Västervik 2002.
Inger Larssonin teos on tuore katsaus
asiakirjakulttuurin kehitykseen kes
kiajan Ruotsissa. Aihepiiriä on käsitelty
pitkään ja laveasti, mutta tuoreet näkö
kulmat ja kysymykset avaavat uusia
näkymiä kirjallisen kulttuurin leviämi
seen ja vakiintumiseen Ruotsissa - ja
Suomessa.
Ruotsia koskevia keskiaikaisia asiakir
joja tai niiden lyhennelmiä on säilynyt
vähintään 40000 - osa tosin myöhem
pinä jäljennöksinä. Niitä on systemaat
tisesti julkaistu 1800-luvun alkupuolelta
lähtien. Todettakoon, että 1930-luvulle
mennessä löytyneet Suomea koskevat
noin 7000 keskiaikaista asiakirjaa on
julkaistu jo Finlands medeltidsurkunder
-sarjassa. Koko Ruotsin valtakunnan
osalta tutkijoiden käytössä on Svensk
Diplomatarium-sarja, joka oli Larssonin
kirjan mennessä painoon ehtinyt varhai
simmista asiakirjoista vuoteen 1374 (nyt
syksyllä 2003 jo vuoteen 1375!), sekä
erikseen vuosilta 1400-1420. Näiden
sekä lukuisten muiden kirjeiden tiivis

telmät eli regestat on 1990-luvun lopulla
koottu CD-ROM-versioksi, jonka tuo
rein päivitys on vuodelta 2001, mutta
mikään kattava kokoelma se ei vielä ole.
Siitä puuttuu esimerkiksi lukuisia FMU:
ssa julkaistuja 1400-luvun asiakirjoja.
Inger Larsson on saanut paljon vaikut
teita viime vuosina kasvaneesta kan
sainvälisestä kirjallisen kulttuurin (engl.
literacy) leviämiseen ja kehittymiseen,
tekstualisoitumisprosessiin liittyvästä
keskustelusta ja soveltanut niitä ruot
salaiseen aineistoon. Tällaisessa tut
kimuksessa perehdytään mm. kirjeen
lähettäjiin ja vastaanottajiin, kirjeenlaatimispaikkoihin, allekirjoittajiin, kirjoi
tuskieleen ym. muutoinkin kuin pelkän
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lähdekritiikin näkökulmasta, kun taas
perinteisessä
historiantutkimuksessa
ensi sijaisena kiinnostuksen kohteena
on kirjeen sisältö. Kirjeiden luokittelu
ajallisiin ja muihin ryhmiin luo pohjaa
analyyseille. Tällainen luokitteluun
perustuva käsittelytapa on tuttu etenkin
esinetutkimuksen parissa työskenneille
arkeologeille. Itse asiassa Peter Carellin
1100-luvun Tanskaa käsittelevässä väi
töskirjassa tekstualisoitumisprosessin
tutkimus saa oman lukunsa perinteis
ten arkeologisten kysymysten rinnalla.
Tämä on sinänsä hyvä osoitus siitä
kuinka monitieteistä keskiajan arkeolo
ginen tutkimus tänä päivänä on.
Inger Larsson nostaa esiin kolme kunin
gasta, joilla on ollut suuri merkitys asia
kirjojen käytön ja kirjallisen kulttuurin
leviämiselle Ruotsissa. Knut Erikinpojan (1167-1195/1196) aikana kuninkaan
ympärille alkoi muodostua keskushal
linto, jonka piirissä ruvettiin laatimaan
asiakirjoja. Magnus Laduläsin eli
Maunu Ladonlukon (1275-1290) aikana
kodifioitiin useat maakuntalait. Lisäksi
hänen aikanaan keskushallinto laajeni
ja sekä rälssin että papiston privilegiot
määritettiin. Kolmas tärkeä kuningas oli
Magnus Eriksson, Maunu Erikinpoika
(1319-1374). Hänen aikanaan laadittiin

valtakunnalliset maan- ja kaupungin
laki, joiden myötä ruotsin kielen asema
kirjakielenä vahvistui. Kirjallisen kult
tuurin vakiintumista hänen aikanaan
edesauttoi paperin käytön leviäminen.
Tiettävästi ensimmäinen säilynyt ruot
salainen paperikirje on vuodelta 1345.
Tämän jälkeen paperin käyttö lisääntyi
hyvin nopeasti sitä kalliimman perga
mentin kustannuksella, mikä osaltaan
selittää kirjeiden määrän kasvua 1300luvun jälkipuolella.
Keskiajan tutkimuksessa on perinteisesti
korostettu katolisen kirkon merkitystä
kirjoitustaidon levittäjänä ja asiakirjakulttuurin kehittäjänä. Inger Larsson
pystyy teoksessaan kuitenkin vakuutta
vasti osoittamaan, että maallisen hallin
non merkitys on ollut samaa luokkaa ja
ruotsin kirjakielen osalta huomattavasti
suurempikin. Latina oli läpi keskiajan
kirkon käyttämä kirjoituskieli. Maalli
sen hallinnon osalta ratkaiseva merkitys
oli 1200-luvun jälkipuolella alkaneella
maakuntalakien kodifioimisella. Nämä
lait olivat ensimmäisiä pitkiä ruotsiksi
kirjoitettuja tekstejä. Seuraavan vuosi
sadan puolivälissä syntynyt kuningas
Maunu Erikinpojan maanlaki puoles
taan määräsi, että tuomiokirjeet oli
kirjoitettava ruotsiksi (maakaari 22, §1).
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Ruotsi sai nopeasti keskeisen aseman
asiakirjakielenä, ja jo 1370-luvulta
alkaen yli puolet säilyneistä teksteistä
on ruotsinkielisiä.
Larsson analysoi tarkasti asiakirjakulttuurin kehitystä 1200- ja 1300-lukujen
Ruotsissa. Hän selvittää mm. hitaasti
tapahtuvaa Maunu Erikinpojan maanalain käyttöön ottamista ja sitä kuinka
asiakirjakaavat vähitellen vakiintuvat.
Kirjasta onkin suurta apua vertailta
essa ja tulkittaessa eri ikäisiä asiakir
joja. Asiakirjassa olevat puutteet ja
epäjohdonmukaisuudet selittyvät usein
sillä, etteivät tietyt käytännöt ole vielä
vakiintuneet. Esimerkiksi kauppakir
jojen kaava alkaa vakiintua jo varhain
1300-luvulla, mutta se kehittyy pitkin
myöhäiskeskiaikaa.
Larssonin kirjassa on korkealaatuiset
värikuvat paristakymmestä keskiai
kaisesta asiakirjasta. Niistä saa hyvän
tuntuman itse asiakirjoihin ja niiden
teksteihin. Kirjan mustavalkokuvat ovat
sen sijaan luvattoman huonolaatuisia.
„Svenska medeltidsbrev“ -teoksella on
suuri merkitys suomalaiselle tutkimuk
selle - kuuluihan Suomi Itämaana Ruot
siin. Monet Larssonin havainnot pätevät
meikäläisiin olosuhteisiin. Erityisesti
tämä pätee 1300-luvun kehitykseen.
Larssonin teos painottuu varhais- ja
sydänkeskiaikaan eli aikaan, jolloin
Ruotsi integroitui omaksi valtakunnakseen. Myöhäiskeskiajan vähäinen
käsittely johtuu pitkälti siitä, että var
sinaisen Ruotsin puolella ei keskiajan
lopun asiakirjoja ole vielä systemaatti
sesti julkaistu. Tämä myöhäiskeskiajan
lähteiden vaikea saavutettavuus, joka
näkyy monessa muussakin Ruotsia
käsittelevässä keskiajan tutkimuksessa,
tutkijan on syytä tiedostaa.
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„Ny väg tili medeltidsbreven“- teokseen
on koottu 28 pohjoismaisen tutkijan
Ruotsin valtionarkistossa, Riksarkivetissa, 26.-28.11.1999 pitämää esitelmää.
Teos on samalla tuolloin eläkkeelle jää
mässä olleen ruotsalaisten keskiaikais
ten asiakirjojen tutkimuksen grand old
ladyn, Birgitta Fritzin, juhlakirja.
Teos jakaantuu useaan teemaan, joista
yksi käsittelee sähköisiä julkaisumuo
toja ja niiden käyttömahdollisuuksia.
Teema on ajankohtainen, sillä keskiajan
lähdejulkaisut ovat kovaa vauhtia siirty
mässä sähköiseen muotoon (Ks. esim.
Mikko Piippo, Uusia keskiajan lähdejulkaisuja - ja lähdejulkaisun uusia tuulia.
Historiallinen aikakauskirja 2/2003).
Finlands Medeltidsurkunder on nykyisin
kaikkien internetin käyttäjien saatavilla.
Sen tavoittaa helposti Kansallisarkiston
verkkopalvelun kautta (www.narc.fi).
Keskiaikaisten ruotsalaisten asiakirjojen
regestat saa puolestaan käsiinsä Riksarkivetin verkkosivujen (www.ra.se)
kautta. Viimeksi julkaistuista alkupe
räisasiakirjoista siellä on tekstieditioi
den ohella myös korkealaatuiset valo
kuvat. Käyttäjän kannalta ruotsalaisen
aineiston suurin ongelma on 1300-luvun
viimeisen neljänneksen ja vuoden
1420 jälkeisen aineiston puutteellisuus.
Kuningatar Margaretan hallituskauden
loppuun eli vuoteen 1412 mennessä laa
ditut tanskalaiset asiakirjat on julkaistu
Diplomatarium Danicum-sarjassa, jonka
myötä ne ovat myös internetin käyttäjien
saatavilla (www.diplomatarium.dk).
Norjalainen Christian-Emil Smith Ore
esittelee omassa artikkelissaan Diplo
matarium Norvegicumin kunnianhi
moista siirtämistä sähköiseen muotoon.
Internetin kautta tutkijoiden käytettä
vissä on nykyisin vuodesta 1050 peräti
vuoteen 1590 ulottuva asiakirjajulkaisu
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(www.dokpro.uio.no/dipl_norv). Diplo- nissa keskiaikaisten asiakirjojen koko
matarium Norvegicum-sarjan painokset naismäärä on niin pieni, että niiden
ovat olleet hyvin pieniä ja pelkästään julkaiseminen erillisinä maakunnitsiksi vaikeasti tavoitettavia, mikä osal taisina kokoelmina on mielekästä ja
taan on nopeuttanut päätöstä siirtyä paikallisen tutkimuksen kannalta tär
sähköiseen julkaisumuotoon. Diplo- keätä. Jämtlannista, Härjedalenista ja
matarium Norvegicum-tietokantaan on Medelpadista tällaiset kokoelmat on jo
sisällytetty hakumahdollisuuksia, joista julkaistu, Hälsinglannin osalta Stefan
esim. maaseutututkimuksen kannalta Brink on aloittanut työn, jota hän esitte
mielenkiintoisia ovat linkit 45000 talon lee artikkelissaan. Keskiajan Norrlantia
poikaistaloa kattavaan Norske Gaard- koskevilla asiakirjoilla on merkitystä
myös Suomen kannalta, sillä Gästriknavne-tietokantaan.
landin pohjoispuoliset seudut muodos
tivat
Ruotsin kruunun näkökulmasta
Sähköiset julkaisumuodot ovat tuoneet
samankaltaisen
ekspansiosuunnan kuin
keskiaikaiset asiakirjat uudella tavalla
tutkijoiden ulottuville. Erilaiset haku Suomikin. On syytä myös muistaa, että
mahdollisuudet kehittyvät koko ajan, Helsinglannin lakia sovellettiin täällä
mutta peruskäytössä vanhojen painet Itämaassakin.
tujen versioiden perinteiset hakemistot
tarjoavat monesti varmimman avun. Uusi teknologia on yhdessä tekstualiTämä tilanne saattaa tosin muuttua soitumistutkimuksen kanssa avannut
ulottuvuuksia keskiaikaisten asiakir
nopeastikin.
jojen käytölle ja tutkimukselle. AsiaPääosa keskiaikaisista asiakirjoista on kirjajulkaisujen laatiminen ei enää ole
ollut tunnettuja jo vuosikymmeniä eikä samankaltaista arkistopölyn ympäsuuria arkistolöytöjä ole pitkiin aikoihin röimää harmaata puurtamista kuin mitä
tehty. Yhden poikkeuksen muodostaa sen on taannoin monesti ajateltu olleen.
kuitenkin Vatikaanin arkisto, jonka Samalla keskiajan tutkimus on saanut
kokoelmista osa on avattu tutkijoille muutoinkin virikkeitä; vanhoja tutki
vain vähän aikaa sitten. Suomen ja muskohteita on alettu lähestyä uusin
muiden Pohjoismaiden kannalta mer metodein ja tuoreita tulkintoja tehden.
kittävä on ollut ns. penitentiaariarkiston „Ny väg tili medeltidsbreven“ tarjoaa
avautuminen vuonna 1983. Tämä sisäl nimensä mukaisesti katsauksen näihin
tää paaville lähetettyjä anomuksia, jotka uusiin tuuliin. Keskiajan arkeologien on
koskevat kanonisen oikeuden määräyk hyvä tiedostaa tämä historiantutkimuk
siä vastaan tehtyjä rikkomuksia. Tämän sen ja arkistoalan puolella tapahtunut
arkiston pohjoismaisia asiakirjoja tutki kehitys ja tarttua esim. edellä mainittui
nut Kirsi Salonen esittelee kirjassa erään hin sähköisiin julkaisupalveluihin.
ruotsalaisen rälssimiehen tarinan, joka
on täydentynyt Vatikaaniin kokoelmista Georg Haggren
saatujen tietojen ansiosta.
Kulttuurien tutkimuksen laitos,
Arkeologia
Edellä esiin tullut Svensk Diplomata- PL 59
riumin julkaisemisen hitaus on saanut 00014 Helsingin Yliopisto
tutkijat liikkeelle keräämään alueellisia georg.haggren@jippii.fi
asiakirjajulkaisuja. Etenkin Norrlan-
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KATSAUS TUKHOLMAN
KAUPUNKIARKEOLOGIEN
VIIMEAIKAISIIN TULOKSIIN
Georg Haggren

Upptaget. Arkeologi i Stockholm
inför 2000-talet. Sankt Eriks ärsbok
2002. Samfundet S:t Erik Stock
holms stadsmuseum - Stockholms
medeltidsmuseum. Uppsala 2002.
-

Arkeologian kannalta Tukholma on
nyky-Ruotsin tutkituimpia kaupunkeja.
Tuskin mistään muualta on julkaistu
yhtä paljon sekä tutkijoille että suurelle
yleisölle suunnattuja kaupunkiarkeologiaa käsitteleviä teoksia. Osa näistä
kirjoista on saavuttanut suorastaan
klassikon aseman. Sellaisia ovat Tun
nekanan rakennustyömaiden alta ker
tyneeseen aineistoon keskittynyt Hans
Hanssonin teos ”Med tunnekanan tili
medeltiden” (1960) sekä Helgeandsholmenilla valtiopäivätalon uudisrakennuk
sen vuoksi tehtyjen tutkimusten pohjalta
julkaistu ’’Helgeandsholmen - 1000 är i
Stockholms Ström” (1982). Göran Dahlbeckin teos ”1 medeltidens Stockholm”
(1987) on puolestaan arkeologisilla
tutkimustuloksilla ryyditetty populaari
katsaus kaupungin keskiajan historiaan
- erinomainen teos sekin. Vuonna 1993
ilmestynyt ”Frän medeltidens Stock
holm” keskittyi puolestaan Medeltidsmuseumin näyttelyn esittelyyn, mutta
teoksessa päivitettiin myös uusimpia
arkeologisia tuloksia.

Upptagetilla on siis monta edeltäjää.
Tämän tosiasian vuoksi uudessa teok
sessa on voitu huoleti keskittyä tuoreim
piin kaivauskohteisiin ja tutkimustee
moihin ilman paineita esitellä keskiajan
arkeologian koko kirjoa.
Teos on läpileikkaus Tukholmassa
viimeisten kymmenen vuoden aikana
kertyneistä kaupunkiarkeologisista tut
kimustuloksista. Kirjan runsaassa kah
dessakymmenessä artikkelissa käsitel
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lään tuoreita kaivauksia ja uusia tulok
sia. Kokonaisuutena kirja tuo arvokkaan
lisän Tukhoman ja koko Ruotsin kaupunkiarkeologiseen tutkimukseen.
Historiantutkijoiden rakentaman käsi
tyksen mukaan Tukholma on perustettu
1250-luvun alussa. Kerstin Söderlundin
artikkeli kuninkaanlinnasta ja kaupunginmuureista tarjoaa uutta tietoa
Tukholman varhaishistoriasta. Uusissa
kaivauksissa on varmistunut, että
kuninkaanlinnan pihalla on jäänteitä
aikaan ennen 1200-luvun puoliväliä
ajoittuvasta kivirakennuksesta. Myös
keskiaikaisista kaupunginmuureista on
uusia havaintoja, jotka valottavat niiden
rakennusvaiheita ja korjaavat Hans
Hanssonin väitöskirjassaan esittämiä
johtopäätelmiä.
Kerstin Söderlundin toinen artikkeli
käsittelee
kaupungin
keskiaikaisia
asuinrakennuksia ja täydentää Medel- perusteella Mälarin lukon varsinainen
tidsstaden-projektin yhteydessä koottuja urbanisoituminen ajoittunee vasta 1300havaintoja. Tukholman Gamla stan on luvulle.
leimallisesti kivikaupunki. Sen keskim
mäisestä korttelista on löytynyt jäänteitä Teoksen alkupuolen artikkelit pai
ainoastaan viidestä puurakennuksesta, nottuvat kaupungin rakennuksiin ja
rantojen tuntumasta niitä löytyy toki rakenteeseen. Edellä mainittujen ohella
enemmän. Samaisen ydinalueen raken käsitellään erikseen lisäksi mm. Gamla
nuksista 75 %:ssa on inventoinneissa stanin alkuperäistä topografiaa, kaupun
löytynyt
keskiaikaisia
muurattuja gin katuja ja kujia sekä fransiskaaniluosrakenteita. Käsitystä kivikaupungista tarin uusimpia tutkimuksia. Upptagetin
tukee myös vuodelta 1582 säilynyt jälkipuoliskossa painotutaan kirjan
veroluettelo, jossa eritellyistä 711:sta nimen mukaisesti maasta talletettuun
rakennuksesta vähintään 451 oli kivestä löytöaineistoon. Erillisissä artikkeleissa
perehdytään niin kampoihin, saamemuurattuja ja 94 ristikkorakenteisia.
laisesineistöön ja tuohista löytyneisiin
Kaupunkimaisen asutuksen vakiintu riimukirjoituksiin kuin myös moniin
misen selvittämisen kannalta on mer muihin esineryhmiin.
kittävää, että 1200-luvun löydöt ovat
Tukholmassa tehdyissä kaivauksissa Monille suomalaisille kollegoille tuttu
jääneet erittäin vähäisiksi: vuosisadan keramiikka-asiantuntija David Gaimster
alkupuolelta niitä ei ole juuri lain tarkastelee omassa osuudessaan Tuk
kaan ja loppupuoleltakin vain hyvin holman keramiikka- ja kaakelilöytöjen
vähän. Arkeologisten tutkimustulosten erityispiirteitä. Gaimsterin selvitystä
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täydentää Mikael Johanssonin esittely muuttuisi radikaalisti: sieltä on run
kahdesta keramiikkalöydöstä. joiden saasti 1300- ja 1400-lukujen lasiaineisalkuperä voidaan jäljittää Ranskaan. toa. Kotimainen lasiteollisuus vakiintui
Göte Nilsson Schönborg tarkastelee Ruotsiin 1500-luvun jälkipuolella, mikä
puolestaan Tukholman posliinilöytöjä näkyy lasinsirpaleiden lisääntymisenä
painottuen 1700-luvun itäintialaiseen arkeologisessa aineistossa. Henricson
esineistöön. Posliiniin keskittyvä arke jatkaa Tukholman löytöjen esittelyä aina
ologinen tutkimus on Pohjoismaissa 1700-luvun jälkipuolen ja 1800-luvun
saamassa vasta vähitellen jalansijaa, alkupuolelle tyypillisiin pullojen leimoi
joten tässä artikkelissa esitelty esineistö hin asti.
ja Tukholman porvarien astiavalikoima
jää vielä vaille valtakunnallista perspek Upptaget on varteenotettava lisä Ruotsia
tiiviä.
käsittelevässä keskiajan arkeologisessa
kirjallisuudessa. Teoksen merkitystä
Ruotsalaisessa arkeologisessa kirjalli suomalaiselle yleisölle lisää se, että
suudessa lasilöydöt ovat yleensä jääneet kyseessä on vanha pääkaupunkimme,
vähälle huomiolle. Upptaget on tässä johon suomalaisilla vuosisatojen ajan
suhteessa poikkeus, sillä Lars G. Hen- tiiviit yhteydet. Tukholman historia
ricson analysoi tekstissään viimeisten ja kaupungista kertynyt arkeologinen
20 vuoden aikana Tukholmasta löy aineisto leikkaa merkittävällä tavalla
tyneitä lasiastiain sirpaleita. Kaupun omaa menneisyyttämme.
gista on muutamia 1200-luvun lopulle
ja 1300-luvun alkupuolelle ajoittuvia
palasia sekä lyijylasiesineistä että emalikoristeisista islamilaisista ja venetsia Georg Haggren
laisista pikareista. Kirjoittaja ohittaa Kulttuurien
tutkimuksen
laitos,
1300-luvun jälkipuolen ja 1400-luvun Arkeologia
esineistön lähes kokonaan. Tälle ajalle PL 59
ajoittuvia löytöjä on 1980- ja 1990-luku- 00014 Helsingin Yliopisto
jen kaivauksilta vähän. Jos mukaan olisi georg.haggren@jippii.fi
otettu Helgeandsholmenin löydöt, kuva
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PYHÄN NAISEN POLUILLA,
KESKIAJAN KADUNKULMISSA,
KIVISEINILLÄ KIIPEILEMÄSSÄ
SKAS Etelä-Ruotsissa 24.-29.4.2003
Tanja Ratilainen ja Mervi Suhonen

OSA 2

Kuin kotona Turussa...
Linköpingissä (2) saimme Göran Tagessonin johdolla aitiopaikalta nähdä ruot
salaisen kaupunkiarkeologian uusimpia
tuloksia ja miettiä niiden merkitystä
Turun varhaisvaiheiden tulkinnassa.
Tagesson (2002c) on korostanut, että
hän ja Hiekkanen ovat tulleet toisistaan
riippumatta siihen tulokseen, että niin
Linköping kuin Turkukin on lukuisten
muiden ruotsalaisten ja myös satojen
saksalaisalueen
sydänkeskiaikaisten
kaupunkien tavoin alusta asti rakennettu
suunnitelmallisen asemakaavan mukai
siksi. Vanhempi käsitys spontaanisti
ja suunnitelmattomasti kaupungeiksi
kasvaneista kauppapaikoista korvautuu
ajatuksella kirkollisten ja maallisten
intressien kohtaamisesta ensin neuvot
telupöytien ääressä.
Pääsimme laskeutumaan suoraan Linkö
pingin kaupungin varhaisimpiin kerrok
siin St. Larsin kirkon kryptaan, missä
stratigrafian kryptisyydestä huolimatta
on erotettu useita nykyistä kirkkoraken
nusta vanhempien kirkkojen lattiatasoja.
Ensimmäinen niistä kuulunee puukirk
koon, joka edelsi todennäköisesti 1100luvun alussa rakennettua kivikirkkoa.
Yleisöä varten kryptaan on laatoitetun

käytävän varrelle sijoitettu opastauluja
ja näkyville on jätetty myös hautoja
luurankoineen. Rautakautista kulttuurikerrosta kirkon alta ei kuitenkaan
tavoiteta, vaikka yksi Itä-Göötanmaan
keskeisimmistä myöhäisrautakautisista
käräjäpaikoista sijaitsee muutaman
kilometrin päässä Stänge-joen vanhan
ylityspaikan kohdalla. Uuden uskonnon
keskuspaikka sijoitettiin siitä tarkoituk
sellisesti erilleen, metsätaipaleen taakse.
Vähäjokilaaksossa rautakautisen asu
tuksen ja Koroisten välinen sijaintiero
ei ehkä samalla tavalla korostu, ja Turun
tuomiokirkon sijoittuminen lähelle
Aurajoen suuta selittyy luontevasti ran
taviivan muutoksellakin.
Linköpingin upea tuomiokirkko on
saanut nykyisen ulkoasunsa pääasiassa
1200-luvulla, mutta sen rakentaminen
on alkanut jo 1100-luvun puolivälin
tienoilla. Kiven pinnassa näkyvien
työvälineiden jälkiä analysoimalla on
1960-luvulla paljastettu eri mestareiden
käsialoja ja sekin, millä nopeudella työ
missäkin kohdassa on edennyt. Havain
noilla on ollut osuutensa kirkon raken
nusvaiheiden ajoittamisessa. Tuomio
kirkon viereen valmistui viimeistään
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Kartta 2. Linköping. Kartta Lars Östlin Tagesonin 2002:100:fig 33 mukaan.

1200-luvun puolivälin jälkeen piispan
residenssi, joka oli Ruotsin ensimmäisiä
tiilirakennuksia, joskin sen nykyasu on
vaasa-aikainen. Myös tuomiokapitulin
todennäköisen rakennuksen jäänteet on
tunnistettu kaivauksissa.

denssinsä maaseudulta kaupunkiin tuo
miokapitulin aseman vahvistamiseksi.
Prebendoille kuuluneista kivitaloista
hän on paikantanut parikymmentä,
mutta niiden kokonaismäärä on ollut
suurempi.

Tuomiokirkon ja St. Larsin kirkon väli Linköpingin kaupunkirakenteessa on
nen etäisyys on noin puoli kilometriä, ja useita keskiaikaisen skandinaavisen
varhaisin asutus lienee asettunut molem kaupungin keskeisiä piirteitä, luonnon
pien kirkkojen läheisyyteen, kun taas ympäristö, kirkko, kerjäläismunkisto
kirkkojen välinen alue jäi vielä 1200- ja kauppiaat, mutta maallisen vallan
luvulla rakentamatta. Linköpingissä linnaa kaupungissa ei keskiajalla ollut.
vasta 1300-luvun alun esineaineisto ja Vuonna 1287 perustettu fransiskaanirakennukset viittaavat urbaaniin mil konventti sijoittui konseptuaalisessa
jööseen, mille ei kirjallisista lähteistä kaupunkirakenteessa kahden kirkon
löydy suoraa selitystä. Jo 1980-luvulla puoliväliin, eräänlaiseksi kolmion kärarkeologisessa aineistossa huomiota jeksi (kartta 2). Päätiet johtivat torille,
kiinnittänyt ilmiö on tähän asti jäänyt missä raatihuonekin sijaitsi. Fransis
vaietuksi arvoitukseksi. Tagesson on kaanien asettuminen Linköpingiin
nyt tulkinnut murroksen johtuvan siitä, merkitsi kaupungistumisen alkua, ei
että kaniikit 1300-luvulla siirsivät resi- sen huipentumaa, kuten aiemmin on
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Kuva 9 Galtagaldr musisoi Munkällaren illallisilla. Faxehusvisan: „ Det hände sig om
Marjmässodag och rätt om middagstiden. Da sköto de elden pä Faxehus lägan slog högt iskyn.
Faxehus ligger i svartom brandom...”. Kuva C.Tulkki.

ajateltu. Tagessonin mukaan suunnitel Tagesson esittelee kaupungin varhais
miin vaikutti Linköpingissä merkittä vaiheita näyttelyssä, joka täydentää
västi kuningas Magnus Laduläsin veli pysyvää arkeologista pienoisnäyttelyä
piispa Bengt, joka samaan aikaan oli keskiaikaisen piispanresidenssin tiloissa
Suomen herttuana (1284-1302). Oliko (ks. myös Tagesson 2002b). Kritiik
Bengt Birgersson mukana perustamassa kiäkin tulkinta on kohdannut. Miksi
myös Turkua? Turussakin kaupunkialue kaksi kivikirkkoa olisi seissyt miltei
jäsentyi kahden kirkollisen keskuksen vierekkäin paikkakunnalla, joka vasta
väliin, tuomiokirkon ja dominikaani- toistasataa vuotta myöhemmin muotou
konventin väliselle jokirannalle, johon tui väkirikkaaksi kaupungiksi ja alueen
perustettiin suurtori. Torille johtivat todelliseksi keskukseksi?
päätiet Hämeestä ja Uudeltamaalta, ja
asuintontit kaavoitettiin julkisten kau Samassa näyttelyssä on mukana ripaus
punkitilojen ympärille, kun taas linna myös toisenlaista keskiajan politiikkaa.
jäi kaupunkirakenteesta erilliseksi.
Pyhän Birgitan opettaja piispa Nils
sai vuonna 1370 maksaa saksalaisia
Väitöskirjallaan Tagesson on nostanut suosivista mielipiteistään hengellään.
arkeologian aktiivisesti keskustelemaan Mecklenburgilaisvuosista kertova pilkLinköpingin varhaisvaiheista. Yleisölle katarina Faxehusvisan jäi kaikumaan
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korviimme myös kellari-illallisella
Galtagaldrin esittämänä. Galtagaldr on
seitsenhenkinen yhtye, joka keskiaikai
sia ja Euroopan eri kolkkien myöhempiä
kansanmusiikin elementtejä yhdistele
mällä tekee juhla- ja ilottelumusiikkia
mm. keskiaikatapahtumiin ja esittää sitä
viihteellisenä ohjelmakokonaisuutena,
johon laulujen ja soitannon ohella sisäl
tyy huumoria ja tulennielijän temppuja
(kuva 9).
KÄVELYLLÄ SKOONELAINESSA
METROPOLISSA
Skandinavian keskiajan arkeologian
ytimessä Lundissa (7) kiireet eivät näytä
hellittävän viikonlopuiksikaan. Kaik
kien sikäläisten kollegojen matkustettua
työasioissaan toisaalle me tutustuimme
kaupunkiin omin voimin Hiekkasen
suvereenisti opastamalla kävelykierrok
sella (kartta 3). Suomalainen keskiajan
arkeologi joutuu pari kertaa nipis
tämään itseään muistaakseen, mille
vuosisadoille urbanisaation alkuvaiheet
Etelä-Skandinaviassa
sijoittuvatkaan
(vrt. myös Carelli 2001; 2002). Lundin
fransiskaanikonventin tonttia vastapäätä
St. Clemensin kirkkomaan haudoista
on jopa 900-luvun radiohiiliajoituksia,
ja puukirkon tilalle on alettu rakentaa
kivikirkkoa mahdollisesti 1000-luvun
lopussa eli jo ennen kaupungin tuomio
kirkkoa.

Kartta 3. Lundin kartta. Tummalla merkityt
alueet on tutkittu kaivauksin. Larsson 2000:
252:fig 81 Andrenin 1980ja Larssonin 1995
mukaan.

Runsas nahanleikkuujätteen määrä
osoittaa, että torilla harjoitettiin myös
käsityöammatteja.
Kaupankäynnistä
osana kaupunkirakentamista saimme
pienen kuvauksen myös Vadstenassa,
missä kaupunkikävelyämme opastivat
Göran Tagesson ja Riksantikvariämbetetin tutkija Hanna Menander (vrt.
myös Hedvall 2002). Vadstenan sydänkeskiaikaiset kauppiastalot sijaitsivat
Myös Lundissa kaupunkirakenteen tonttien sisäosissa siten, että niiden ja
suunnitelmallisuus oli yksi retkemme kadun väliin mahtuivat myyntikojut,
pääaiheista. Keskiaikaisen suurtorin joita kauppias saattoi antaa vuokralle
kohdalla on nykyisinkin vanhankaupun kin. Myöhäiskeskiajalla ja 1500-luvulla
gin avara keskusaukio. Torin kohdalla tavaksi sen sijaan vakiintui, että raken
kulttuurikerros on kaivauksissa todettu nukset sijoitettiin aivan kadun varteen
kolmimetriseksi. Vielä 1000-luvulla tori ja kauppaa käytiin alimman kerroksen
oli maapohjainen, mutta 1100-luvulla se ikkunoista, joista saranoiden varassa
kivettiin, ja 1200-luvulla torialue järjes ulos kääntyvät luukut nostettiin päiväs
tettiin säännöllisiksi torikojujen riveiksi. aikaan kadun puolelle myyntipöydiksi.
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Kuva 10. Lundin tuomiokirkon pohjoisseinän leijonaportti,joka keskiajalla loisti väreissä. Kuva
C. Tulkki

Lundin keskiaikaisen keskustan tuntu
massa, torin länsipuolisissa kortteleissa
1960-ja 1970-luvuilla tehdyillä laajoilla
ja laajasti tunnetuilla kaivauksilla opit
tiin arkeologisesti tunnistamaan varhai
sen organisoidun maankäytön merkit
(Thuletomt, PK-banken: Uppgrävt förflutet... 1976; vrt. kuitenkin kriittisiä
näkökulmia: Larsson 2000). Alue kaa
voitettiin jo varhaiskeskiajalla tonteiksi,
joille niiden kostean maaperän vuoksi
tosin ei aluksi kiiruhdettu rakentamaan.

Pohjasaven päällä kulttuurikerroksessa
on tiukasti polkeutunutta lantaa, mikä
osoittaa alueen olleen ensin laidun
maana. Kattesund-kadun varrella on
nykyisin arkeologinen näyttely, josta
ohikulkijalle häämöttää lasi-ikkunan
takaa St. Drottenin kirkon kivijalkaa ja
täydessä työn touhussa keskiaikainen
muurarimestari.
Lundin tuomiokirkko rakennettiin 1100luvun alussa torin pohjoislaidalle. Uuden
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arkkihiippakunnan pääkirkkokaan ei leen pikemminkin varhaiskristilliset
ansainnut
kaupunkisuunnitelmasta Rooman kirkot kuin kristillistyvän
poikkeusta: arkeologiset havainnot ovat hyperborean. Vaikka Lundin tuomio
osoittaneet, että kirkolle oli tilaa ilman, kirkko kokonaisuudessaan yllättävästi
että se olisi katkaissut varhaisempaa poikkeaa siitä keskiaikaisesta harmaapääkatua. Nykyinen tuomiokirkon länsi- kivikirkkorakentamisesta, johon me
tornin vieritse kulkeva pääkatu (Kyrko- olemme tottuneet, antaa esimerkiksi
gatan - Bredgatan - Stora Södergatan) apsiksen italialaistyylinen pylväikkö
on avattu vasta 1100- ja 1200-lukujen asiantuntijalle todellista ihailun aihetta.
vaihteessa. Pääkadun länsipuolelta Kirkon pohjoisseinustalla puolestaan on
(nykyinen St. Petrin puistikko) löy sisäänkäynti, jonka esikuvana on ehkä
detyt tontinrajaojat osoittavat tonttien ollut Mykenen Leijonaportti ja joka kes
varhaiskeskiajalla olleen myöhempään kiajalla on loistanut kullan, purppuran
pääkatuun nähden vinossa. Välittömästi ja sinoberin värein (kuva 10). Porttia
tuomiokirkon pohjoispuolella Lundagär- koristavat mielikuvituseläinaiheet ovat
dissa on vielä laajahkoja kaivamattomia Lundin kautta levittäytyneet muuallekin
alueita (Gardelin et ai. 1997). Kulttuuri- Skandinaviaan, mm. Ahvenanmaalle
kerrosta ovat osaltaan vartioineet, mutta Jomalan kirkkoon.
myös juuristoillaan vaurioittaneet puis
ton arvokkaat kaksisataavuotiaat leh Kulturen-museon uusi arkeologinen
mukset, jollaisten suojelusta on tuoreita perusnäyttely (14) Lundissa on saanut
nimekseen Metropolis Daniae mukaillen
kokemuksia Turussakin.
kaupungista varhaiskeskiajalla käytettyä
Lundin hiippakunnan juhlava 900- nimitystä Metropolis civitas. Runsain
vuotisjumalanpalvelus
televisioitiin esine-esimerkein ja yleisöä liioilla teks
sunnuntaina 27. huhtikuuta. Pilvisenä timäärillä turhaan rasittamatta näyttely
juhlapäivän aattoiltana kirkon tummat esittelee monipuolisesti Lundin keskiai
kiviseinät antoivat lähinnä surumielisen kaa. Vitriinien otsikointi on suorastaan
vaikutelman. Seinien kiviä on jouduttu ärsyttävän yksioikoinen (’’naisten työt”,
vaihtamaan jo 1700-luvulla niiden ’’lasten leikit” yms.). Kategorisuus
rapautuessa, ja 20. vuosisadan saaste kulminoituu fyndkabinetissa, ahtaassa
kuormitus uhkasi kirkkoa pahasti eten huoneessa, jossa vitriinit on lastattu
kin ennen kuin autoliikennettä kaupun täyteen eri esineryhmiä puuastioista
gin keskustassa alettiin rajoittaa. Myös kangaspakan sinetteihin. Lisämateriaa
sisätiloissa kirkon hiekkakiviseinät ovat lia janoavien käytössä on elektroninen
paljaat eikä keskiaikaisista kalkkimaa- näyttelyluettelo, josta tietokoneen ruu
lauksista ole 1800-luvun lopulla tehdyn dulle saa nähtäväkseen yli 5000 esinettä
restauroinnin jäljiltä muruakaan. Ehkä niukkoine löytö- ja ajoitustietoineen.
on ajateltava, että antiikin raunioiden Esineiden määrä ja kirjo kieltämättä
paljaita kivipintoja jäljittelevät kivisei korostavat Lundin vaurautta ja merki
nät kunnioittavat kirkon pohjaratkaisua, tystä keskiaikaisessa Etelä-Skandina
jossa kuoriosa on seurakuntalaisten viassa, mutta tähän johtopäätökseen
kirkkosalia huomattavasti korkeam tullakseen katsojan on oltava melkoisen
perehtynyt aikakauden materiaaliseen
malla kuten Salomonin temppelissä.
kulttuuriin muualla. Ainakin suomen
Kirkon
alttaritauluksi
1800-luvun kielessä metropoli on nykyaikainen ja
lopussa rakennettu mosaiikki tuo mie ehkä hieman amerikkalaissävyinenkin
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Skoonessa ehdimme bussista käsin huo
mata muutamia melko vaatimattoman
kokoisia pronssikautisia röykkiöitä.
Etelärannikon topografiaan pääsimme
VILAHDUKSIA MAASEUDUSTA kävelemään matkamme ainoalla eks
kursiolla esihistorialliseen aikaan. Ales
stenar -nimellä (11) tunnettu laivan
Uppäkran (8) muinaisjäännösalueen
muotoinen,
pitkänomainen pystykiviväliseen suhteeseen. Lundin yliopiston
kehä
tuo
mieleen
pronssikautiset laivaesihistoriallisen arkeologian professorin
latomukset,
mutta
radiohiiliajoitus kesLars Larssonin johdolla Uppäkrassa
kiselle
rautakaudelle
(500-600-1. A.D.)
tutkitaan paikoin jopa parimetristä
kulttuurikerrosta, joka ainakin kvanti viittaa siihen, että kyseessä sittenkin on
tatiivisesti on rinnastettavissa Birkan uusi traditio (kuva 11). Ales stenarin kal
svarta jordeniin, mutta jonka tulkitse taisista latomuksista ei tunneta hautauk
vaa yhteenvetoa vielä odotetaan. Meille sia, ja Kristiina Korkeakoski-Väisänen
Uppäkra jäi maininnaksi bussin ikku mainitsikin mahdollisina analogioina
megabitit. Tuikeassa tuulessa paikka oli
nasta ohi vilahtaneessa maisemassa.
tunnelmaltaan vaikuttava eikä ole ihme,
Tanskan salmista ajoittain Itämereen että vuotuisten 300 000 matkailijan
purkautuva suolavesi tuo mukanaan jalanjälkiä on jouduttu tasoittelemaan
sillin, jota Etelä-Skoonessa varhaiskes tekonurmella. Esihistoriallisen avarassa
kiajalla pyydettiin valtavat määrät. Silli- maisemassa voi hetkeksi unohtaa, että
kaupan rikas satamakaupunki oli Ystad vain muutaman kymmenen kilometrin
(10), josta kalaa laivattiin katolisen päässä jyrisee Juutinrauman sillan lii
Keski-Euroopan laajoille markkinoille kenne.
(Tesch 1983). Ystadia ohittaessamme
Hiekkanen esitti arvelunaan, että myös LOPUKSI
ruotsalaisasutuksen
levittäytyminen
Uudenmaan rannikolle 1200-luvulla Suurimman osan monisatakilometristä
olisi hyötynyt tuolloin runsaista sillis- taivaltamme kiidimme pitkin moot
aaliista elannon täydentäjänä. Skoonen tori- ja maanteitä viihteenämme bussiin
rannikolla meren ja viljelymaan yhtei mukaan lastattu kirjallisuus ja matkavä
nen tuotto oli keskiajalla niin suuri, että symyksen alkaessa painaa myös Harry
kivikirkko rakennettiin sellaisiinkin Potter -video. Vättern-järven rannalla
pitäjiin, jotka pinta-alaltaan kattoivat meitä tervehti moottoritien varressa
vain kymmenesosan suomalaisen kirk jättiläinen. Visingsön (3) saari, jolta
kopitäjän maa-alasta. Bussin ikkunasta kenraalikuvernööri Per Brahen sukukin
vilkaisimme Dalbyn (13) kirkkoa, joka on kotoisin, oli alun perin jättiläisen
aivan 1100-luvun alussa oli Lundin kil askelma, jonka se veden takana odot
pailija ja ehdokkaana tuomiokirkoksi. tavan morsionsa luo kiiruhtaakseen
Kristillisyyden saksalainen suuntaus nuoruudessaan muovaili. Jotta muut
jäi kuitenkin kuriositeetiksi englantilai- kin näkemämme historialliset kohteet
semman katolilaisuuden tullessa Lundin olisivat saumattomasti yhdistyneet
arkkihiippakunnan ja pian koko Ruotsin Itä-Göötanmaan, Smoolannin ja Skoo
valtauskonnoksi.
nen kulttuurihistoriaan, olisimme kaisana, jonka luomiin ennakko-odotuksiin
komeinkaan keskiaikanäyttely tuskin
suuren yleisön silmissä vastaa.
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Kuva 12. Matkalaiset Vadstenan linnan kupeessa. Kuva C. Tulkki.

vanneet niillekin enemmän konteksteja
ja kehystarinoita. Kaikkiaan erittäin
antoisan retken jälkeen osaamme joka
tapauksessa sijoittaa taas lisää tärkeitä
keskiaikaisia tapahtumapaikkoja kar
talle, ja matkalta saimme yllin kyllin
hyviä eväitä asioiden yhdistelyyn jatka
essamme kotimaan keskiajan tutkailua
(kuva 12).
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KIRJOITTAJAT
FM Tanja Ratilainen ja FM Mervi
Suhonen ovat arkeologian jatkoopiskelijoita Turun yliopistossa.
Muiden TY:n opintomatkalaisten
keräämää tietoa ja värikuvia on tarjolla
oppiaineen internet-sivuilla www.utu.fi/
hum/arkeologia
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Suomen keskiajan arkeologian seura järjestää yhteistyössä Turun Maakuntamu
seon ja Aboa Vetus & Ars Nova -museon kanssa seminaarin 11.-12.12.2003 Turun
linnassa.

Seminaarin aihe:

Kaupunkia pintaa syvemmältä arkeologisia näkökulmia Turun historiaan
Torstai:
Turun linna
9.00 Tiedotustilaisuus
10.00 Seminaarin avaus ja kirjan esittely
10.15 Turun Maakuntamuseon sananen
kuppi kahvia

10.30-11.45
J.P. Taavitsainen / Arkeologian rooli Turun kaupungin tutkimuksissa
Sirkku Pihlman / Miksi Turku perustettiin Aurajoen suuhun?
Knut Drake / Abo domkyrka - en byggnadsarkeologisk översikt
11.45 - 13.00 Lounas

13.00-14.15
Auli Tourunen / Eläinten luita kaupungista
Heikki Vuorinen / Ihmisten luut muinaisen väestöjen terveyden kuvaajina
Pentti Zetterberg / Puurakenteiden dendrokronologiset ajoitukset
Kahvi 15 min

14.30 - 15.45
Terttu Lempiäinen / Makrofossiillt
Timo Vuorisalo et ai / Entomofauna
V.P.Salonen & J.P. Taavitsainen / Kaupungin raskasmetallipitoisuudet
16.00 linna sulkeutuu

liitä keskiaikaisen kaupungin kujilla ja raunioissa (aikataulu alustava):
17.30
18.30
19.30
21.00

Kävelykierros Suurtorin ympäristössä (Markus Hiekkanen)
illan ruokapala
Aboa vetuksen rauniokierros (Minna Sartes & Kari Uotila)
vapaa illanvietto
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Perjantai:
Turun linna
9.0 0 -1 0 .0 0
Seuran toiminnan esittelyä / kirjamyynti / kahvi

10.00 - 11.15
Georg Haggren / Sirpaleita Hansan kulttuuripiiristä Turun keskiaikaiset lasiastialöydöt
Aki Pihlman / Kaupunki, maaseutu ja keskiaikaiset saviastiat
Mervi Suhonen / Menneisyyden käyttöesineestä arkeologiseksi
tiedonsirpaleeksi. Ajatuksia artefaktin arkeologisoitumisprosessista

11.15 - 12.30 Lounas

12.30-13.30
Janne Harjula ja Sanna Jokela / Luostarikorttelista Mätäjärven
kujille. Aboa Vetus -museon ja Abo Akademin tontin nahkaesineitä
Heini Kirjavainen / Keskiaikaiset kankaat ja niiden valmistus
kahvi 15 min

13.45-14.30
Tapani Tuovinen / Pääkirjaston tontin kaivaukset v. 2003
jouluglögiä ja keskustelua
Seminaari päättyy klo 15 mennessä
Llinna sulkeutuu klo 16.
Päiväseminaarin hinta on 15 euroa.
Päiväseminaari ja seminaarin yhteydessä ilmestyvä kirja
'Kaupunkia pintaa syvemmältä - arkeologisia näkökulmia Turun historiaan ' AMAF IX yhteishintaan 40 euroa.
Illallisen hinta selviää myöhemmin.
Seminaarin uusin tieto löytyy seuran www-sivuilta.
Seminaari täyttyy ilmoittautumisjärjestyksessä ja tilaa on rajoitetusti.
Ilmoittautumiset seuran sihteerille
Hannele Lehtoselle (hannele-maria.lehtonen@pp.inet.fi)
Seminaariin liittyvät lisätiedustelut seuran pj. Kari Uotila (kari.uotila@utu.fi)
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At Home within Stone Walls: Life in the Late Medieval Häme Castle
Preface:
Häme Castle as a Subject of Research
Knut Drake
Financial Management at Häme Castle in the Mid-Sixteenth Century
(1539-a b o u t 1570)
Anna-Maria Vilkuna
In the Rooms of Häme Castle
Terhi Mikkola
The Outer Bailey of Häme Castle
Päivi Luppi
Crop Plants in Häme Castle in the 16th and 17th Century
Johanna Onnela
Hattula Church and Häme Castle
Markus Hiekkanen
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Teoksessa käsitellään ehkä Suomen tutkituinta linnaa - Hämeen linnaa.
Kirjan (176s.) artikkelit ovat eri tieteenaloilta: historian, taidehistorian,
kasvitieteen ja arkeologian. Kirjassa on bibliografia varhaisemmasta
Hämeen linnaa koskevasta tutkimuksesta.
Kirjan laajin artikkeli on Anna-Maria Vilkunan työ, jossa hän käsittelee
linnan tehtävää yhtenä kruunun talouskeskuksena 1500-luvulla. Hänen
tutkimuksensa antaa myös hyvän kuvan arkielämästä Hämeen linnassa
vastaten kysymyksiin: Keitä olivat linnassa työskentelevät ihmiset? Mitä
töitä he tekivät? Kuinka paljon heille maksettiin palkkaa? Mitä he söivät?
Lisätietoa linnassa käytetystä tai varastoidusta ravinnosta antaa Johanna
Onnelan artikkeli Hämeen linnasta löydetystä makrofossiilinäytteestä.
Knut Drake on kirjoittanut teokseen katsauksen linnan ja sen tutkimuksen
historiasta. Hämeen linnan esilinnan rakennusvaiheet esittelee Päivi Luppi.
Markus Hiekkanen tarkastelee artikkelissaan Hämeen linnan ja läheisen
Hattulan kirkon ajoitusta. Terhi Mikkola kertoo artikkelissaan linnan sisäisistä
rakenteista ja esittelee hypoteesin niiden käytöstä myöhäiskeskiajalla.
Kirja kuuluu Suomen keskiajan arkeologian seuran julkaisusarjaan
Archaeologia Medii Aevi Finlandiae. Julkistamistilaisuus on seuran
syysseminaarissa 21.11.2003. Kirjaa voi ostaa keskiajan arkeologian seuran
tapahtumista tai tilata seuran toimihenkilöiltä, yhteistietoja tämän lehden
etu-ja takakansilla.
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Koti kivimuurin sisällä
Suomen keskiajan arkeologian seura Sällskapet för medeltidsarkelogi i Finland ry

Seminaari Hämeen linnassa perjantaina 21.11.2003
09.00
10.00
10.15
10.45

Ilmoittautuminen
Seminaarin avaus
Aino Katermaa: Linnojen asema keskiaikaisessa yhteiskunnassa
Opastetut kierrokset (Knut Drake, Anna-Maria Vilkuna, Päivi Luppi,
Terhi Mikkola)

11.30

Seuran syyskokous
Lounas

12.45

Sirkka-Liisa Seppälä: Vanajaveden muinaislinnaketju - topografista
sattumaa vai tietoista strategiaa?

13.15

Opastetut kierrokset (Knut Drake, Anna-Maria Vilkuna, Päivi Luppi,
Terhi Mikkola)

14.00

Kahvi, jonka jälkeen vapaa tutustuminen linnan 'kappeliin'
Markus Hiekkasen johdolla tai näyttelyyn, oppaat paikalla

14.45
15.15
15.30
16.00

Johanna Onnela: Hämeen linnan viljelykasveja 1500-1600-luvulla
Lyhyitä tiedonantoja
Loppukeskustelu
Seminaari päättyy

Suomen keskiajan arkeologian seura julkaisee seminaarin yhteydessä
teoksen AT HOME WITHIN STONE WALLS LIFE IN THE LATE MEDIEVAL HÄME CASTLE
Seminaariin sisältyy opastettuja kierroksia linnassa, ajat näkyvät ohjelmasta. Jokai
nen voi osallistua kahteen eri vetäjän pitämään kierrokseen. Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä keiden kierroksiin haluaisit ensisijaisesti osallistua. Yritämme järjestää
ryhmät niin, että jokainen pääsee ainakin toisella kierroksella ensisijaisesti
haluamaansa ryhmään.
Oppaat ja opastuksen aiheet: Knut Drake: Linnan rakennusvaiheet - nykyiset tiedot ja
avoimet kysymykset, Anna-Maria Vilkuna: Elämää 1500-luvun linnassa, Päivi Luppi:
Esilinna ja sen tutkimukset, Terhi Mikkola: Tilankäyttö linnassa:
rakenteet ja esinelöydöt.
Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaarin hinta on 20 euroa, opiske
lijoille 15 euroa. Hintaan sisältyy lounas ja kahvi. Maksu suoritetaan seminaaripäi
vänä Hämeen linnassa. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 7.11.2003 mennessä
Hannele Lehtoselle sähköpostilla osoitteeseen hannele-maria.lehtonen@pp.inet.fi
tai puhelimitse numeroon 0400-5376710. Erityisruokavaliosta pyydetään kertomaan
seminaariin ilmoittautumisen yhteydessä. Turusta lähteville on mahdollisuus edulliseen
yhteiskuljetukseen. Meno-paluuhinta riippuu osallistujien lukumäärästä.
Yhteiskuljetukseen ilmoittaudutaan kuten seminaariin.
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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 Tieteel
listen 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.

Seuran jäseneksi 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). Jäsen
maksu on 16 euroaja opiskelijoilta 10 euroa. Osoitteenmuutokset pyydetään tekemään seuran
sihteerille (yhteystiedot alla). Seuran kotisivut ovat osoitteessa http://org.utu.fi

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
hannele-maria.lehtonen@pp.inet.fi

Rahastonhoitaja:

Terhi Mikkola
050-582 2526
mikkolaterhi@hotmail.com
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