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INGEBORG
Hdmeen linnan

ia

AAKEN
linnal6dnin

Ingeborg
Hdmeen linna o1i liiiinitetty
vuodesta !497 alkaen
Aakentytdr Tottille
ja hdn asui linnassa vuoden 1504 syksystd vuoden 1507 syksyyn. Ingeborg Aakenasiakirjoihin
enkuitenkin
tytar astuu
tdtd ennen,
simmdisen kerran jo paljon
vuonna 1466, seuranaan kolme kosijaa.
(tai
Eriiiin
norjalaisen)
tanskalaisen
herra Gustaf Karlinpojan
maj.nitaan kosineen Ingeborgia,
sanoin
norjalaisen,
junkkeriksi
mainitun Hans Sigurdinpojan,
jonka kanssa Ingeborg kihlautui.
Sulhailmeisesti
varsin
nen kuitenkin
kuoli
jdlkeen.
pian kihlauksen
Mutta kolmas
kosija
o1i odottamassa; Kaarle Knuutinpoika Bonden sukulainen, Sten Sture, ja
hdnen kanssaan Ingeborg Aakentytiir solmi
joko vuonna 1466 tai seuraaavioliiton
van vuoden alussa.
01iko morsian kaunis, sitd ei tiedeyht:ien aisiiilynyt
te. Ei o1e nimittdin
noata kuvaa tai maalausta, jonka varmasIngeborg Aaesittdvdn
ti
tiedettiiisiin
Mutta se tiedetaen varmasti,
kentytdrtd.
hdnen sukunsa onana aikanaan o1i
etta
oli
Tott-suku
nahtavin.
Pohjoismaiden
joka
keskiajalla
Skoonesta,
liihtciisin
o1i
Tanskaan. Sen vaikutusvalta
kuulul
puoliv6lin
1400-1uvun
suurimmillaan
jolloin
Akseja sen jiilkeen,
paikkeilla
Pohjoisvaikutti
veljessarja
linpoikien
o1i
veljeksiii
maiden politiikassa
kalkkj-aan yhdeksiin. Ingeborg Aakentyto1i velAake Akselinpoika,
tdren isd,
sai
jessarjan
vanhin. Aake Akselinpoika
isdnsd kuoltua haltuunsa Tanskaan kuulukihlakuusi pohjoisinta
neen Hallannin
kuntaa sekd Varbergin kaupungin ja 1inRuotsisnan. Aake ldcselinpoika avioitui
olevan
kotoisin
ta
L4nsi-Gdcitanmaalta
Margareta
kuuluneen
Vinstorpa-sukuun
tarkanssa. Avioliitto
Bengtintytteren
josi
maanhankinhrinelle mahdollisuudet
Aake Akselinpoika
taan myijs Ruotslssa.
suurmaanomistaja. Hiinelld
o1i todellinen

TYTAR

TOTT

halti iana 7497 -
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sekd Hallannissa Tanskassa
o1i maatiloja
SiiilyRuotsissa.
koko lentisesse
etta
kaikkiaan
mainitaan
neessd maakirjassa
joista
ainakin
233 eri-lai.sta omistusta,
187 oli rnaatiloja.
sukulaimuitakin
Tott-suvu11a
o1i
rajan
Tanskan 1a Ruotsin
suussuhteita
y1i.
Selvii muutos suvun suhtautumisessa
Ruotsiin
tapahtuu vuonna 1466. RuotsaSalomon Kraft on
historioitsija
lainen
ettii uusi voikuvannut tate toteamalla,
vaikuttaa
tuolloin
alkoi
makas tekijei
Akseherra Iivar
Ruotsin politiikkaan:
ja hdnen nnrkanaan kaikkien
Aklinpoika
'ruuyhteinen mahti. Tdmdn
selinpoikien
den voimakkaan tekijiintt airuena o1i maatarkemmin
liskuussa
saapunut Ruotsiin'
sanottuna Nykdpingiin Eerik Akselinpojan
joka o1i siellii
palvelija,
tiedottanut,
AkselinIivar
veli,
ettd herra Eerikin
luvan solmia
poika o1i saanut paavilta
tytteren
Kaarle Knuutinpojan
avioliiton
heiMagdalenan kanssa. Lupa tarvittiin
vuoksi. Eerik Akseddn sukulaisuutensa
palvelija
oli my6s kirkonoviin
linpojan
kehottanut
ilmoituksin
kiinnitetyin
jotka halusivat
ansaita kultaa
kaikkia,
Eerik Akseja omaisuuksia,
liittymiidn
palvelukseen.
Samoihin aikoihin
linpojan
svennit vdrKaarle Knuutinpojan
olivat
vdnneet viikeii Tukholmassa.
Syyskuun 2l pdiviind 1466 vietettiin
Iivar
Nykcipingissd komeat kaksoishiiiit.
l'lagavioliittoon
vihittiin
Akselinpoika
kanssa ja Iivar
dalena Kaarlentyttdren
Akselinpojan
aikaisernmasta avioliitosta
Arvid
perdisi.n
vihittiin
tytiir
oleva
ette Sten
Trollen
kanssa. On ilmeistd,
Sturen, Kaarle Knuutinpojan ldheisen suvietettahddt o1i suunniteltu
kulaisen
tilaisuudesvdksi samassa juhlallisessa
morsian ei
siirtyivdt:
sa. Ne kuitenkin
vleld
o11ut Ingeborg Aakentytuolloin
Agnete Aavaan Ingeborgin sisar,
tdr,
joka
.nn::
kuoli
kuitenkin
kentytAr,
J]

heite.
Mistddn
rakkausavioliitosta
ei
ja Sten Stusiis Ingeborg Aakentyttdren
ren vrj1i11d o11ut kyse. Kyse o1i Kaarle
Knuutinpoika Bonden ja Tott-suvun 1iitosta ja sopimuksista.
Suomessa, tai pikemminkin pitdisi
puhua Turun hiippakunnan alueesta - olihan
Suomi osa Ruotsin
valtakuntaa
o1i
jalansijaa
Tott-suku
jo
saanut
ennen
historioitslja
Kraftin
tiirkednd pitdrndd
vuotta 1466. Eerik Akselinpoika
Totr o1i
saanul Vilpurin
jo vuonna
lddnityksineen
1457. Tete linnaa
hdn piti
hallussaan
pienin
vain
keskeytyksin
aina vuoteen
1481. Eerik Akselinpoikahan on tunnetru
Suomen historiassa
erityisesti
01avinlinnan rakennuttajana.
Hdmeen linna
leanitettiln
Eerik Akselinpojalle
vuonna 1460. Teistri vuodesta
eteenpain aina kesklajan
loppuun H'dmeen
linna
sitten
olikin
mahtavien Tott- ja
Sture-sukujen ha1lussa. Eerik Akselinpojan kuoltua
1481 Hdmeen linna
siirtyi
kahden muun Akselinpojan,
ja Iilaurin
varin,
lyhyen kauden jdlkeen vuonna 1483
vaftionhoitaja
Sten
Sture
vanhemman,
Ingeborg
Aakentytdr
Tottin
puo1lson,
hallintaan.
Vuonna 1497 Hbrneen linnalddni lddnitettiin
nimenomaan Ingeborg Aakentyttdrelle.
jdlkeen
Ingeborgin
piti
Hdmeen linnaa
hallussaan
vuodesta 1508
alkaen Ingeborg Aakentyttiiren
veljenpoika Aake Yrj:indnpoika
jonka kausi
Tott,
kesti vuoteen 1520. - Vuonna 1523, lyhyen juuttikauden
jiilkeen,
Hdmeen linna
muiden linnojen
tapaan siirtyi
Kustaa
Vaasan haltuun.
Linnojen kohdalla alkoi
voutihallinnon
alka.
Keskiaian suurten
- Edellii
linnaherrojen
alka
o1i
ohil
mainituista
henkilcjistd
vain
Ingeborg
Aakentytdr
ja
Tott
Aake Yrjdndnpoika
Tott asuivat H.dmeenlinnassa.

Li.nnanherrat

ja

linnanrouvat

Keskiajan kuluessa o1i kiinteiden
rakennusten, linnojen,
hallinta
saanut yhd
enemmiin merkityste.
Jos 1100-1uku o1i
ollut
Ruotsin historiassa
ratsain liikkuvien ritarijoukkojen
aikaa, o1i 1300luvulta
kihtien
kyse linnanpddllikciiden
val1asta.
Pddosa valtakunnan
tuloista
keskittyi
linnoihin.
Linnanpddllikijlle
o1i rnyds sotilaallinen
valta a1uee1laan.
Uskollisuuden
siteestd
kuninkaan ia 1innanherrojen sekd toisaalta
linnaih".rujen ja helddn svenniensii vd1i11d tuli
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siten
nerkitykseltddn
ratkaiseva,
kun
o1i kyse vallasta
valtakunnassa. Toisin
sanoen: o1i ratkaisevaa, keiden hallussa
- Sotateknivaltakunnan linnat
olivat.
nen kehitys
o1i
vaikuttanut
linnojen
merkityksen
lisddntymiseen.
Ainakin jo
1400-1uvun a1kupuole11a kziyttcicin tulleer
(joiden rnerkitys tosin aluksi o1itykit
vdhiiinen) ja yleensd aseistuksen kehltys
vaikuttivat
siihen,
ette linnojen
Duolustus j:ir jestelmistd
yhei rnlssiivituli
sempia. Tullaseita,
erityisesti
tykkejii
varten
rakennettiin
entistd
lujempia
puolustusmuureja
ja
keskiajan
lopulta
alkaen myiis tykkitorneja.
Itse linnojakin rakennettiin
suuremmiksi ja niissii
otettlin
huomioon
valtaneuvosrdlssln
vaatimukset asunismukavuuden lisddmiseksi. Linnojen yllSpitdminen
ja rakentarninen vaati
jatkuvasti
siten
lisddntyviin
nddrdn tyijtd ja varoja.
1400-1uvun alkupuolel1e
saakka linnojen
lukumddrd va1takunnassa liseidntyi.
Vuonna 1434 alkaneen Engelbrektin
kapinan aikana kapinalliset
hiivittiviit
puolella
Ruotsin
joitain
pienempid linnoja,
joita ei endd
rakennettu
uudelleen.
Keskityttiin
y_
leensdkin
muutamien harvojen,
tdrkeimmiksl
katsottujen
linnojen
ylleipitrirni_
seen. Kehitys
ndkyl
selvirnrnin Ruotsin
puo1e11a. Samoja piirteitd
on kuitenkin
havaittavissa
myiis
Suomen puole1la.
- Sotilaallinen
ja taloudellinen
valca
keskittyi
siten
yhii harvemplin
kdsiin.
Voidaan hyvdlld
syy11d puhuu suurista
-Iinnanherroista ja heiddn ajastaan.
Hdmeen linnaa kuitenkin
hallitsi
muutaman vuoden ajan 1500-1uvun alussa nainen, Ingeborg Aakentytdr.
Hdnen valtansa
Hdrneenlinnassa
ja
linnalejdnissii
sekii
siihen
tuolloin
liitetyssd
Kokerndenkar_
tanon lddnissa 01i sama kuin linnaherrojenkin e1i liidninhaltijoiden
yleensdkin.
Mitetin rajoituksia
ei oltu
tehty siite
syystd, ettd Ingeborg o1i nainen, eikd
nistdain
muustakaan
syystai.
Millaiser
edellytykset
hdnellei o1i selvivtvd
tehtdvdsteidn? Millainen
ihmlnen hiin o1i?
Mit:i
tiedetddn
hdnen eldrniistddn ennen
Hdrneen linnan
vuosia,
hdnen eliimdstdiin
puolisonsa,
kuningas Kaarle Knuutinpojan
kuoleman jblkeen
Ruotsin
valtionholiajaksi valitun
Sten Sturen rinnalla?
Aviolilton
alkuvaiheita
leimasi sotaaika.
Ede11d kerrottiin,
ettii Eerik Akja Kaarle Knuutinpojan palvesellnpojan
lijat
hakivat miehiii trhankkirnaan kultaa
ja omaisuuksiart. Joukkoja koottiin
tosi-
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I ennen
mestedn
inpojan
nhoitaa?
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tarkoituksella.
Pohjoismainen
unioni,
Kalmarin unioniksikin
Tanskan,
kutsuttu
joka vuonna
Norjan ja Ruotsin liitto,
1397 solrnlttiin
Tanskan kuningatar I{argaretan johdo1la, natisi
liitoksissaan.
juuri
Taisteluja
kdytiin
1640-1uvu1la
yhtd hyvin ruotsalaisten
ja tanskalaisten vai1i115 kuin ruotsalaisten
ryhmittynien vb1i1lii. Ratkaiseva taistelu
td1ld
ereiei kdytiin
Tukholman kaupungin luona
Brunkebergissa vuonna 1471. Tiissd taistelussa Sten Sturen puoluelaiset
saivat
voiton ja rauha vallitsi
maassa seuraavan vuosikymmenenajan.
Tiimdn voiton uljautta
ylistiiii
kesklaja11a kirjoitettu
Sture-kronikka,
voiton ja voittajan,
Sten Sturen, urhean
ritarin
Eikd kronikan kirjoituljautta.
taja o1e unohtanut Ingeborgla:
ilHwath nyn hwstru giorde
wi7l iag ey tygia
StochoTn
Tatt hon ti77 segia
Att the sku77e a1le pd sTottit
gd
ther sku77e the kost oc aTnwse fd
ATnwsor nogh monde the ther fonga
ath oss skuTfe tess biither
i stri idhen gdnga
Min hustru ingeborg nz
ionffrugher
och frwr
sdghe wt gonon then hoga nwr
Aff StochoTms sTott
hwre sTaghit sku77e gd
och hwiTken son skuL7e
segherwinning fd
On nig bar hon stoor sorg och fara
och the andra tesTikes nz
henne nonde wara."
alth

fatgt

folk

i

( Svenskaredeltidens Rim-kr6nikor.
Tredje
s.

delen.

Stockholm

186?-l-868,

164-165. )

ikddn kuin
Kronikka
on kirjoitettu
Siind
kertomaksi.
Sten Sturen itsensd
siis kuvataan Ingeborgin toimintaa Brunaikana Tukholmassa.
taistelun
kebergin
Ingeborg kutsui luokseen linnaan kaupunruokaa ja almugin kc;yhiit, antoi ndille
ia , iotfa
fni sfel rrn kulku olisi
Sten
Js t
onneSturelle ja hdnen puoluelaisilleen
kas. Sen jdlkeen Tngeborg ja muut 1inlinnan
naiset
siirtyivdt
nassa ol1eet
kulkua.
muurille
seuraamaan taistelun
Sten Sturen
Kronikka on kirjoitettu
ja
se on
epdilemiittii
toimeksiannosta
mukaan'
muotoiltu
hdnen toivomustensa
Kronikan kuvaus muistuttaa huomattavassa
mddrin ereste pyhimyslegendaa, legendaa

Pyheistd Yrjdnastd.
joka surmaa lohikadrmeen. Legendaan liittyy
myos kuvaus
prinsessasta,
joka seuraa Pyhdn Yrjdndn
ja lohikdiirmeen
viilistd
taistelua
po1vistuneena
rukoukseen. - Sten Sture tilasi
kuvanveistdjd
Berndt Notkelta Tukholrnan suurkirkkoon
Pyhii Yrjzind-aiheisen
veistoksen Brunkebergin taistelun
kunniaksi.
Kronikan kuvauksen ja pyhirnyslegendan yhtSldisyys
on siis ilrneisen tarkoituksellinen.
Hurskaus, voimakas yhteys kirkkoon ja
Ingemuutoinkin
esiin
uskontoon tulee
yksin ja
Hdn lahjoitti
borgin kohdalla.
yhdessZi puolisonsa kanssa runsaasti arja luostavokkaita
esineitd
kirkkoihin
Eikui siinei kyllin,
reihin.
he jopa peyhden luostarin,
Mariefredin
rustivat
Sten Sturen perinkartusiaaniluostarin
tcimaalle Gripsholmiin.
pystyMutta fngeborg on selvastikin
nyt hurskautensa ohe11a kiiyt2inniilllseen
ja
itsendiseen
toimintaan.
Sen voi
aavistaa
kronikan
runomuodonkin takaa.
Varsin todenndkciisesti
Ingeborg on Brunkebergin taistelun
aikana tosiaankin
o1ttantanut
1ut Tukholmassa ja on
ruokaa ja
Tdmiin voinee
almuja kaupungin kdyhille".
tulkita
siten,
etta han on pitiinyt huolTukholman
ta
mielialasta
kaupungissa.
kaupungin asukkaiden mielipide
osoittautaistelun
tui hyvin usein ratkaisevaksi
ku1u11e. Jos kaupunkilaiset
asettuivat
jrii
puo1e11e kuin linna,
vastakkaiselle
piiritykseen.
Ingelinna
eristyksiin,
Brunkebergin
borgin
tehtave
taistelun
aikana ei siis o1lut merkityksetiin.
Ainakin kerran tiedetiiiin
mycis linnan
o11een Tngeborgin johdossa, Kyseessd oli
Nykcipingin 1inna. Vuonna 1501 alkoi nijiilleen
mittdin
kerran yksi unionikauden
Tal1e kertaa o1iloppuvaiheen taistelu.
vat
vastakkain
Hannun
unionikuningas
joukot ja Sten Sturen joukot. Taisteluja
kdytiin
useilla
tahoi11a. Svante Niilonpoika huolehti
Cirebron 1intaistelussa
nalddnin
valloittamisesta.
Sten Kris(Oxenstierna)
pilrittl
Vestianinpoika
ja kuten ede1ld mainittiin,
ter5sia
Ingeborg antoi
puolisolleen
tukea Nykcipkdsin. Sten Sture itse saattoi
ingistii
siten
keskittyd
valloittamaan
Tukholrnan
linnaa, joka o1i Hannun puolison, kuningatar
Kristiinan
komennossa. Lokakuun
alkupuo1e11a
1501 Sten
Sture
saikin
Tukholman linnan. Td11d kersaarroksiin
heti piit-aa Tukholman kaupunki siirtyi
alussa Sten Sturen puo1e11e.
rityksen
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Linnan saarrostus
o1i sen jSlkeen tdyde11inen. Linna ja kuningatar Kristiina
piiritystii
kestivdt
kuitenkln
seuraavaan
f-oukokuuhun saakka, y1i koko ta '..en. Kun
kuningatar Kristiina
antautui,
o1i vain
jdsenistd
kyrnmenkunta linnan miehistijn
lfuut olivat
terveene.
n61dn ja tautien
pitkrin
heikenteimiti tai
olivat
kuolleet
Tete
talven
alkana.
Tukholman linnan
piiritystei
syksystd 1501 keveidseen 1502
pidetiiiin yhtend keskiajan historian
raskalmmista. - Ingeborg osallistui
siihen
vain siten, ette hdn o1i vastaanottamassa kuningatar Kristiinaa
ldheisen luospuutarhassa,
tarin
kun tdrnd linnan antauduttua poi stui
si e-ltd - ja joutui
jddmddn Ruotsiin
vangiksi
aina vuoden
1503 syksyyn saakka. H'dnen vankeuspaikkansa tosin o1i Vadstenan birgittalais- Valitettavastl
1uostarl.
mikddn ldhde
ei kerro,
rnillainen
01i ndiden kahden
vastakkaisen
osapuolen
voimakkaiden
puutarhasnaisten
tapaaminen luostarin
sa. Tahdonvoimaa ja lujuutta
o1i kummallakin vaikka jakaa usearnmalle naise1le.

Ingeborg
Aakentytdr
Hiimeen linnan
haltijana
Tahdonvoimaa ja lujuutta
vaadittiin
Ingeborgilta
eri,tyisesti
syksyn
1503
j61keen, joskin varmasti usein sitd ennenkin. Joulukuun 14 pdivdnd vuonna 1503
valtionhoitaja
Sten Sture vanhempi nimittdln
kuoli Jijnkcjpingissii. Hdn o1i paja
laamassa Ruotsin
Tanskan rajalta,
jonne o11 saattanut
Tanskan kuningatar
Kristiinan.
Valtionhoitajan
seurassa o11ut prejoka
laati
Hernming Gadh, kirkonmies,
kunnostautui
rnyijs sotatoinissaa,
salasi
valtlonhoitajan
kuoleman. Han kiidritytti
Sten Sturen ruumiin vuotiln
ja nridrdsi
sen kuljetettavaksi
jonkin
kuin ainakin
tavallisen
matkatavaran.
Sten
Sturen
jatkaa rnatkaa Hemni-ng
tuli
ndenndisesti
Gadhin seurassa. Sijaisena matkustl Sten
Sturen vaatteisiin
pukeutuneena, valtinhoitajan
kdiidyt kaulassa,
hdntii ilmeijossain
sestl
nddrin ulkonaisesti
muistuttanut
palvelija.
Ketiidn ei paastetty
ttSten
puhuttelemaan
Stureatt.
Tdmiin i1moitettiin
olevan vakavasti sairaana.
Jo 15.12.1503 Hemming Gadh o1i Grdnnassa, mistd hdn ldhettl
kirjeen
Svante
Niilonpojalle.
Svanten o1i noudatettava
mitd ankarinta
ja kutvaitellaisuutta
suttava kokoon kannattaiiaan
mahdolli3B

Mikali
Ingeborg Aakensimman nopeasti.
tytdr haluaisj- ldhted tapaamaan sairaakpuolisoaan
tiimb o1j- essi ilmoitettua
t cftHvH
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katsonut olevan tarpeen ldhemmin selittda.
Svanten tulisi
siind
tapauksessa
toimj-a Ingeborgin suhteen kuten parhaakpeldttevisse,
01i ilmeisesti
si
ndki.
ettd lngeborg saisi vihlii tapahtuneesta.
Hemming Gadh nimittdin
kertoo
samassa
paikalle
klrjeessddn,
etta
o1i tu11ut
ja
Bertill
Sturen
Qass-nimi-nen Sten
palveluksessa
Ingeborgin
o11ut henkilij
nukanaan 4000 markkaa Kalmarin linnaan
Bertill
toimltettavaksl.
Qass o1i kuitenkin kadonnut rahoineen kuultuaan Sten
Sturen olevan sairaana. Hernmin Gadh kaipasi selvdsti,kin
sekd rahoja ettb niiden
ku1jettajaa.
Tijstd
vastoi nkdym-isestd
huofimatta hdn kuitenkin
klrjeessiiiin
sanoo olevan mahdollista
salata Sten Stujos
ren kuolema ainakin
puoli
vuotta,
niin halutaan.
Niin kauan asia ei kuitenkaan o11ut
salassa. Juonittelljoiden
tavoitekin
topaljon
Tammikuun
teutui
aikalsemmin.
21 pdlvdnd vuonna 1504 Svante i'{iilonpoika valittiin
uudeksi Ruotsin valtionhoiTukholmassa. Sten Sturen ruumiin
tajaksi
jo o11een Tukholman
sanotaan tuolloln
Pyhd Yrjiinii-veistoksen
suurkirkossa
luona. Valtionhoitajan
valittuaan
vaaliin
kokoontuneet herrat
saattoivat
sen jiil*
keen juhlallisena
kulkueena Sten Sturen
jossa hautajaiset
ruumiin Mariefrediin,
pidettiin
helmikuun puoliviilissii.
ynmerte01iko Bertill
Qass sittenkin
nyt, mistd oli kysymys ja vienyt sanan
Ingeborgille?
Milloin
Ingeborg
kuuli
miehensd kuolemasta? Vastauksia ei o1e.
Selvdd on kuitenkin,
ettd uuden valtionja Ingeborg Aakentyttdren vahoitajan
1it
parhaat mahdolliset.
eiviit
o1leet
Svante Nlilonpojan
asema ei alkuun o11ut
kovinkaan
Tanskalaisten
vakaa.
kanssa
hdn sai alkaan aselevon kevd5115 1504 ja
saattoi
sen jdlkeen keskittye
selvittdrniidn viilejddn kotimaassa. Suomen linnojen kohtalot
ratkesivat
vasta kes6116
1504 Svanten Suomeen tekemiin rnatkan yhteydessd. Ingeborg Aakentyttaren kanssa
Svante Niilonpoika
sai aikaan sopimuksen
vasta lokakuussa 1504. Ingeborg Aakentyja
tar
sai
osuudekseen Hiimeen llnnan
linnaliidnin
seka Kokeniienkartanon 1aenin. Lisdksi hdnen oikeutensa Korsholman
ja Ruotsissa sijaitsevaan
lddnlin
Vadsbon kihlakuntaan
tunnustettiin.
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tajaiset
ymmdrtdIt sanan
; kuuli
ei ole.
valtioniren vdc1liset.
[n o1lut
kanssa
1504 ja
-"1vittdr linnokesiilld
tkan yhr kanssa
pimuksen
Aakentynnan ja
ron 1earsholman
ln VadsNe 1uo-

vutettiin
kuitenkin Svante Niilonpojalle
jiidneen velan pantiksi.
Sten Sturelta
Velka olisi
tu11ut
maksetuksi
ndiden
liiiinien
tuotoilla
seitsendssd
vuodessa.
palanneet
Lddnit
olisivat
sen jdlkeen
(Tapahtumia ei
Ingeborg Aakentyttdrelle.
voida tdssd yhteydessii selostaa tarkoin.
Asiasta liszitietoja
haluaville
viittaan
lopussa oleviin kirjallisuusartikkelin
tietoihin.
)
Tngeborg Aakentytdr
siis
sai Hdrneenlinnan ja Kokemdenkartanon lddnien verotulot
kdytt6dnsii.
Ndmd eiviit o11eet hiinen ainoat tulonsa. Hrinelld o1i runsaasti
maaonaisuutta Ruotsissa.
Maanomistajana Ingeborg Aakentytdr ei jeidnyt isdspdinvastoin.
tddn jdlkeen,
Ingeborg oy1i 500 rnaatilaa ja sen lisiiksi
rnisti
muita
luotoja,
omistuksia,
saaria,
jiirvid,
kalastarnoja ja pyyntipaikkoja.
Tdmd valtalsa
onaisuus
karttunur
o1i
Sten Sturen ja Ingeborgin y1i 30 vuotta
kestdneen
Vuodelta
aviolliton
aikana.
1502 seiilyneessd maakirjassa (ks. kuva)
pariskunnan ostamat tilueteltu
kaikki
1at ja lisdksi
Ingeborgin perintcitilat
ja huomenlahjoina saamat
sekd kihlajaisti1at,
toisin
sanoen kaikki
ne tilat,
jotka
puolisoiden
keskindisen
sopinikjiirinddn Ingeborgin
sen mukaan tulisivat
onistukseen,
mikiili
Sten Sture kuolisi
ennen puolisoaan.
Sten Sturen sukulaisi11e tulisivat
vain Sten Sturen peri(Sten Sturella ja Ingeborgilmdt ti1at.
1a ei o11ut isdnsd tycin jatkajaa.
Asiakirjoissa
mainitaan
Sten Sturen tytdr
joka liittyi
Birgitta,
birgittalaisluosEriiiden tietojen
rmrkaan Birgittariin.
ta olisi
o11ut Sten Sturen avloton lapMaatilojen
myytiin.
Joitasi.)
tuotto
in tietoja
kaupankdynnisonkin siiilynyt
Sten Stutd, samoin joitain
mainintoja
ren ja Ingeborgin onlstamista laivoista,
joi11a kuljetettlin
paitsl omia tuotteita myds muiden rahtja.
Suomessa Ingeborgilla
o1i hyvin vdhdn
omistuksla.
Ndyttdd si1td,
ettd hdn omistl
Vesunnin tilan
Ildmeen
Hattulassa,
linnan ja kuuluisan Hattulan Pyhdn Ristin
kirkon
laihe1lei. Naantalin
luostajonka hiin o1i tesrin lzihelki o1i talo,
tamentannut
luostarin
omaisuudeksi. On
siis
todenndkciistd, ettd Ingeborg Suomessa ollessaan
ei asunut vain Hdmeen
linnassa,
vaan sen lisdksi
rnycis ndissd
juhomistamissaan taloissa.
Kirkolliset
1at todenndkdisesti
saivat hdnet matkus( ioskin
tamaan Naantaliin
tai Hattulaan

Hattulan
Pyhdn Ristin
kirkko
on yhte
1ai11a saavutettavissa
Hdmeen linnasta
kdsin) . Erilaiset
taloustoimet,
sadonkorjuu, kalastus, tai sitten verojen keruu saattoivat
vaatia hdnen ldsnSoloaan
mycis Kokemiienkartanossa
Hdmeen linnan
lisriksi.
fngeborg
Aakentytdr
Tottin
seuraaja
Hdmeen linnassa,
Aake Yrj:indnpoika Totr,
on osallistunut
nytis aluee11a pidettyihin kdrdjiln.
Ingeborg ei ndytd o11een
nlilld
itse 15snd. mutta muisto hdnestd
j?idnyt nyiis kzirzijdpciytdkir joion silti
hin. Sakkoja sai se, joka ei suorittanut
velvollisuuksiaan
linnaa kohtaan. tuonut
puutavaraa, tlilia,
pdreitd tai
kalkkia,
muuta vaadittua
tavaraa
ajoissa.
Ndmd
kaikki
olivat
kuitenkin
velvollisuuksia,
joiden suorittaminen
ei suorastaan liittynyt
linnanhaltijan
henkiltjcjn. - Ingeborgin
henkilcin
loukkaamisesta
sai 40
markan sakon. Ndin krivi eriiiille
talonpoja11e, joka o1i puhutellut
Ingeborg Aaja hdnen svenniSSn "lalttokentytdrtZi
mastltt.
Sakko o1i suuri.
Saman verran
tuli
sakkoa kuninkaan
loukkaamisesta.
Linnanhaltija
o1i hdnen edustajansa ldrinissd ja siten loukkaamaton ja kaikkien
muiden y1iipuolella.
Sakon rahallista
arvoa selventenee tieto,
etta lldmeen linnan palkollisten
tavallinen
rahapalkka
puolivdlin
paikkeilla
1500-1uvun
oli
3 markkaa vuodessa.
Ruotsissa o1i rnydhiiiskeskiajalla
kolme valtionhoitajaa.
Sten Sture vanhemman
jdlkeen
o1i valtionhoitajana
edelliikin
rnainittu
Svante
Niilonpoika
vuosina
I5O4-I512.
Svante Nlilonpoikaa
seurasi
hdnen poikansa,
Sten Sture
nuorempi,
vuosina
I512-L52O.
Svante Niilonpojan
1eski,
Ingeborgin
tapaan tanskalaissyn(Dyre), menetti
tyinen Metta Ivarintytdr
kaikki
onaisuutensa Ruotsissa huomenlahjojaan mydten ja joutui
siirtymaen
Tanskaan, jossa vietti
loppueldmdnsd luostarissa.
Sten Sture nuoremrnan leskelle,
Kristina
Gyllenstiernalle,
tosin luvattiin
liiiinitykseksi
Hdmeen linna ja Kokemdenkartanon lddni, mutta hiin ei koskaan
ehtinyt
nauttia
lddnityksensii
tuloja.
Tanskan kuningas Kristian
II
antoi sen
sijaan vangita hdnet ja kuljettaa
Tanskaan.
NZim:i kaksi
rouvaa ovat ilman nuuta
ldhimmdt vertailukohdat,
kun rnietitddn,
pit6miten Ingeborg Aakentytdr onnistui
mddn hallussaan
15dneiii.
Hdnen
useita
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leskend Luonasenansa valtionhoitajan
asiaan, mutta kuten
valkutti
nollisesti
Metta IvarlntyLt,aren ja Kristlna Gy11ensei ei
kdy ilmi,
stiernan kohtaloista
yksin rirttdnl,t.
jotka
tekijbitd,
Tarvlttj in
useita
Ingeborgin
lopputulokseen
vai.kuttivat
hyvdksi. IIdnen volmakas sukunsa, jonka
jdsenid
1500-l.uvun alussa o1i
edelleen
johtavina 16l.ss1miehln6. Hdnen suuri o(veloista
huolirnatta). Ja
maisuutensa
Ingeborg
lopuksi. hdnen oma luonteensa.
jd;inyt
ei todellakaan
Aakentyt.dr Tott
syrjddn odottarnaan' ettd hdnen aslansa
Hdn oli Tott-suvun tdyshoidettaisiin.
verinen edustaja, sukunsa tytdr.
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Hdmeen linnan kehdmuurin yhteyKuva 2.
o11 kudessd olleeseen fatabuuritorniin
vattuna Kristus tuskien miehenS. Kuvassa
niikyvd vaakuna on kuulunut Tott-suvu1le,
jonka jdsenten hallussa
l1nna o1i suuEnsimrimman osan rnycihdi-skeskiajasta.
Eerik
o1i
miiinen Tott-suvun
edustaja
joka sai lldmeen 1inTott,
Akselinpoika
nan haltuunsa vuonna 1460. Samalta vuodelta on varhaisin
ldhde, jossa H5meen
linnasta kdytettiin
nimityst?i Kronoborg.
Tavasteruotsinkielisen
Nimi esiintyy
loppuun
rinnalla
keskiajan
hus-nirnen
saakka. (Vuoden 1809 jelkeen vendliiiset
Kronoborgkiiyttiiiin
ottivat
uudelleen
nimen. )

Kuva 3.
Teltakd
Ingeborg
Aakentytdr
- Kuvassa on yksityiskohTott ndytti?
tul, prinsessa,
Pyhd Yrjeind -veistosryhjoka
ndstd,
nykyddnkin
on Tukholman
Suurkirkossa.
Veistoksen on lahjoittanut
valtionhoitaja
Sten Sture vanhempi Brunkenbergin
taistelussa
vuonna L47I saavuttamansa voiton muistoksi.
Veistoksen
prinsessan
kerrotaan
saaneen piirteensd
Sten Sturen puolisolta,
Ingeborg Aakentyttarelte.

