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Kustaa
Vaasan valtaantulo
1500-1uvun
aIkupuo1el1a merkitsi
paika11ise11a taso11a keskushallinnon
otteen kiristymisja kruunun
td. Veronkantoa tehostettiin
vlrkamiehet
yhd useammin
sekaantuivat
talonpolkien
elSrndiin. Histriantutkijan
kannalta
Kustaa Vaasan hallinnonuudistukset olivat erittdin
merkittavie:
niiden my6t?i syntyi paljon uutta asiakirjaaineistoa.
Keskiajan tutkija
tuskailee
puutteellisuuden
usein
ldhdeaineiston
ja
kanssa.
Keskiuudenajan taitetta
tutkivalla
on kdytcissddn jo huomattavasti enemmdn ldhdemateriaalia.
Merkittiivin
Kustaa Vaasan aikana synldhdesarja
tynyt
ovat voutikuntatilit,
jotka alkavat vuodesta 1539. Vehitellen
Kustaa Vaasa lakkautti
halusaateliston
pa1ve1us155nit
sa o11eet keskiaikaiset
ja niiden tila11e perustettiin
tilie1i
joiden
johtoon
linnalddnejii,
kuningas
jakaanasetti
linnavoudin.
Llnnalddnit
tuivat
edelleen voutikuntiin,
hallintoja neljiinneskuntiin.
pitdjiin
ja
Linnavoudit
voutikuntien
voudit
olivat
suoraan tilivelvollisia
kuninkaa11e. Nykyddn ndistd voutien tilityksistd kuninkaalle
kdytetddn rnonia nimityksid.
Niitii kutsutaan joko voutikuntatileiksi
tai voudintileiksi
tai sinisek(nykyddn alkuperdisiii
si sarjaksi
tilejii
sdilytetrian
valtionarkistossa
sidottuina
sinikantisiksi
kirjoiksi)
tai vanhemmak*
si
tilikirjasarjaksi
ertukseksi
vuoden
1634 hallinnon
uudistuksen jSlkeen syntyneestd lddn intilj-kirjasarjasLa.
Voudintilin
rakenteessa tapahtui muutoksia
1500-1uvun kuluessa, mutta paesdbntiiisesti
voudintili
sisdltdd seuraavia osia:
- katsaus paikallisiin
nolhin
seka niiden

ja paimittolhin
suhde Tukholrnan

mittajdr j estelmdiin
- hallintoalueen
rakenteen selostus
- verojen kantoperusteet
- tilitys
kruunun paikallisista
nenoista
ja tavaratoimituksista
- linnalddnin
keskuslinnan tili
sekd
voutikuntien
keskuskartanoiden
tilit
- rnaakirja
- kymmenysluettelot
- sakkoluettelot
- kuitit
Moni sukututkija
on varmasti kiiyttdnyt voudintilin
maakirjaa,
kymmenysluetteloa ja sakkoluetteloa.
Seuraavassa perehdymme tarkemmin voudintiliin
sisdlty*
vddn keskuslinnan tiliin,
si11d se y1lettaa monipuolisuudellaan.
Esimerkkeind
kiiytiimme Hiirneen linnan tllejei
1500-1uvun
puoliviilissd.
Linnat olivat
suuri menoerd valtion
taloudessa ja niinpd kuningas halusi
tarkan tilityksen
linnan tuja menoista. Linnan tilejd
loista
tehdesddn linnakirjuri
ei
aina
tyytynyt
pelkdstddn
nurneroin kirjaamaan
tilitapahtumia, vaan hdn saattoi
laajemminkin
selvittdii
tapahtumien
taustaa.
Hiirneen
linnan
tileihin
1500-1uvu11a slsiiltyy
ylldttevan
paljon tietoja
linnan arkieldmdstd.

Hdneen
-

linna

monipuolinen

talouskeskus

Hdmeen linna oli 1500-1uvun puoliviilissd
kruunun hallintokeskus
Hdrneessii ja sotilaallinen
Linnan merkitys ei
tukikohta.
kuitenkaan pelkiistdrin rajoittunut
taihdn.
Llnna o1i mycis merkittdvd
ja monipuolinen talouskeskus.
Kuninkaan vaatimusten
mukaisesti
pyrittiin
linnassa
olemaan
mahdollisimman
omavaraisia.
Jotta
kaikista
luontalstalouteen
kuuluvista tehtdvistii
olisi
suoriuduttu,
tZiytyi 1in-
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nassa olla runsaasti
alojen ammattilaisia.

tytjvoimaa ja monien

ldheisyydessd oli
Linnan velittiinessd
linna-a1ue johon kuului Saaristen,Ojoispeltoineen
ten ja Hetilain latokartanot
ja niittyineen
kalavedet,
sekii linnan
ja my11y. Linna-alue ei ol1ut
takanetset
yhtendinen,
sil1ii vii1i11d naaputdysin
linnarikylien
omistukset
katkaisivat
kaLinnan maaonaisuus ulottui
alueen.
peahkona, epdsiiiinniillisend,
mutta loupitkdnd vyijhykkeenais-kaakko-suunnassa
Tarnmelan rajalta
nd aina Palsankalliosta
TAllii
laaSopenvahaan Hauhon raja11e.
ja11a
pdivittdin
a1ueel1a
tydskenteli
karjaa,
ihrnistd
kasvattaen
toistasataa
ja
linnan
vi1jel1en
naata,
kalastaen
jokapdivdisessd
kdeldmiissd tarvittavia
tehden.
sittiitS

Linnan

vdki

H?irneenlinnan voudintileistai
lciytyy tietoja linnan asukkaista monesta kohtaan.
Kaikista
tdrkeirnpid
tietoldhteitii
ovat
Linnan vden
linnan vZien palkkaluettelot.
palkkaukseen
kuului
rahaa,
kangasta,
yltispito
Jokenkid ja tiiysi
linnassa.
palkkaerdstd
kaisesta
kirjuri
teki oman
johon merkittiin
luettelon,
linnan ty6ntekijiin
nimi, ammatti ja palkan suuruus.
palkkaluetteloita
Koska Hdrneen linnasta
on siiilynyt
usealta vuodelta,
on niiden
avulla
nahdollista
saada monenlaista
linnan asukkaista.
tietoa
Vakituisesti
linnassa asui satakunta
henkeii, mutta sotajoukkojen
majoittuessa
linnaan
saattoi
viikimddrii
tilapdisesti
nousta kolmannelle
sada11e. Jatkuvasti
linnassa o1i kolmisenkymmentd sotilasta,
joiden tehtavena o1i vartioida
linnaa ja
Linnan
osallistua
kuljetustehtdviin.
ylimpddn virkakuntaan
linnankuuluivat
vouti, alivouti,
kirjuri,
kappalainen ja
jotka
kymrnenkunta voudinmiestd,
olivat
linnanvoudin
lShirnpid apulaisia.
Liihes
puolet linnan asukkaista o1i eri alojen
ja renkejii.
kiisityijldisiii
sekd piikoja
Palkkauksessa
o1i
selvdt
erot
eri
ryhrnien vii1i11zi. Korkeinta palkkaa nautjonka rati luonnollisesti
linnanvouti,
hapalkka vuodessa o1i 40 markkaa. Kirjuja voudinrniehet
ri
sai
30 narkkaa
20
ja parhaiten
narkkaa vuodessa. Sotilaat
palkatut
kdsityijliiiset,
kuten
seppd,
ja suutari,
rddtiili
nauttivat
vuodessa
16 markan rahapalkasta.
Pienernpi palklo

ja renkdsitydldiset
seke piiat
kaiset
git
saivat
vuodessa 3-4 rnarkkaa. Rahapalkan lisiiksi
kuului
kaikille
ryhmille
ja
kruunun
kustantama
luontaisetuja
yliispito.
Varsinkin
kruunun korkeimpien
virkamiesten
elintasoa
on pidetty hyvdnii
linnanvoudilla
1500-1uvu11a.
Monella
riitti
varoja maaomaisuuden kartuttami1500-1uvu1ta kuvaaseen. (Hintatietoja
maan rahanarvoa:
1500-1uvun puolimaissa
rnaksoi 4 rnarkkaa
tynnyri
suolasilakoita
ja tynnyri ruista maksoi 5 markkaa. Miehen piiiv2ityci oli puolen markan arvoinen.
joutui
Hiirdstd
markkinoilla
maksamaan
12 markkaa ja ilveksen
arvo o1i
turkin
9 rnarkkaa. )
Monesti historiantutkimuksessa
korostetaan eroja miesten ja naisten palkkauksessa. Mielenkiintoista
on, ettii Hdmeen linnassa
1500-1uvu11a ei ndytd o1leen merkittiiviii
eroja miesten ja naisten palkkauksessa. Luonnollisesti
suurin
osa linnan
miehiii.
tyiintekijdistd
oli
Naisia eri tehtaviss?i o1i parikymmentd.
HeistZi merkittdvimrndssd asemassa oli varastoaitan
e1i fatabuurin
emdntd, jonka
vuosipalkka oli sama kuin parhaiten pa1Linnan jokaikatuilla
kdsitycil5isi115.
johdossa o1i latokartasen latokartanon
non isdntd ja emdntii. He olivat
aviopari
ja
yhte
nauttivat
tdsmdlleen
suurta
johtaa
palkkaa.
Miehen tehtevane
o1i
ja vairno vastasi
peltotijita
karjanhoija renkien palkkauksessa
dosta. Plikojen
palkYhtdldinen
ei ol1ut suuria eroja.
kaus rniesten ja nalsten vii1i1ld ei suinkaan o11ut
Hdmeen linnan
erikoisuus,
vaan periaate,
etta samasta tydstZi makyhtei suuri
palkka
settiin
sukupuoleen
katsomatta,
niiyttiiii
kdytiissd
olleen
rnuissakin kruunun linnoissa
ia kartanoissa.
Kruunun palveluksessa
o11eet ty6nteliikkuvaa
viiked. Korkeimmat
kijdt
olivat
pysyiviit samassa tybpaikassa
virkamiehet
tavallisesti
kolmisen vuotta ja siirtyitehtdvet sitten uusiin keskushallinnon
ja kdsityiil2iiset
Sotilaat
tyiiskenvlin.
kaksi
vuotta.
linnassa
noin
teliviit
ja rengit
Piiat
vaihtoivat
tavallisesti
tydpaikkaa jo vuoden kuluttua.
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joka on siiilynyt
kailijaluettelo,
Hdmeen
linnasta muutamalta vuodelta 1500-1uvu1la.
Koska ruokailu
o11 suuri
menoerd
linnojen
taloudessa, vaati kuningas vouteja yllZipitiimddn viikottaisia
luetteloja, joihin
linnassa
oli rnerkitty kaikki
ruokailleet.
Sen lisiiksi
ettii luetteloon
nerkittiin
arnmattiryhmittdin
kaikki
linnan vakituiset
tyiintekljdt,
kirjattiin
ja tisiihen nycis linnassa vierailleet
joi11a
lapdistciissii
o11eet,
o1i oikeus
kruunun ruokaan.
Vierailijoiden
1i-stan
avulla voi seurata llnnan ja ympdristcin
yhteyksid.
Listassa niikyvdt mm. linnassa
ja
papit,
kdyneet virkamiehet,
sotilaat
aateliset.
Yleensd
linnassa
asuneiden
henkilciiden
tarkempaa alkuperdd on vaikea selvittdd,
koska ni-met on ilmoitettu
ilman kotioaikkaa
muodossa ttMatti Matinpoika".
Vierailijoiden
listassa
mainiyleensd sukutaan varsinkin
aatelisilla
nimi ja joskus myiis kotikartano.
Vuoden 1562 ruokailijaluettelon
vieraslista
mukaan ymp6rist6n
kartanoiden
ja erndnniit vierailivat
isdnndt
llnnassa
Harvi-alan kartanon rouva Karin
useasti.
vieraili
linnassa
vuoden aikana seitsemiin kertaa. Mukanaan rouva Karinilla
oli
tavallisesti
kolmen neljdn hengen seurue
ja hiin viipyi
li.nnassa muutaman pdivdn
(mycihempi Komnila)
ajan. Hauhon Juttilan
isdntd
Antti
Jdnsinpoika
kiivi myiis linnassa aina silloin
td11ciin.
Hiimeen linnan
vuosina
voutina
o1i
1562-1565 Erik
Spora, joka omistl
vaimonsa Gertrud
Gudmundintytteren
kanssa
Hauhon Hyvikkdliin kartanon.
Kartano o1i
o11ut Gertrudin isdn Gudmund Laurinpojan
hallussa.
Koska Gudmundin kaikki
pojat
olivat
kuolleet
lapsena, siirtyi
kartano
ja hiinen puolisolleen
tyttdrelle
Erik
Sporal1e. Vuonna 1562, jolloin
siis 1innanvoutina o1i- Erik Spora, vieraili
linnassa hyvin usein rouva Gertrud. Va1i11e
hdn oleskeli
linnassa
seurueineen viikkoja. 0n hyvin todenndkiiistii,
ette tema
rouva Gertrud oli
Erik Sporan puoliso.
Tieto
linnanvoudin
vaimon oleskelusta
linnassa on hyvin arvokas, si115 mistiiSn
muualta linnan
voudintileistd
ei lijydy
mainintoja
virkami-esten
mahdollisten
perheiden oleskelusta
linnassa.
, r

l l

Ruokailu
:n linnan
on ruo-

. r :

linnassa

Sen lisdksi
ettii kuningas vaati
luun osallistuneiden
kirjaamista,

ruokaitiiytyi

mycis viikottain
kulutettu
ruoka kirjata
muistiin.
Hiimeen linnan
1500-1uvun tileissd
on muutamalta vuodelta
siiilynyt
viikottainen
ruoankulutusluettelo,
rninkii
ansiosta meillzi on mahdollisuus istahtaa
linnan
puoliruokapiiytiiiin
1500-luvun
viilissd.
Luettelo
on jaettu
voudinpciytii2in ja
palvelusvtienpiiytddn.
Linnassa o1i tarkka
sosiaaliseen
asemaan perustuva jako, kuka sai
Voudinpiiyddssii
sycidd mitdkin.
ruokailivat
vouti
ldhimpine seuralaisija
neen, ylimmdt virkamiehet,
sotilaat
parhaimmin palkatut
kdsityiildiset.
Pienempi palkkaiset
kdsityiiliilset
sekii piiat ja rengit aterioivat
palvelusvdenpiiyddssai.
Ruoankulutuluettelosta
saatujen tietojen perusteella
voi sanoa, ett6 linnan
vdki e1i piidasiassa 1eivii11d ja oluella.
Niistd
saatiin
suurin
osa pdivittdin
tarvittavasta
Viikossa 1inenergiasta.
nassa kului
henked kohti
viljaa
noin
5 ki1oa.
Linnan leipurit
tekivet
uutta leipdd
joka vilkko.
kuutisenkymmentd tynnyri2i
Eniten
kului
ruisjauhoista
leivottua
jota syiitiin
palvelumiesten
leipiid,
voupalvelusvdelle
dinpuydiissd.
valmistetruis- ja ohrajauhoista
tiin
ns. arkileipae. Tavallisesti
leivottiin
leipd
1ejauhoista,
seisi-std
mutta eri-koistilaisuuksia
varten
leivottiin
lestyistd
ruisjauhoista.
Todella harvinaista
herkkua olivat
vehndkakut ja siimpyldt, joita
leivottiin
vain todella korkea-arvoisille vieraille
kuten Juhana-herttua1le.
juotiin
01utta
1i-nnassa pdivittdin
satoja litroja.
Vuonna 1550 peiivittiiinen
oluenkulutus
henked kohti oli voudinp6yja palvelusvdenpciyddssli
ddssd 4 litraa
1,6 litraa.
01ut o1i jaettu
valmistuksessa kdytetyn
ma11as- ja humalam?iiirdn
ja armukaan voudin-,
palvelusmiestenkiolueen.
Mutta on muistettava,
et.tei
ndistd
voimakkain
voudinolutkaan
o11ut
meidiin
keskiolutta
vahvempaa.
Suurta
oluen kulutusta
on selitetty
monella tajuoma. Koska
valla.
01ut oli
teirkein
ruoka o1i sdilyvyyden takaamiseksi eritpaljon juotatiiin suolaista,
tarvittiin
jovaa. 01ut o1i hyvin rnallaspitoista,
paljon energiaa. Ruotten siitd
saatiin
salainen
taloushistorioitsija
Heckscher
on selittdnyt
oluen kulutusta
myiis siile,
ette runsaan olutmddrdn avul1a o1i
helpompi nie1ld ruoka, joka ei aina oi1ut herkullista.
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Tuore ruoka o1i 1500-1uvun ihrniselle
ylellisyyttii.
1500-1uvun ruokataloudessa
oltiin
sidottuja
vuodenaikojen rytmiin
ja ruoansdilytykseen
liittyviin
ongelmiin.
Ldhes kaikki
kala mitii linnassa
sy6tiin
o1i joko suolattua,
savustettua
kui-vattua.
Linnan kalastajat
tai
toki
pyydystivdt
verkoilla,
nuoti11a, rysilja
1d,
katiskoilla
kalaa
merroilla
linnan ldhivesiltd,
mutta ndiden saaliiden merkitys linnan kokonalskulutuksessa
o1i pieni.
Suurin osa linnassa
syiidystd
jonka maakunnan
kalasta
o1i verokalaa,
talonpojat
toimittivat
eritavoj-n sdilijtViikossa
tyind
linnaan.
kalaa
sycitiin
henkeZi kohti
voudinpdydiissii
2,6 kg ja
palvelusvdenptiyddssii
I,4 kg. Eniten kuja suolasi1ui ruokakalaa, tynnyrikalaa
Ruokakala o1i pddasiassa kuilakoita.
vattua ahventa ja siirkeii. Suolattua ahventa ja sdrkeii nimitettiln
tynnyrikalaksi sdilytysastian
mukaan. Suolasilakka oli arvokas kala 1500-1uvu11a: tynnyri
naksoi 4 markkaa. Jos silakoita
ei
ossaatu linnaan tarpeeksi verotuloi.na,
Voudinne suoraan rannikolta.
tettiin
ptiyddssd tarjottiin
pdivittdin
mycis kuivattua haukea ja lahnaa. Juhla-aterioiden herkkua voudinpiiyddssii olivat
suolaja kuivattu
siika,
suolalohi,
suolattu
ankerias.
Kalan kulutusta
lisdsi
vield se, ettd
kevdttalvella
1550 linnassa
edelleen
perinteen
vietettiin
katolisen
mukaan
paastoaika,
reifun
kuukauden pituinen
jolloln
lihaa ei syiity lalnkaan.
RuotslSuomi o1i jo tiilliiin
vlrallisesti
luterilainen
valtakunta,
mutta vanhan uskonnon nukaiset tavat eivdt hetkessd vdistyneet ihmisten eldmdnrytmistd.
Lihan
kulutuksessa
ndkyy
kaikkein
selvimmin
sosiaalisen
aseman vaikutus
ruoan laatuun.
Palvelusvdki
siii
lihaa
viikossa
keskirn?idrin 0,9 kiloa
henkeii
kohti.
Heiddn
aterioillaan
ei
o11ut
lainkaan
tuoretta
1ihaa,
vaan tavallisesti
liharuoka
o1i rnakkaraa tai
syltpalvelustyd.
Savustettua
naudanlihaa
vdki sai joka syksyisten
suurten teurasja ennen paastokauden altusten jiilkeen
palkua. Paaston loputtua
herkuteltiin
velusvdenpiiyddssd
savustetulla
sianliha11a.
Voudinptiyddssd
lihankulutus
henked
kohti viikossa oli 1,7 kg eikd tuore liha o1lut
pdyen?id mikiiiin harvinaisuus
ddssii: kymmenes osa lihasta
syijtiin
tuoreena. Euroopan hoveissa alkoi
tuoreen
1B

lihan
kulutus
kasvaa mydhdiskeskiaikana
ja
1500-luvun
puoliviilissd
niikyy tdmd
nuutos ylimmdn virkakunnan ruokallitottumuksissa jo Hdrneen linnassakin.
Arkisinkin
voudinpiiyddssd o1i valinnan varaa.
Savustettuna
sy6tiin
1anpaan-, naudan- ja sianlihaa.
Suolattuna
ja silao1i naudanlihaa,
naudankieliS
vaa. Syksy112i aterioilla
o1i myds makkaraa tai sylttyd.
Tuoretta 1i_haa syiitiin
joulun aikana sekd ennen ja
erityisesti
jdlkeen paastoajan. Esimerkiksi
jouluksi
voudinp6ytdiin
ja
teurastettiin
nauta
lammas, joiden kanssa tarjottiin
lestydleipd5,
ja savoudinolutta,
suolalohta
vustettua
vuohenlihaa.
piika tai renki e1i Hdmeen
Tavallinen
pdiiasiassa
linnassa
1eivii11d,
olue11a,
1iha11a ja ka1al1a.
Joskus ateriolhin
papuja tai herneitii.
MahdollisisZiltyl
marjoja
sesti aterioilla
o1i juureksia,
tai maustekasveja, mutta niiden kulutus
sitd katsoton o11ut niin pientd, ettei
tu tarpeelliseksi
kirjata
tileihin,
tai
Linnan ruone hankittiin
onatoirnisesti.
puuttuvat myds maito, piikaluettelosta
ja kananmunat. Kaikki linnan
md, juustot
lehmistd lypsetty
maito kirnuttiin
voiksi, joka sy6tiin
voudi-npiiydiissd.
Ruotsalainen
taloushistorioitsija
Heckscher on tutkinut
1500-1uvun ihmisen
Ruotsissa
ellntasoa
kuni-nkaan linnojen
ja kartanoiden
ruoankulutusluetteloiden
avu11a. Laskiessaan
1500-1uvun ihmisen
pdivlttiiin
kdyttdmiii
kaloreita
hiin on
huomioon pitkiin varastointiajan
ottanut
ja
vaikutuksen
ruoan laatuun
makuun.
Slltikin
hdnen laskelmansa osoittavat,
ettd kruunun tyiintekijdllS
o1i kdytijssiidn 1500-1uvu11a ldhes sama kalorimddrd
kuin ruotsalaisilla
ennen I maailmansoEaa.
Viljan,
kalan ja lihan kulutus
o1i
pieHiineen linnassa
hieman keskitasoa
Ruotsin linnojen
nempdii verrattuna
kulutukseen. Meiddn mittapuumrne mukaan 150Oluvun ihrninen eli fysiologisesti
hyvin.
Vaikka tavallisen
piian tai rengin ruoka
yksipuolista,
o1i
sitd
oli
kuitenkin
riittdvdsti.
Olemme tiissd
ldhemmin
perehtyneet
linnan asukkaiden ja ruokailun
tutkimiseen voudintilien
avu1la. Voudintileistii
ltiytyy vielii paljon muutakin. Vuosittain
tehtiin
linnan irtaimistosta
tarkat invertaarioluettelot.
Asetekniikasta
kiinnostunut
voi
asevaraston
inventaarion
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IHMINEN

1690-1uvu11a tuli
Juha Antinpolka JaakoKiikan Vakkalan ky1an talon isdnndksi
Keskildssd (JK 820). Kiikka sijaitsee
Satakunnassa Kokemdenjoen molemmin puoKiikka
1in Vammalasta ldnteen.
o1i aikoinaan Tyrvddn kappeli.
Jaakolan talosta
1540-1uon tietoja
vulta lahtien.
1600-1uvu11a, kun voimakkaasti kehittyvii ja alinomaa sotaa kdyvd
valtakunta
tarvitsi
entistd
enernmdnaapalveluksia ja aatelistolle
teliston
ann e L Li i n
lahjoi tuksia,
Jaakolakin
oli
joukossa. Suonen
lahjoitettujen
tilojen
asutuksen yleisluettelossa
lukeekin vuoden 1657 kohdalla
Jaakolan talon
tiedolssa "Hans Ramses Frdlset' (SAY 126).
Koko Vakkalan kyld,Jaakola slind mukana,
Ram-suvu11e.
o1i annettu lahjoituksena
Lahjoltus
tarkoitti
sitij,
ettd kruunun
verotusoikeus
siirtyi
lahjoituksen
saaja1le (Kiikan srk:n historia).
1680 tapahtui
muutos, silloin
toimeenpantiin
peruutettiin.
iso reduktlo,
lahjoitukset
Juha Antinpoika ja vaimonsa Margeta saivat
01iko
Jaakolan
isdnnyyden.
talon
Juha Antinpoika
syntyjiiiin
kiikkalainen
vai o1lko hdn tu11ut seudulle jostakin
1702 hdn
rnuualta, siitii
ei o1e tietoa.
kuo11 5O-vuotiaana, joten kaiken todenniikcilsyyden rnukaan hdn on syntynyt 1652.
Itse olen tdrnijn Juha Antinpojan sukulaiyhdeksdn sukunen ditini
iiidin puolelta
polven takaa.
Mltd voisi
tietee
noin kaukaisista
esi-isistddn:
sen lisZiksi
mitd kirkon

-)

ed. sivulta

fatabuurissa
eli
naan. Varastoaitassa
ja valrnistettiin
rnonenlaisiiilytettiin
o1i
k:iyttcitekstiile jii . Kappelissa
sia
hopeinen rnonstranssi, jossa
nm. pieni,
o1i ndhtiivillS '
ehtoollisleipii
vihitty

AJASSA

asiakirjat
kertovat.
Kaikki he ovat nyt
yhtd
sdysedsti
rippikirjojen
sivuille
nerkittyine
niminii,
niin
kiivaat
kuin
l e m p e d t k i n , n o p e a t y h t - d h i 1j a a k u i n h i taat.
Mit:i heiddn persoonastaan voisi
saada selvi11e? Useirnmista ei juuri mitddn. Sensijaan voi saada tietoja
heiddn
ajastaan: eldmdntavoista, rakennuksista,
tyiitavoista,
uskomuksista,
aatteista,
huvltuksista,
vaateparresta, kun sijoitLaa ihmisen onaan aikaansa,
saa kuvan
heinestd eldvdmmdksl.
Josna ensin kafsahraisi. milfh muu
maailna Kiikan ulkopuo1e11a niiytti
Juha
Antinpojan syntyrndn alkoihin
1650-1uvu1la,
voisi
todeta vaikka,
etta RuotsiS u o m e nh a l l i t s i j a n a
o1i Kristilna-kuningatar,
Descartes,
1600-1uvun kuuluisa
ranskalainen filosofi
kuoli Tukholmassa,
jonne Kristiina
oli hdnet kutsunut. Kuninkaanlinnan
kylmissd ja kosteissa huoneissa
Descartes
sai keuhkotulehduksen
ja kuo1i.
Teihdn aikaan oli kreivi
Pietari
Brahe
Suomen kenraalikuvernciiirlnd.
Ja Westfajohon
lenin
rauha,
30-vuotinen
sota
na'Allvi- oli snlmiftu 1648.
Talonpojan
eliimii ei Juha Antinpojan
syntymdn aikoihin
1650-1uvu1la
o11ur
helppoa. Aatelisille
lahjoitetut
rnaar ja
aateliston
va11an kasvu, jota tapahtui
nimenomaan Kristiina-kuningattaren
ha1litessa,
olivat
helkentdneet
talonpolkien asemaa. Aateliset
anastivat talonpoikien tiloja
huolimatta sukuoikeudes-

kansineen ja hopeinen
ehtoolliskalkkeja
Mycis tynnyrintekior-jantappurakruunu.
jolden,
ja seppien tyiikakirvesmiesten
Mahdollisirunan
1ut on kerrottu tarkasti.
perehtyminen Hdmeen linnan
voutarkka
dintileihin
antaa me111e yksityiskohtaisen kuvan ihmisten eldmiistii linnassa.
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