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Tapio Salminen

fr.esfti
aiftainenroiksi
Suomen
Suomenkielensanardlssituleeruotsinsanasta
'fralse', vapaa. Sama juuri niikyy tutummin
myds keskiajaltaperiisin olevassasanassa
'fralsare',
Keskiajallaralssitarkoitti
vapahtaja.
ratsupalvelua
vastaansaatuaverovapautta
sekd
yhteiskuntaluokkaa,
siihenperustunutta
riilssiii.
Yleisessiikielenkiiytossd
se sekoitetaan
kuitenkin helpostiaateliin,joka on eri asia.Riilssion
pohjoismaidenkeskiaikaiseenyhteiskuntaan
liittyva ilmio, jonka synonyymind voidaan
kayttaAsanojaylimys ja ylimysto,mutta ei aakeskiaikaan.
teli, joka ei kuulu pohjoismaiden
Vaikka aateluuden
kasitemuotoutuiEuroopassaviimeistiiiinOttojenajalla900-luvunlopulla,
se vakiintuipohjoismaissa
vasta1500-luvulla,
jolloin kiisityskuninkaanvallanja.yhteiskunperusteista
nanjarjestyksen
muuttui.'
KeskiaikainenRuotsi oli vaalivaltakunta,
jossa kuningasvalittiin vaalilla, eik6 virkaa
voinut periti. Perint6valtakunta
Ruotsistatuli
vasta 1544, jolloin Viisterisin valtiopiiivilli
piidtettiin,ettd kruununtuli kulkea perinnolliseni Vaasansuwssa.Ensimmiiisetaatelinprivilegiot annettiin JuhanaIII:n kruunajaisissa
1569,jolloin mtiiiriittiin,ettei aatelinenvoinut
menettaaaatelisarvoaan,
vaikka ei olisi en66
kyennyt suorittamaanratsupalvelua.Samalla
viililld
tehtiinylhtiis-ja alhaisaatelin
oikeuksien
muuero,joka oli edeltaneen
vuosikymmenen
tostentulos.
Kun perintdkuninkuudesta
wonna 1544 oIi
paatetty,oli sovittu,ettii kruununperisi Kustaa
Vaasan vanhin poika Eerik. Muut Kustaan
t
T.rrnioologiusta ja sen analsonistisestakaltdstA esim.
Dahlerup, Troels, Danmark. Den nordiske adel i senmiddelalderen. Struktur, funktioner og internordiske relationer. Rapporter til det Nordiske Historikerm<ide i
Ksbenhavn 1971, 9-12 August. Nordiska historikermdten 15.Ksbenharrn1971.47-49.

kolme poikaa saisivathallittavakseenherttuakunnat, jotka perustettiinvuonna 1556. Kun
Eerikistiivuonna1561tuli kuningas,hiin alkoi
nimittaatdrkeimpitikannattajiaankreiveiksija
ja laanittiheille pienehk6jdaluvapaaherroiksi
eita herttuakuntienvastapainoksi.Tavoitteena
oli valtakunnanulkoisen olemuksenkohottaminen. Kuninkaaksitultuaan JuhanaIII teki
kreivi- ja vapaaherrakunnista
perinnOllisiiija
takasiniiden haltijoille osuudenalueentuloista
sekii oikeudennimittaa oma tuomari,joka oli
suoraanldiinityksenhaltijan alainen.Korkein
tuomiovaltasdilyi silti kuninkaalla.
Vaikka kreivi- ja vapaaherrakuntien
m6iirii
oli kuningatarKristiina hallituskauteen
saakka
pieni, aatelinprivilegiotja sen saamatperinnolliset lii6nityksettukivat yhteiskunnanhierarkisoitumistaja vahvistivat yhteiskuntaryhmienviilisideroja.Erityisenhyvin tamAnakyy
jolloin kiisitys
1500-ja 1600-lukujen
taitteessa,
ja
maailmasta yhteiskunnasta
selvisti muuttui.
Hallitsijanvallanrinnalletuli aatelinvalta,joiden ideologinensisdlt0oli sama;suvereeniKessuus,perinndllisyysja muuttamattomuus.
kiajanrlilssistiisukeutuiaateli;virka-ja sotilassii6ty, joka sailytti asemansa1800-luvulle
saakka.'

yhteiskuntahistoriaan
Genealogiasta
Keskiajanrdlssintutkimus sai alkunsasuurvallan rakennustyonyhteydessii 1600-luvun
alussa.Taustallaolivat samaanaikaantehdyt
hallinnolliset
uudistukset.

' Englun4 Peter, Det hotadehuset.
Adliga ftirestiillningar om samhiilletunderstormaktstiden.
Stockholm1989,
120-127.
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Keskiaikai
kunnanhallin
Uusiaverojajr
tenkin oltavaI
mus,joka oli
kunnittainmaa
valtakunnallis
osaamahdolli
tai laamannik
niiitii kokouks
kokouksiksi(ril
viksi (riksdag
toutui,ettii suo
erikseen.Sam
vimpiii olivat I
tekemtitpiiiitdk
annettu valtiop
sementoiajatu
vista neljiistiis
niidenkantava
Siiiidyistiitiir
varten annetti
jestys.Kutakin
(
vun p66mies.
kirjoitutettavai
mikti kaytdnnO
naFtamAan
tote
liset perusteet
keskiaikaisia,
ri
joja tai tunnus
Ruotsinvaltaku
keskiajanriilss
mus,joka kesk
on harjoitettuni
oli pitkiian taso
kaudellatavoitt
sen menneisy
lyonteihin sekd
wtusten dokum
Kun Suome
autonominensu
neistiiaatelissu
huone,joka jatl
muksenperinte
seon julkaissu
telijalle kayttok
lissukujenhisto
ja itseniiisyyd
viin kuvan my
jr
keskiaikaisiin
(Blifield, Carpe
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herttuaitavakseen
ruonna1556.Kun
hanalkoi
runingas,
ja
keiveiksi
ajiaan
aluille pienetrkojd
inoksi.Tavoitteena
,lemuksen
kohottaan JuhanaIII teki
ja
sta perinnOllisiii
tdenalueentuloista
a tuomari,joka oli
n alainen.Korkein
rkaalla.
henakuntienmtiiird
saakka
lituskauteen
sensaamatPerinhieyhteiskunnan
rat yhteiskuntaryhr hy-vintiimti niikYY
jolloinkiisitys
essa,
rtaselvlstimuuttui.
rli aatelinvalta,joii sama;suvereeniKesttamattomuus.
eli;virka-ja sotilastansa 1800-luvulle

kuntahistoriaan
l sai alkunsa suurydessi 1600Juvun
naan aikaan tehdyt

t Adlig ftirestiillninstiden.Stockholm1989,

Keskiaikaistenmaanlakienmukaan valtas6ter)on keskiaikainen
ruotsalainen
tai suoja asioistapaaftikuningas malainentausta.
kunnanhallinnosta
Uusia verojaja rasituksiaasetettaessa
oli kuiKeskiaikaisen riilssin tutkimuksen suuri
tenkin oltava valtakunnanasukkaidensuostu- linja 1800-luvultameiddnptiiviimmeon siirmus, joka oli vanhastaanhankittujoko maatyminengenealogiasta
talous-ja sosiaalihistokunnittainmaakuntienkokouksissatai suurissa riaan,sukujohdon
selvittamisesti
kysymykseen
joihin ottivat
valtakunnallisissa
tapaamisissa,
siita,mika oli riilssinyhteiskunnallinen
rooli ja
osaamahdollisuuksien
mukaankaikkienkihlamerkitys keskiajan suomalaisessa
yhteiskuntai laamannikuntienedustajat.Jo keskiajalla nassa.Viel6 1950-luwllesaakkatutkimusoli
ja keskittyit6ydentdm66n
ntiita kokouksiaalettiin nimittaa valtakunnan- piidosingenealogista
kokouksiksi(riksmote),myohemminvaltiopdiJully Ramsayn1909julkaisemanperusteoksen
'Frdlseslikleri Finland intill sto-raofreden'jiitviksi (riksdag).l500Juvulla kiiytiinnoksimuotoutui, ettii suostumus
otettiin kultakin siiiidylta timiti aukkojaja epiiselvyyksii.'Vaikka monierikseen.Samallavakiintui kasitys,ettii pdte- puolisestiyhteiskuntahistoriaa
kAsitelleetYrjo
vimpiti olivat kaikkien siiiityjen valtiopiiivillii
Koskinen ja Viiino Voionmaa kirjoittivat jo
'Suotekemiitptitit6kset.Tuloksenaoli vuonna 1617
l88l sekti 1919 lyhyet yleiskatsaukset
joka
lopullisesti menmaan keskiaikaisestaaatelistosta' sekil
annettu valtiopdiv6jbrjestys,
sementoiajatuksenvaltakunnankantaaedusta- 'Suomenaatelinalkuhistoriasta',
ensimmiiisen
vista neljiistd siiiidystiija valtiopiiivistii,joilla
varsinaisenkeskiajanrSlssinkoostumusta,taniidenkantavahvistettiin.
loudellistaasemaaja yhteiskunnallistamerkiSiiidyistii tiirkein oli aateli,jonka toimintaa tysta kasitelleen laajan tutkimuksen julkais.
varten annettiin vuonna 1626 ritaihuonejirEric Anthoniwonna 1970.'Finlandsmedeltida
jestys. Kutakin sukuaedusti valtiopiiivillii sufrllse och 1500-talsadel'
oli synteesiyli kolme
ja
genealogisesta
vun piitimies.Osallistumistavarten suvun oli
vuosikymmentdkestdneestd
kirjoitutettavaitsensl ritarihuoneenjtiseneksi, rtilssin maaomaisuutta
koskeneestaselvitysmikd kiiytiinnOssii
tarkoitti, ettdsenoli kyett6vi
tyost6,muttajiii lopulta valitettavanluettelonja
niiyttiimiidntoteenaateluutensa senmahdolomaiseksiniin, etti varsinaistayhteiskuntahisliset perusteet.Kaytannossindmd olivat joko
toriallista ndkdkulmaasiita on vaikea tavoitjonka rinnalle
keskiaikaisia,rdlssivapauttakoskevia asiakirtaa.5Silti kyseessd
on perusteos,
joja tai tunnustettuylimuistoinenkuuluminen yltavat ainoastaanharvatmuut aihettakasitteRuotsin valtakunnanaateliin. Tuloksenavirisi
leviit tekstit. Niiistii on mainittavasittemmin
elokuvienpariin siirtyneenJerkerA. Erikssokeskiajanrdlssibkoskevagenealoginentutkijossa sitii
nin rtilssid koskevat kirjoitukset seka Seppo
mus,joka keskittyi ritarihuoneeseen,
on harjoitettundihin ptiiviin saakka.Tutkimus
SuvannonHiimeen ja Satakunnantalonpo!
oli pitkiibn tasoltaankirjavaa, sillii suurvalta- kaistoakoskevientdidensiiyhteydessiiriilssistd
kaudellatavoitteenaoli sukujentarunhohohtoi- julkaisemat tutkimukset. Suvannontoitd lukuunottamatta rtilssin varsinainen tutkimus
tukeminen,mika johti ylisen menneisyyden
lyonteihin sekii sukujohdossaettd suwn saa- tyrehtyijo 1970-luwn alussaeikd kokoavaa
katsaustasenasemasta
suomalaisessa
keskiajan
wtusten dokumentoinnissa.
yhteiskunnassaole sittemmin tehty. AikaiHaminanrauhanjblkeentuli
Kun Suomesta
maahanjiilLsemmantutkimuksentulokset kiiyviit kootusti
autonominensuuriruhtinaskunta,
ilmi Jerker A. ErikssoninKoonenhaminassa
neistii aatelissuvuista
muodostettiinoma ritarihuone,joka jatkoi aatelin genealogisentutkimuksenperinteitiimaassamme.
Vuodesta1858 ' Ramsay,Jully, Frlilsesliikter i Finland intill Stora ofrejoka on aloitseon julkaissutaateliskalenteria,
den.Heklsingfors1909.
telijalle kayttokelpoisinviiline nykyistenaate- ' Koskinen, Y{d, Suomenmaankeskiaikaisestaaatelislissukujenhistoriantutkimukselleautonomian tosta. Historiallinen Arkisto YK; Voionmaa, VAin6,
Suomen aatelin alkuhistoriasta. Historiallinen aikakausja itseniiisyydenajan Suomessa.Se antaahyki{a 19l9; Muista varhaisistaki{oitulaista mainittakoon
v6n kuvan my0s nykyisen aatelin suhteesta
Wilhelm G. Lagulaen Finska adelns gods och 6tter.
juuriinsa.Suvuistavain neljiillti Helsingfors
keskiaikaisiin
1860.
' Anthoni, Eric, Finlands
(Blifield, Carpelan,Creutzja Roos af Hjelmmedeltida friilse och 1500talsadel. Slcifter utgiwa av SvenskalitteratursAllskap€ti
Finland 442. Helsingfors1970.
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1971pohjoismaisessa
historioitsijakokouksessajohtavissaasemissa,
vaikkavarsinainen
sodanjoka on julkaistuosana ktiynti olikin jo jalkajousienja tuliaseiden
pitiimiistiiesitelmasta,
kokouksenloppuraporttejaniteessd'Den norvuoksi muuttanut huomattavastimuotoaan.
diskeAdel i senmiddeladeren'.'
Varhaisin tunnettu Suomestalahtoisin ollut
ritarin arvon saanuthenkild on 1396 ritarina
mainittuNiilo Olavinpoikajoka omistiunionija
ajan alussa Tyrvdnnon Suontaankartanon.'
Keskiajan
rdlssi- s€iEity
perusaineksenmuodostivatkuitenkin
Riilssin
sentunnusmerkit
asemiehet,(lat armigerus,sv. vdpnare),jotka
panssaroituja
Taloudellistenresurssien, yhteiskunnallisen alunperinsuojasivatraskasaseisia
ritareita taistelutilanteessa.
Viimeistiiiin 1300merkityksenja sukuyhteyksienkannaltaSuomen ja Ruotsinkeskiaikainen
rblssi voidaan luvun lopulla ktiytiinn0ksimuodostuise, ett6
osa keskirdlssiinkuuluneistaja l6hes kaikki
jakaa kihla- ja voutikuntienalueelliseenpiensuurrilssin miespuolisetjiisenet lyotiin kruurdlssiin, valtakunnalliseenkeskirdlssiin sekli
najaisten
tai jonkin suuremmankokouksenyhvaltakunnanrajat ylittiineisiin sukuyhteyksiin
juhlallisin menoin ritareiksi, mikti
teydessii
ja suurtalouteentukeutuneeseen
suurriilssiin.
kohotti
valtakunnan
statustajatuki senulkoista
Suurrdlssiinei keskiajalla kuulunut yksikaan
niyffevyytte
ajan
muihin
valtoihinpiiin.
Suomesta
ldhtdisinollut suku,muttasensijaan
Riilssiin
kuuluneen
henkilon
ulkoinen tuntiiiillb vaikutti viimeist66nI 300Juvultaliihtien
nus
vaakuna,
oli
heraldinen
merkki
sekii sille
ja
useita sellaiseksikatsottavia ruotsalaisia
ominaisetviirit, jotka ritarin ja asemiehenartanskalaisiasukuja,kuten Bielke, Vaasa,Bonde, Tott ja Sture.SensijaanRuotsinvaltakun- vojen tavoin liittyivat alunperinhenkiloidenja
taistelutilanteissa.
Henalliseenriilssiin kuului viimeist66n1400- ryhmientunnistamiseen
raldinen
kulttuuri
saapui
Ruotsiin
11O0-luvun
luvun alussauseitaSuomestaltihtoisin olleita
se ntiyttaiisaaneen
tai tainneasettuneidenhenkiloidenaloittamia lopulla, mutta kaytainnossa
jalansij
laajempaa
aa
vasta
I
200luvulla
samaan
sukulinjoja,kuten Tavast, Balk, Fleming ja
ja
kun
ledungista
aikaan,
luovuttiin
ritarierKurki/Sviird.Tyypillistii on myosse, ettd suurin osakeskiaikaisista
suomalaisista
keskiriils- meijoistasekAniidentukikohdiksivarustetuista
linnoista tuli sodankiiynninperusta. Albrekt
sin suvuistasammui1500-luvunkuluessa.
kun
aikana 1370-luvullavajotkut aivan keskiajan lopulla pienriilssistii Mecklenburgilaisen
jonka
kiintui
kiiytZinto,
mukaanriilssiin otetun
nousseetsuvut pdisivat vahitellenhuomattahenkilonverovapausja palvelussitoumus
vahviinkin valtakunnallisiinasemiin (Horn ja
vistettiin erityisellii rtilssikirjeellii, jossa oli
Creutz).
sinetti.Unioni
Hierarkkisestiriilssi jakaantui keskiajalla hallitsijantai hinen edustajansa
1420-luvulta
ajan
alussa
liihtien
niiissiikirjeissii
kahteenluokkaan,joiden juuret olivat sydiintoisinaan
vahvistaa
alettiin
rblssimiehen
vaakeskiajan ritarikulttuurissaj a ratsuarmeij
oiden
Kuten
kunakilpi.s
Eric
Anthoni
osoittanut,
on
taistelujiirjestyksessb.
Ylempdni olivat ritarit,
(lat. miles, sv. riddare),jotka vielii myohtiis- naFtaa silta, efta kaikki riilssisuvuteiviit koskaan saaneetvarsinaistariilssikirjettii" vaan
keskiajalla toimivat kaytannossa
sotajoukkojen
tulivat joko ratsupalveluntai muun tradition
kautta riilssin jiiseniksi. Tiill6isiii self-made
'
ja
Suvanto,Seppo,lds. erityisesti:Riilssimies talonpoisukujaja henkiloittioli paljonetenkinkeskiajan
ka keskiajanHiimeessii.Arx Tavastica4. Hiimeenlinna
lopun pienriilssissii,mika selittiu osin Kustaa
ja Suomivuosina1434-41.
I 978,Ruotsinvaltaneuvosto
Vaasan1500-luvullaSuomenriilssid ia sen
SocietasScientiarumFennica.Vuosiki{a LVI B N:o 4,
1978,Knaapistapopuliin. Tutkimuksia erilaishrmisesta
Satakunnan
talonpojistossa
vuosina 1390-1571. Histori
allisiatutkimulaia 142.Helsinki 1987,Yksild mydhiiiskeskiajantalonpoikaisyhteiskunnassa.
Siiliksmiienkilrlakunta l4OOJuvunalusta1570-luvulle.Historiallisia
tutkimuksia193,Helsinki 1995;Erilason,JerkerA.,
Finland. Den nordiskeadel i senmiddelalderen.Struktur,
funktioner og internordiskerelationer. Rapportertil det
Nordiske Historikerm0dei Ksbenhavn 1971,9-12 Algust.Nordiskahistorikermoten15.Ksbenhavn1971.

t
Anthoni, Finlands medeltida fiiilse och I500-talsadel,
7t.
8
Fralsebrev, Kulhuhistorisk Lexikon ltir Nordisk Medeltid 5. 2. oplag,Kopenhaven1981,p. l-2.
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menettel$apoja
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Ruotsinvalta
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piiiviinii eli ma
paikallaoli olta
itse, muttakayta
toinen.ll
R6lssikirjee
rdlssimiehenas
kruunun maave
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myos muutariils
ajautui rilssim
Kruunu pyrki ti
jensa perustank
silloint[lloin pa
kokiirtijiksi kuts
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Anthoni, Finlands
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roFralsebrev,Kulh
deltid 5. 2. oplag,K
" MaunuEerikinpc
ruotsinnokesta suc
sis. Turun kiisiki{o
Helsinki1977,Ku
Martti, Kunings K
suomentanutMartt
den seurantoimifuI
I l-14.

varsinainen
sodanfen ja tuliaseiden
ttavasti muotoaan.
rsta lahtoisin ollut
o on 1396ritarina
jokaomistiunioniuontaankartanon.'
odostivatkuitenkin
jotka
sv. vdpnare),
panssaroituja
seisia
Viimeistiiiin1300muodostuise, efta
fa ja l6heskaikki
senetlyotiin kruuyhmankokouksen
in ritareiksi, mikti
lja tukisenulkoista
ltoihinpiiin.
kilon ulkoinentunn merkkisekii sille
Lnja asemiehen
arja
rcrinhenkiloiden
Hestelutilanteissa.
i.uotsiin
11O0-luvun
se n6yttiitisaaneen
200-luvullasamaan
ovuttiinja ritariarrhdiksivarustetuista
n perusta.Albrekt
r 1370-luvullavakaanr?ilssiinotetun
vahlvelussitoumus
kirjeell6,jossa oli
ansasinetti.Unionifiienniiissdkirjeissd
l rilssimiehenvaalhonion osoittanut,
lssisuwteiviit kosriilssikirjettri vaan
tai muun tradition
Iiill6isili self-made
rn etenkinkeskiajan
relittiiiiosin Kustaa
nen riilssibia sen

lseoch 1500-talsadel,
xikon fiir Nordisk Met8l,p. l-2.

menettelytapojakohtaan osoittamanankaran
kritiikin.e
Ruotsinvaltakunnanvarhaisinriilssi perustui kuningas Mauno Ladonlukon wosien
1279-81 viilillii antamaanAlsnon sdiint66n,
joka koski kuninkaanseurueen,ts. hiinen llihimpien miestensdverovapauttaratsupalvelua
vastaan.Alunperinriilssi oli henkilokohtainen,
mutta muuttui viimeistiiiin l3O0Juvulla k?iytiinnossiiperinnolliseksi.Ensimmdisetperinndlliset riilssikirieet ovat Suomestavuodelta
ja ratsupalvelun
l4}7.t0 Riilssiin ottamisesta
suorittamisestamaiirattiin tarkemmin 1340luvun lopulla kodifioidussaMaunu Eerikinpojan maanlaissa
sekiiwonna 1441vahvistetussa
Kristoffer Baijerilaisenmaanlaissa.
Niiden mukaan riilssimieheksihaluavallatuli olla viihintiiiin neljtinkymmenenmarkanarvoinenhevonen, satula, kypiirii ja haarniskasekii tiiydet
aseet.Varusteetja miehettarkastettiinjokaisessa laamannikunnassa
vuosittainpidetyssi asejoka Suomessa
katselmuksessa,
tapahtuiTurussa kahdeksantenaPietarinpiiivtin jdlkeisenii
ptiiviinti eli maaliskuunalussa.Lain mukaan
paikallaoli oltavajokaisenritarinja asemiehen
itse,muttakaytiinnossa
tilanne saattaaolla ollut
toinen.l

rolle. Tunnetuimmatn6istii kiiriiji stii perustuivat
unioniajanalussa1396 Nykopingissiitehtyyn
piiiitokseen,jossa mtiariityt oikaisukiiriijiit pir2
dettiinSuomessa
1405.
Toisin kuin 1500-luwlla syntynyt aateli
keskiajanriilssi ei ollut suljettu ryhma,jonka
jiiseneksi riittavan vauras talonpoika ei olisi
saattanutkohotaomin avuin.Maanlainmukaan
riilssimieheksihaluavantalonpojanoli tarkastutettavahevosensaja varusteensaasekatselmuksenpitajilla sekii osoitettavaolevansariittdvdn varakas yllapitaakseenratsupalvelua.
Toisaaltardlssistii saattoi myos pudota, ellei
kyennytyllapitdmtHnpalveluaan.Suomestaon
merkkejdsiita, etta etenkinsiirtymiit kaupungien porvaristostapienriilssiinja piiinvastoinolivat tavallisia myOhiiiskeskiajalla.Varsinaisja Satakunnassa
Suomessa
rllssisti pudonneet
talot esiintyvit 1500-luvunmaakirjoissa
usein
nk. fldte-verotiloina,joiden perusteellavoidaan
yrrttaaarvioidamyos taloudellistensuhdanteiden vaikutusta eri alueiden maanomistuksen
ja yhteiskunnalliseen
jtisentymirakenteeseen
seen.Ttillaistatutkimustaon kuitenkintoistaiseksitehty vain vahan.13
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Riilssikirjeessaannettu verovapauskoski
rdlssimiehen asuinkartanoa,joka oli vapa
ja kestitysvelvollisuudeskruunun maaverosta
ta. Ajan myotti kavi kuitenkin usein niin, ettii
myds muutardlssinomistuksessa
ollutta maata
ajautui riilssimaaksi pois kruunun verolta.
Kruunu pyrki tietenkin sailyttamadnverotulojensa perustankoskemattomana,
minkii vuoksi
silloin tiilloin pantiintoimeenkuninkaanetsikkokiiriijiksi kutsuttuja oikaisukarajakierroksia,
joiden yhteydessiihallitsijan m66rii6mdthenkilot kiersiviit laamannikunnatja peruuttivat
muutamanpitajanryhmissiipidetyilla karajilla
riilssin haltuuntullutta veromaatatakaisinve'Anthoni, Finlandsmedeltidafriilse och I500-talsadel,
102.
r0
Frelsebrev,Kulturhistorisk Lexikon fiir Nordisk Medeltid 5. 2. oplag,Kopenhaven1981,p. l-2.
" Maunu Eerikinpojan maanlaki. Elias WesseninnykyruotsiruroksestasuomentanutAulis Oja. Codex Aboensis. Turun k?isiki{oitus. Kommentaaritja suomennokset.
Helsinki 1977,Kuninkaankaari)il-)ilIl. ; Ulkuniemi,
Martti, Kunings Kristofferin maanlaki. Muinaisruotsista
suomentanutMartti lJlkuniemi. Suomalaisenki-{allisuuden seurantoimituksia340. Vaasa1978.Kuninkaankaari
I l-14.

Suomenrdlssi
Viimeisen kolmenkymmenen
vuoden aikana
Suomenriilssiii koskevissakirjoituksissaon
noussutesillekolmeptidteemaa.
EnsimmdinenkoskeeSuomenkeskiaikaisen
r6lssinsuhdettaesihistoriallisen
ajan ylimysluokkaanja Suomesta
ldhtoisinolleenaineksen
yleensd.Ruotsissa
yhteysviiosuuttartilssissd
kinkiajan lopun piiiillikkosukujenja varhaisen
rdlssin osalta on ollut selvii jo kauan.Huolimatta siitii, ettd Alsnon siiiinto koski vain kuninkaan palveluksessaolleita henkil0itii eika
varsinaistaalueellistapiiiillikkOluokkaa,
on selviiii, ettii esihistoriallisetsuursuvutmuuttuivat
1200-luvunmurroksenyhteydessiikeskiaikaiseksiratsupalvelusta
tekeviiksiralssiksi.Kaviko niiinmyosSuomessa?
SektiViron ettii Karjalanosaltaon merkkejii
paikalli sten suomensukui
sten piiiillikkosukujen
t' Anthoni, Eric, Drotbring Margaretasfriilseriifst i Finland Historisk Tidslaift fttr Finland40 (l 955), l-3 l.
13
Fldteskatt, Kulturhistorisk Lexikon fiir Nordisk Medeltid4. 2. oplag,Kopenhaven1981,p. 440-441.
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assimiloitumisestaBaltiaan tunkeutuneiden deltaanmaarittelemAton
tai selkeiistimuualta
ja tanskalaisten
saksalaisten
vallanpitiijien
sekii kotoisinollut tulokas,joka oli saanuttilan halNovgorodinvaltarakenteeseen.
Esihistoriallisen tuunsa kaupan,vaihdon, avioliiton tai muun
taustanomaaviasuomalaisiar6lssinjtisenid jarjestelyn seurauksena.
Jaakko Kurjella Vavoidaanetsiakuitenkinvain nimistonja maa- najanNiemenpiib
oli kuitenkinviel6 1383,jonperusteella.
omaisuuden
Nimistollisesti
tehtava ka jiilkeen se siirtyi avioliiton kautta keskimr5
miiselleKurki- eli Svdrd-suvulle.
on vaikea,sillii 1200-luvultatarkoitukseen
kelpaavaamateriaaliaei juurikaanole ja 13001300-luvunjiilkeen suomalaisenaineksen
luvun alkupuoleltakinsitii on sdilynytvain vdosuuttartllssissdon vaikeatodentaa.Tiiltii osin
hiin. Viimeisttidn1300-luvunpuolimaissa
kysymyslihestyykintoistaviimeaikaisen
riilsetunimiaines muuttuu lapikotaisin kristilliseksi
si6koskeneen
tutkimuksenmerkittavaiA
teemaa;
ja alueelliniin, ettii kansallisuuksien
kysymystiirdlssintiiydentymisestd
erottaminenruotsintai saksankielisissii
muodoissa
sestaliikkuvuudestasekaniihin vaikuttaneista
esiintyvienetunimienja patronyymienperusteellaei ole enii6
taloudellisista
tekijoista.
mahdollista.Samallaon muistettava,ettii kyValtaosa Suomessakeskiajalla vaikuttaneista pien- ja keskiriilssinsuvuistatakautuu
seessa
on pikemminkinyhteiskuntaluokka
kuin
pohjautuvaryhmittymii,minka
kansallisuuteen
1300-luvunlopulleja 1400-luwnalkuun,A1vuoksi koko kansallisuuskysymys
on r6lssin brekt Mecklenburgilaisenhallituskauteenja
osaltamerkitykseton.
unioniajan alkuun, jolloin tanne siirtyi huomattavamiiiirii ulkomaisiatulokkaita samaan
kuitenkin
Jotakin
tiedetiiiin.HlimeenLehijiirvellti kirkkohenaja muuanMelewaldustoaikaankun yhii useampisuurtalonpoika
niryttaa
distivat wonna 7332 maakauppaakoskevan saaneen
tuekseenriilssikirjeen.Erityisenpaljon
asiakirjan.AsemansaperusteellaMelewaldus tietoja riilssikirjeist6 on siiilynyt unioniajan
kuului r6lssiinja han oli kotoisin Hiimeestd, alusta,jolloin 1407Eerik Pommerilaisen
vieja
railunyhteydessii
nimi
useitavarsinaissuomalaisia
"de Tavastia".Asiakirjanlatinankielinen
uusmaalaisiaratsupalvelijoitanostettiinrlilssin
kii4ntyy suomeksimuotoon Mielivalta, joten
pekyseessdon johonkin paikalliseensuursukuun jdseniksi.Muualtatulleet olivat p66asiassa
vuosisadan
alusasyntynytmies,joka sittemmin riiisin Pohjois-Saksasta; Mecklenburgista,
ja saaja Westfalenista
oli osavaltakunnanrdlssiiiHiimeessa.Samalla Schlesvig-Holsteinista
joko
puivat
tiinne
polven
tuloktavoin Taivassalossa
ensimmdisen
mainitaan 1372 "Melekaina tai olivat aiemminTanskaanja Ruotsiin
valtae i Saerkelax",SiirkilahdenMielivalta.
jalkelaisia.
130O-luwlta tunnetaan Varsinais-Suomesta siirtyneidenmaahanmuuttajien
jalkimm6iselliipuolisSaksasta
13OOluvun
riilssiinkuuluneetRaisionHyvdlempi,Sukkisten ja KankaistenAntit, Michel Halikkolainen kolla alkaneen muuttoliikkeen taustalla oli
ja Paimion Johan sek6 PaimiossaSpurilan Mustan surmanjiilkeinen taloudellinenkriisi,
joka vaikutti etenkin maaseudunelinoloihin.
mycihemmtinrdlssikartanonomistanut Erik
Kun vlikiluku ruton seurauksena
romahti,synPuranpoika.Satakunnan
laamannina1362mainittu JaakkoKurki omisti tiloja elinaikanaan tyi tilanne,jossaviljelysmaata
oli liikaa, mikii
ra
johti maanja viljan hinnanlaskuun.Seuraukja Vanajassa.
Pirkkalassa
Kokemiiellii,
Suomen riilssin suomalaiseenalkuperliiin senamonetpohjoisenSaksanruhtinaskunnissa
tuotolla eliineetpienaateliset
viittaavatmyOseraattiluskompleksittairkeim- maaomaisuutensa
ja jotkut suurempienkinsukujenjiisenet sekti
ja kapienvesi-ja maareittien
yhtymiikodissa
peikoissa.Useimmat niistti kuten Vanajan suurehkomddriimaaseutuviiestod
hakeutuiruawiala,TyrvdnnonSuontaka./Le- ton tyhjentiimiin kaupunkeihinja edemmds
Niemenpiiii/H
ja hallinnollipaa,NokianViik/NokiankartanosekiiPenttilii/
Itamerellekaupan,sodanktiynnin
sen palveluntarjoamienelinkeinojenpariin.
Kulju niiyttbv6ttakautuvanrautakauden
lopulle
ja pulpahtavatesiin rdlssin asuinkartanoina Osaryhtyi kokonaankauppiaiksi,toiset palvelivat linnoissavouteina,alipiiiillikoinii ja ase1300luvunlopullatai 1400-luwnalussa.Tdljo kansallisuu- vdkenii,jotkut myiviit koko omaisuutensa,
10in omistajaoli useimmissa
ostivat laivan, palkkasivatmerikaupungeista
mieto
Attthotti, Finlands medeltida fr2ilseoch Is0O-talsadel,
9 I -90.

15Anthoni, Finlands medeltida
frlilse och l5O0-talsadel,
362.
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histdnja ryhty
ammattilaisik
palvelukseen
1
tui suurehkom
altapohjoisrq
vahitelle4seko
ja ruqtsalaise
toimipnja mad
tuiqpia niiistiir
en Qjflkn-suku
peas{fsukulai
rfl|ssiinja spiv
li4pojenhallin
niajppalussa.
Kolmaspiiii
satutkimukse
tyy elimellise
tymistd ja se
muutoksiakos
voitaisiinnimi
tegioitakoskev
nouseeesiin e
koskevissa
kirjc
Vaikka ruto
maissa olivat
huomattavastr
siiiistyneen Mt
1340Juwnlop
syntynyttalou
taalla.Yleisetn
vat pohjoisma
asemansa
vaati
toehtoistenratk
sa riilssinsosia
lopulta ldhtien
enemmdnkiinn
niidenhallinno
roistaja niihin
meentulonsa
tu
solla tiimii joht
jatkuneeseen
s
sekii ndidenm
tymienriitelyy
nimitysoikeud
kuttelevaksimr
tuomioidensak
j
nantuomarille
rossaollut rahi
useinmaaoma
tai eriimetsini
yhteismaistaja
nantuomarein

selkeistimuualta
lli saanuttilan halvioliiton tai muun
*ko Kurjella Vadnvielii1383,jon;onkauttakeskiml5
vulle.
malaisenaineksen
Tiiltii osin
odentaa.
rdlsviimeaikaisen
nerkittiiviiiiteemaa;
misestija alueelliiihin vaikuttaneista
skiajalla vaikuttasuvuistatakautuu
luvun alkuun,Alja
hallituskauteen
tiinne siirtyi huotulokkaitasamaan
rtalonpoikandyttaa
en.Erityisenpaljon
tiilynyt unioniajan
vie)ommerilaisen
ja
rinaissuomalaisia
ta nostettiinriilssin
pelivatpiiiiasiassa
Mecklenburgista,
'estfalenista
ja saarisenpolventulokja Ruotsiin
rnskaan
j6lkeliiisiii.
ien
rimmiiiselliipuoliskeen taustalla oli
kriisi,
:aloudellinen
rcudunelinoloihin.
isenaromahti,synataoli liikaa, mikii
laskuun.Seuraukrn ruhtinaskunnissa
rlineetpienaateliset
kujenjiisenetsekd
lestoi hakeutuirueihin ja edemmis
mninja hallinnollirlinkeinojenpariin.
iaiksi,toisetpalveja aseipriallikoina
ostiomaisuutensa,
mieikaupungeista
llseoch I 5O0-talsadel.

histdnja ryhtyiv6tmerirosvoiksi
tai merisodan
ammattilaisiksiItdmeren alueen valtakuntien
palvelukseen.
Tiitii kauttamyds Suor4eenasetja muutui suurehkomiiiirii alpnperinSaksasta
altapohjoisr4aishlahtenytf{ainesta,jo$a sitten
vtihitellensekoiltuivanherypaan
s\omalaiseen
ja rugisalaiseen
ainekseenavioliittojeq,liiketoimipnja maakauppojen
seuraukseqa.
Junnetuinllia niiistd olivat Flemingit,Lydelreripoikien Qjflkn-sukusekii Sviirdit,jotka solmivatnojo olleeseen
peaslisukulaisuussuhteet
maassa
r4fssiinja s4ivatjohtavanasemansuomalaisten
ja oikeuslaitoksessa
lirlpojenhallinnossa
unioniajppalussa.
riilssinviimeaikaisesKolmaspiiilasiallinen
esille noussutnak0kulmaliitsatutkimuksessa
riilssint6ydentyy elimellisesti
edellbesitettyyn
tymistd ja sen taustallaolleita taloudellisia
muutoksiakoskevaanlinjaan. Tata suuntausta
voitaisiin nimittaa erd.iinlaiseksi
selvitymistraja se
tegioitakoskevaksitutkimussuuntaukseksi
nouseeesiin etenkin unioniajan alun riilssia
kirjoituksissa.
koskevissa
pohjoisVaikka ruton kokonaisvaikutukset
maissa olivat Keski-Eurooppaanverrattuna
huomattavastiv6h6isemmitja Suomi ntiyttaii
siiistyneen Mustan surman piiiiepidemialta
1340-luvunlopulla, aiheuttiruton seurauksena
syntynyttaloudellinenkriisi vaikeuksiamyos
ttiiillti. Yleiset maatalouden
ongelmatheijastuiyllapitiia
rdlssinvaikeuksina
vat pohjoismaissa
vaatimaaelintasoa,mikii johti vaihasemansa
toehtoistenratkaisumallienhakemiseenkaikisl300Juvun
kerroksissa.
sa riilssinsosiaalisissa
lopulta liihtien suur- ja keskiriilssialkoi yhii
enemmdnkiinnostua valtakunnanlinnoista ja
niiden hallinnostasekii erilaisistatuomarinvitoiroistaja niihin liittyvistd sakko-osuuksista
meentulonsaturvaajina.Valtakunnallisellatasolla tiimii johti lapi koko myOhiiiskeskiajan
jatkuneeseensuurylimystOn
ja hallitsijoiden
sekii ndiden muodostamienerilaistenryhmitja voutien
tymienriitelyynlinnojenhallinnosta
nimitysoikeudesta.Paikallisella tasolla houkuttelevaksimuodostuivatkarajilla annettujen
tuomioidensakot,joista osa kuului kihlakunnantuomarilleja osa kuninkaalle.Koska kierrossaollut raha oli viihiiistii sakot hyvitettiin
tavallisimminniittyina
useinmaaomaisuutenq
tai erimetsinii tai erilaisina osuuksinakylien
yhteismaistaja kalavesistii.Monet kihlakuntoimineetpien- ja keskirlilssin
nantuomareina
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jiisenet saivat ntiin koottua itselleenmittavan
maaomaisuuden.
Kuten SeppoSuvantoon todennut, erityisen haluttuja niiyttdviit olleen
myllypaikat,joiden avulla tavoiteltiinalueeljoiden
listajauhatusmonopolia
sekiikalavedet,
tuottoavdlitettiinkauounkienkauttaulkomaille
asti.16
Hyvii esirperkki esimodernistamonipuoliseentaloudelfiseenvoittoon tiihdiinneestiiriilssimiehestdon Vii-Satakunnan,eli nykyisen
Pirkanmaan alueen kihlakunnantuomarina
l4l0-luvun lopulta l450luvun lopulle toiminut Pentti Lydekenpoika(Djiikn), joka riilssimiehendoli ensimmdisenpolven tulokkaita
Suomessa.Joko maakaupan,sakkosovitusten
tai sukulaisuussuhteiden
kauttahiin sai 1410luvulla haltuunsaNokianvirranjuuressasijainneen vanhan Niemenpii?inlKuljuntiluskompleksin ja laajensisittemminrivakasti omistuksiaanalueella.1440-luvulle
tultaessa
hanomisti Ylii-Satakunnassa14 miehenmetsiiiisekii
osuudetkaikissaalueentirkeimmissi koskissa
kuten Nokian Siurossa,Nokianvirrassa,Lemptiiiliin Kuokkalassaja KangasalanSarsassa.
Htinen hallussaanoli osuuksia Sotkanvirran
kalavesistd
sekiimaatilojaVarsinais-Suomessa.
TurussaPentti Lydekenpojallaoli kaupunkitalo, jonka kauttakalavesienja eriimetsientuotteita on voitu hyvir.r_valittaie
ulkomaisillekauppiaillemyytdviiksi."

Lopuksi
Suomenkeskiaikainenriilssi oli monimuotoi
nen kokonaisuus,jota on vaikea m,Uritella
minkiiiinyksittaisensosiaalisen
tai kansallisen
kriteerin perusteella.Kyseessii oli selkedsti
yhteiskunnallinenluokka,jolla oli oma valtaja rakennettatukeva
kunnansisiiistiikoheesiota
tehtaviinsa,mutta joka oli sekii alueellisesti,
ajallisestiettii hierarkkisestierittiiin heterogeeninenryhm6,niin ettii minkaanlaista
koko keskiajan kattavaatyypillisyyfta siita on vaikea
tavoittaa.Toisaaltajuuri samamonimuotoisuus
ja yhteisollisyys
on juuri se piirre,joka keski16
Suvanto,Riilssimiesja talonpoila keskiajan Hiimeesgii,3641.
" Salminen,Tapio. Erlilinvoudin muotokuva:"Bengt
LydilJcaeson,foghde offrrer Tauestehus".Linnassaja sen
liepeilla.El?imiiliHiimeenlinnassa.Hiimeenmaa15.
HAmeenlinna1990.

ajan suhteennouseemiiiiriiiiviiksikaikkien yhosalta niin Suomessakuin
teiskuntaryhmien
Itiimerenalueellayleensi.Paikallisesti
riilssin
kerrosei ollut viilttiim6ttdsuuri.Anthonin laskelmien mukaan Hameen linnavoutikunnan
alueellaeli keskiajanlopulla 15-17 riilssiperhettii,joilla oli 114lampuotia.
Y16-Satakunnan,
eli nykyisenPirkanmaanalueellariilssiperheitii
15.r8
oli 4 ja lampuoteja
Kulttuurillisestiriilssi edusti kansainviilistii
katolisenEuroopanyliikulttuuria.Senmiespuoliset jiisenet perehtyivatritarikulttuurinperinyliopistoisteisiin,opiskelivateurooppalaisissa
sa,palvelivathallinnollisissa
viroissaja kiersipittijissii.Noin vuonviit kiiriijiii kihlakuntiensa
na 1460 kuolleen Lammin Porkkalanritarin
Olavi Tavastin irtaimeen jdlimistodn kuului
ja aseidenohellaluuttu.Nuoruudeshaarniskan
saanhiin oli oniskellut 1420JuvullaPariisin
yliopistossa.re
Monet tunsivat henkilokohtaisestikaikki asuinseutunsa
asukkaatstidtyyntai
katsomatta.Seurakuntakirkoille,
varallisuuteen
tuomiokirkoilleja luostareilletehdytlahjoitukset, kirkkojen hautakivetja kalkit sekaralssin
asuinkartanotmanifestoivatrilssin kulttuuria
paikallisella
tasolla.My0s riilssisukujen
naisten
osuusoli tiissdmerkittiivii.He eiv6t olleet vain
avioliittojiirjestelyittentahdottomiavtilikappaleita.vaansaattoivatelaamittavanelamankartanoidenja omaisuudentodellisinaisiintinii.
Vieltikiiiin keskiajanriilssi ei ole kuollut vaan
se elaa meissiikaikissa osanasita kulttuuria
johonolemmesyntyneet.

Tampereenseu

Kimmo Kem

Tiimdn Tampe
ry:lle 23.11.1
sena oli tuoda
Romania, joka
rusteella vaiku
miolle Suome
oli periiisin.Vi
malaista alkupe
kii tiedi asiaa
tun, mutta on I
pohjaa Roman
nakin hienon, 1
televtin Roman
Oberg tuntuu c
sen syntyperiin
Oli asianiin
arvoinen henkil
Roman ihmise
musiikkinsa,jor
rokin syvdllisy
laissyntyinen sr
meltiidn Rauma
lyhyesti tunnet
ja henkil0itii.

Raum

sukutu

t8
Anthoni, Finlandsmedeltidafriilse och l500-talsadel,
259-264.
reFinlands medeltidsurkunderIV. Samladeoch i ayck
utgiftn afFinlands StatsarkivgenomReinhold Hausen.
Helsingfors19.Nro 3001,s. 95.
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Kirjallisuudes
semdstiiRaum
tiiisestiihenkil
yhteysRauman
Ensimmiiin
oluenpanijan
Bnicher,Brygg
pojanpoikaUr
Mathiae Ceres
synnyinpaikka

