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valitsi maallisenvirkauran.Vuonna1435 rymAttn,ja vuonnal44l ryhdyttiinetsihiin toimi jonkin aikaaTurun linnanpaal- mii?in sopivampaapaikkaa luostarille.
likkdnii isiinsii kuolemanjiilkeen. AlaAluksi uudeksipaikaksivalittiin Pemiiin
Satakunnan
kihlakunnantuomarin
vrrassa Pyhiijoki,muttasielletuskinedesaloitethiin oli n. 144l-14471a Pohjois-Suomen tiin rakennustoita.
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le tapahtuitoukokuussa
asti. HAn toimi myds Ruotsinyaltaneu- 1442, jolloin Tukholmaanmatkustaneet
voksena ainakin 1450-luvulla.Henrik
HenrikKlassonja Lucia Olofsdotterlaalyittiin ritariksi kuningas Kristofferin tivat siella kirjeen,jolla he lahjoittivat
kruunajaisten yhteydessa syyskuussa luostarilleRaisionAilosen tilan sillAeh1441. Han kuoli todennAkdisesti
kesiillii dolla.ettaluostari
rakennetaan
sinne.?
tai alkusyksystii1458.5
LeskeksijaiityaanLucia oleskelipalLucia Olofsdotter syntyi luultavasti jon Naantalinluostarissa.Luostarinyhl420luvun alkupuolella.Hiinen is?insd teydessii,luostarimuurienulkopuolella,
oli Olof Skelgeja ?iitinsiiKristina Rcit- oli talo, jonne maallikkohenkil<iiden
gersdotter (Dj?ikn, Ingessdnema-suku). maksuavastaanoli mahdollistatulla vanja
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vuoden1438paikkeilla,Lucianaitettiin toimineen
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HenrikKlassonille,
siis BirgittaKlasdotLucia Olofsdotterja Henrik Klasson
terin veljelle.Lucia kuoli Naantalinluostekivatuseitaruotsinkielisiiitestamentteja 28.2.1498
tarissa21.12.1490
viilisenii ja, joiden sisAltdei oleellisestimuuttunut.
aikana.Pariskunnalla
ei ollut lapsia6
Henrikinsiiilyneettestamentit
on paivatty
Juuri Lucia Olofsdotterinja Henrik
17.1.1445(FMU 2605),24.12.1
449(FMU
Klassoninansiotaon, ett?iNaantalinbir(FMU 2908)ja 1.3.14s3
28t7), 8.5.1452
gittalaisluostariperustettiinAilosen ti(FMU 2918). Luciantestamentit
on pai(FMU 2605),24.12.1449
Ialle silloiseenRaisioon.Vuonna 1438 vatty 17.1.1445
(FMU 2886)ja
Ruotsin valtaneuvostopaAtti perustaa (FMU 2828),25.5.14s1
ja aluksi
(FMU 2970). Tarkastelen
Suomeenbirgittalaisluostarin,
2.5.1455
seuluostariaalettiinrakentaaMaskunKarinraavassarinnakkainLucianja Henrikin
kylaan,missase toimikinjonkin aikaa. jouluaaftona1449 tehryja testamentteja.
Luostariviikioli kuitenkinpaikkaantyyLucia Olofsdotterin
testamentti
24,12.1449

Henrik Klassonin
testam entti 24.12.1449
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Henrikja Lucia aloittivattestamenttinsa
ja
aivan sanastasanaansamanlaisesti,
tiedet?iAnkin,
ettaihe kAyttivaterastatestamentinmallikaavaa,joka on sailynyt
piispaMaunuSArkilahden
kopiokirjassa.
Mallikaavoistavoitiin kopioida testamentin "alkumuodollisuudet".
Aivan sanasta sanaansamanlainenteksti pariskunnantestamenteissa
ei kuitenkaanolIut, vaikkase niin on kirjoitetnrlahdejulkaisuun. Kopioijaltaon jaanyt huomaamatta Lucian testamentissa oleva
nogheth-sana,
eli Lucia oli tekohetkella
vain 'Jonkunvenan" sairaana'.Terveydentilanmainitseminen
niiy.tl?iii
siis olleen varsin todenperiiinen,
ei vain kaavaankuuluvamaininta.
He aloittavat asiakirjansatestamenHerteillehyvintyypillisesti
rukouksella,
ran nimessaamen. SitAseuraaasiakirian

tekemisen perusteleminen,jossa he kiiyttiiviit mallikaavan mukaisesti auktonnaan
apostoli Paavalia. Samantapaisiaperusteluja testamentin tekemiselle ldytyy
useista testamenteista,muualtakin kuin
Suomesta.Ajatuksenaon yleens?ijuuri
pelko ankaranTuomarinedess?i
seisomisesta ja tulemisesta tuomituksi maanpiiiillisten tekojensamukaan. Myiis ajatus
omaisuudenrulemisestaJumalalta- ja
olevan vain lainassa on hyvin yleinen
testamenteissa.
Neuvoa testamentintekemisessAon
kyselry sek?i puolisolta etta ystaviltii.
Taimaon ehka ollut vain kaavaankuulunut lause. mutta varsinkin kirkollisten
lahjoitusten suhteen on saatethr kAydd
neuvotteluja. On siiilynyt asiakirjoja.
joissa kirkollinen vastaanottajahyvAksyy
s i l l et u l e v a nl a h i o i t u k s ei na s e ne h d o t r 0 .

EnsiksiuskonkurjansieluniJumalaniafmeliaisiinkasiinpyyhen hartaastiJumalan
aiheetontaarmoaja
h?inenarvoisaltaaidiltatinNeitsvtMarialtaia
Pyh?ilr?i
Henrikilrrija Pysuojeluspyhimykseluni
PyhaltaHenrikilt?i,
suojeluspyhimyksilrtini
haltaBireiralra.
vihollisihanilfiddn hetk€I15.
Ja kurjalleruumiilleni,joka
etB he suvaitsisivalsuojellasieluparkaani
maastaon luotuja maaksituleemuuttumaan,
ndyrfutija hartaastianonja pyydanJumalannimessaarvoisaltaisaltd,rakkaaltahenapiispaltaniMaunultaTurussalepopaikkaaPyhdnRuumiinkuorissaTurun
tuomiokirkossa.
ja samallekuorille annanparhaankullatun hopea- ja samallekuorille annanperintdtilani,joka sijaitvydni.
see Sauvon pitajassdja on nimelta,in Halliala,
karioineenioka siell, nvt on

Lucia viimeisessiisailyneesse
testamenJalleentestamentitpoikkeavattzisselestissaanvuonna1455.On mahdollista.
ettii
tamenttikaavan
osassavain viihiin toisistaan.Luciallaon kuitenkinPyhanHenrituolloin luostarikirkkovasta valmistui.
kin ohellasuojeluspyhimyksenaan
myds Lucia saattoikin saada hautapaikkansa
PyhaBirgitta,ja hautapaikkansa
tuomioNaantalinluostarikirkosta,
muttajostain
kirkon PyhiinRuumiinkuorissahe maksyystii Henrik kuitenkin haudattiintuosavat eri lailla, Henrik hopeavyiilliiiin, miokirkon Pyhiin Ruumiin kuoriin."
Luciaperintittilallaan.
Hautapaikkaoli tuottoisakirkolle, kuten
Lucian ja Henrikin lukuisten testa- Lucian ja Henrikinkin hautapaikkamakmenttien eras muuttunut kohta olikin
suistakay ilmi, ja lisiiksi hautapaikkajuuri hautapaikanvalinta. Seuraavissa kirkko sai mita todenn?ikdisemmin
maktestamentissaan
vuodelta1451(Lucia)ja
sua vastaanjarjestettavakseen
myds siejoten ei ole mahdotonta,
ettll
vuodelta 1452 (Henrik) he halusivat lunmessuja,
rullahaudatuiksi
PyhiinRuumiin Lucianja Henrikinylhiiisetpappisystiiviit
edelleen
ja -sukulaisetkdyttivatvaikutusvaltaansa
kuoriin, mutta sittenmieli muuttui.ViiHenrikinhaudantuomiokirkmeisessa sailyneessatestamentissaansaadakseen
vuodelta 1453 Henrik valitsi hautapai- koon.
kakseenNaantalinluostarikirkon,
samoin
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Jumalassa
Turun
piispa Maunua,kunniallistamiesd herra Magnus
Grenid" ritaria. kunniallistaherra maisteriaOlavi
Maununpoikaa,Turun tuomiorovasti4ja veueani
hena Arvid Klassoni4 ettaihe tekisivat hyvin Jumalan ja pyyntdni vuoki olemalla vaimoni holhoojia ja suojelijoit4 missa hdn heita tarvitseekin
kuolemanijalkeen; mina uskon heidansiihen taydellisestija varsin hyvin kykenevan,ja toivon, ettd
he tulevattam?intehtaviinottamaanitselleen.

Useassatestamentissa
miespuolinentesja
tamentintekija
saattoipyytAAsuojelusta
joko ystaviltetai jopa
apuavaimolleen
hallhsijalta,jotta perinntinjakosujuisi
ja testamentin
oikeudenmukaisesti
tekijan
lahdon mukaan.ja he olisivat m)ds
muutenleskenturvana..
Lucian tiedetiiiinkuitenkinjoutuneen
kiirsimiiiin oikeudenkiiyntejiija suoranaista omaisuudenrosvoamistaetenkin
Aitinsa sisaren tyttarenpojan Rdtger
Olofssonintaholta. Riitger katsoi, etta
h?inenisofitinsiija tiimdn sisar,jotka oli

naitettu turkulaisille porvareille,olivat
saaneetmydtdjdisindvain rahaa,ja sitzi
oli pidettyennakkoperintdnii.
Nyt Rtttger
jotka
vaati myds osuuttaperintdmaista,
olivat aidinperintdna
tulleetLucialle.Han
jopa takavarikoiomavaltaisesti
Lucian
maatilojaja haastoihiinetkiiriijille.Tiistii
oikeudenkiiyntiprosessista
on siiilyny.t
useitaasiakirjoja,myds Lucian laatimia.
Niiss?i
on viittauksia
siihen,mitenLucian
oli ollut.leskeksijaatyaanvaikea pitaa
''
puoliaan.

Kaikki ostotilani,jotka minulla on Kaskislssa,sen Rakkaalle miehelleni Henrik Klassonille arman
Lanssa.jonka sinne olen lisiid hankkinut-annanja kail*i ostotilaniKaskisissajakaiken minun osuuluovutan rakkaan vaimoni Lucia Olofsdotterin teni siitzi"mitd niihin kuuluu kuolemanijalkeen,
ikuiseenomistukseenkuolemanijalkeen, ettd han ettahdn voi tehddniilld mitd haluaa.
voi tehdeniid€n kanssaniin kuin tahtoo.
Samoinsen puolikkaanKaskisissa,jonka sain perintdtilani Akkoisten srjaan,annanvaimolleni sen
vuoksi, etta hdn ht'viintahtoisesti antoi minulle
puolet Ailosten tilast4 minka me molernmatnyt
olemme antaneetPyhalle Birgitalle ja Naantalin
luostarinsisarilleia v€liille ikuiseenomishrkseen.
Rakkaallevaimolleni Lucia Olofsdofterilleannan
Hallialan tilan Sauvon pidjassd vapaasti,minka
tilan lunastinsisareltaniBirgitaltakaldeksallatoista
painavallanoobelillasilloin, kun vaimonija mina
olinrmekihlaunrneet.

Kumpikin lahjoittitoisilleenostotilojaan,
mille ei ollut lain mukaanmitaAnestettA.
Henrikin lahjoituksissanakyy myds

Naantalin luostarin perustamista varten
lahjoitetun maatilan vaihtojerjestelyj a.

PyhalleHenrikille annanparhaanhevosenija haar- PyhdlleHenrikillealnan kultasoljen.
niskani.
Turun tuomiokirkonpaaalftarilleannankallisarvoivalmistetunDeitteen.
sestavillakankaasta
Turun Sielujenalttarilleannansuurimmanjalallisen Si€luj€nalttarilleannankultasormuksen.
DatarlL
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RakasvaimoniLucia.jamina olemmeniin ajatelleet Kolmen Pyhiin Kuninkaanalftarille annanpuolet
ja sopineet,ettaTuruntuomiokirkonKolmen Pyhan hopeavydstani,
Kuninkaankuorissatulee pitda katsi ikuista messu4 Jumalankunniaksi,meid?jnmolempienja vanhempiemmesielujen puolestajoka viikko, toinen
maanantaisin
eli sielumessukuolleittenpuolestaja
toinenkeskiviikkoisineli messuPyhastaHengestd,
ja naidenkahdenmessunpiuimiseksiolemmemolemmat antaneetniima jiiljessa mainitut hankkimamme ja ostamammetilat em. Kolmen Pyhdn
Kuninkaankuorille ikuiseenomistukseen.Ensiksi
ja yhdenostotalon Turuss4joen pohjoispuolella,
tiloistarnmekarjoineenNousiaistenpitiijassa,joka
on nimeltaainAttul4 ja yhden ostotiloistamme karjoineen Myn:imaen pitiijass4 nimeltadn Sorsala.
Josjotain kadastapuuttuu nailla tiloilla, korjattakoon se kohtuudella. Titm?in lisaksi, jotta nama
kaksi messuapideftaisiinvield paremmin,haluamme me molemmat,Henrik ja Luci4 antaa vielA
ostotilamm€Huittisten pitljassd, nimeltaan Siukkala,ja toivortune,ettase tuleehyvin tyydyttamaan
Turun arvoisaaherrapiispaaja samanpaikankapitulia.
Toisenpuolen [hopea\Tdstani]annanNeitsyt Marian naoDisalttarille.
Pyhan Annan alttarille annan seitsemiin kullattua
hakasta.
Pyhdn Marian pitiijEinalttarille annan kolme kirjotfua nauhaa.

Turun tuomiokirkko,eli "Pyhii Henrik"
mukaan,sai sekA
suojeluspyhimyksensa
HeruikiltaettaLucialtarunsaatlahjoitukset. Henrikin lahjoinamahevonenja
haamiskaolivat tyypillinen ritarin lahjoitus hautakirkolleen.Hevosenja sen
selAssA
haamiskaanpukeutuneenratsastajantuli Heffikin hautasaattueessa
kulkea ruumispaarienedellA. Hautajaisten
jiilkeen sukulaisillaoli mahdollisuuslunastaahevonenja haamiskakirkolta.rr
Luciantuomiokirkollelahjoittamakultasolki oli ta*oitettu klrkon fabricaan,
koska mitaiin alttaria ei mainita. Fqbricalla tarkoitetaankirkon rakennusrahastoa,jonka varoillarakennettiin,korjattiin
ja kaunistettiinitsekirkkoraken-nusta.
Lucian alttareille lahjoittamat kultasormus,kullatut hakasetja hopearyd
olivat ehkatarkoitettukiiytettiiv?iksimaksuvdlineiniialttarintarvikkeidenhankintaan, mutta mahdotontaei ole sekAan,
ettii niillii koristeltiin alttaxilla olevaa
pyhimyspatsasta.
Pyhimyspatsaiden
vaa-
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tettaminenkallisarvoisista
kankaistavalmistetuillavaatteillaja koristaminenkoruilla oli yleistakeskiajalla,ja on edelleenkin katolisessakirkossa''. Kirjoituista nauhoistaoli ehk,i tarkoitus valmistaakirkkotekstiileita
alttarilletai sen
papille.Henrikin lahjoittamapata piiaryi
mita ilmeisemminalttarin papin talouteen.
Kolmen Pyh2inKuninkaankuori ja
sen alttari saivat molemmilta runsaan
lahjoituksen.Tama alftari oli Kolmen
Pyhiin Kuninkaankillan nimikkoalttari,
ja juuri tiihiin kiltaan Henrik kuului perustajajiisenenii
muiden Suomenmahtimiestenkanss4mm. juuri naissAkintespiispan.tuomiotamenteissa
mainittujen
rovastin,linnanpiiiillikdn,kaniikkienym.
kanssa. Kiltojen paatarkoituksenaoli
hauskanpitoomassakiltatalossa,mutta
myiis uskonnollinenpuoli: ennenpitoja
he esimerkiksiosallistuivatjumalanpalvelukseennimikkoalttari
Ilaan.Myds nalosallisrua
kiltojentoiminset saattoivat

taan.KolmenPyhdnKuninkaankilta oli
perustettu"Jumalan kunniaksi, Neitsyt
Marian ja Kolmen Pyhiin Kuninkaan
ylistykseksisekiiniiden sielujenhyviiksi
ja hengelliseksihuviksi, jotka_ taiman
j?iseniksiryhtyviit"."
veljeskunnan
palkaksi Kolmen
Maatilalahjoitusten
Pyh[n Kuninkaanalttarinpapintuli pit6d
kaksi ikuistamessuaviikoittainJumalan
kunniaksija Henrikinja Luciansekiiheidiin vanhempiensasielujen puolesta.

Tiillainen sielunmessujen
maafiaminen
testamenteissa
oli yleista, vaikka niista
tehtiin erillisidkin lahjoitusasiakirjoja.
Huoli sielunkohtalostakuolemanjalkeen
oli tosiasiakeskiajanihmisille. LahjoitukseenIiittyy mycis mielenkiintoinen
loppulause.Henrik ja Lucia lahjoittavat
vielii yhden tilan, jotta lahjoitusparemja
min miellyniiisiarvoisaa
henapiispaa
ja
kapitulia
messutpidettiiisiin paremmin!

Mynlrnden Pyhiin Laurentiuksenkirkolle annan [Mynarnaen]Pyhiin Laurentiuksenalttarilleannan
alttarisuoiuksen
silkkikankaanDalasen.
Mynamaen Neitsyt Ma an alttarille afflan kruununi.
Myniimaen Pyhiin Katariinan altta.ille annanmessuvaatefuksen.
NousiaistenPyh?inHenrikinkirkolle annanparhaan NousiaistenPyhiin Henrikin haudalleaman kulviittani.
tasormuksen
ia messuvaatetuksenNousiaistenNeitsyt Marian alttarille annan parhaanhuDullis€nviiftani.
Yldneenkirkolle annanhopeisenehtoollisleipaasti-YlaneenPyh:inolavin kappelilleannanhopearisan.
tin.
Lemunkirkolle annanharan.

Testamenteissa
mainitutmuutkirkot kuin
tuomiokirkkoolivat niiden pitajien kirkkoja, joissa Henrikil16ja Lucialla oli
maaomaisuutta.
Testamenteissa
muuallakin kuin Suomessaoli yleistii muistaa
kaikkia sellaisiakirkkoja, joihin testamenttaajalla
oli jokin side.
Sek?iHenrik etta Lucia lahjoittivat
kirkoille niidenalttareillatarvittaviatayaroita. Alttarisuojus(teken) oli alttarin
ylle ja sirruille pingotettukangas,joka
suojasipyhaaalftariakaikeltaepapuhtaudelta,mika alttarillesaattoiholveistapudota,esimerkiksilintujenjafttksilta.Messuvaatetuskth qltare kledhe) tarkoini
sek?ialttarin valttamatitntatarvekalustoa
ja tekstiileitaettapapinvaatetustar6.
Henrikin lahjoittamasilkkikankaanpalanen
oli varmaankintarkoitettumyiis alttaritekstiilien valmistamiseksi.Lemun kirkolle annettuharkasaanoipuietyepapin
talouteenvetojuhdaksi,
mutta sita saatettiin kayftiiAmyds kirkon rukentamisessa,
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kulieesimerkiksirakennustarvikkeiden
tuksessa.
SekiiHenrik etta Lucia antoivatNousiaistenkirkolle parhaanviittansa.Mytis
ne olivat todenndkdisesti
annettukirkkotekstiilien valmistusaineeksi.Joissakin
jopa mainiulkomaisissa
testamenteissa
viitasta
taan,etta lahjoitettavasta
on tarkoitus tehdapapin messukasukka.
Myds
suomalaisista
keskiajaltasailyneista
messukasukoista
voi joskusnahda,miten ne
ja joson ommeltumonestakappaleesta,
kus voi jopa hahmottaamekonmuodon,
kutenVesilahdenkasukassa."
LucialahjoittiMynamaenNeitsytMarian alttarille kruununsatai kranssrnsa
(min kranz).Keskiajallanaimattomat
neidot kayttiviitpaiikoristeenaan
kruunuatai
kranssia,joten ilmeisestitiillaisenkruununsaLucia NeitsytMariallelahjoitti.Ja
sesaattoitodellakintulla itseNeitsytMakorian alttarilla olleen puuveistoksen
risteeksi,sillii tiedetaanveistoksillaolleenkallisarvoisiairtokuunuia.Joistakin

puuveisNeitsyttAesittZineistii
sailyneista
toksistavoi nahda,etta paassaon ollut
kruunu, jonka todenniik6isestiKustaa

Vaasa 1500-luvullamuiden kirkkojen
I8
kalleuksienkanssarydsti.

Hena piispalleni annan hopeapikarinja parhaan I_Ienapiispalleni annankullatun ristini, Jossaon
Ddvt:iliinani.
Dvhiiiniaanniis.
allnanhopeamaljan.
Tuomiorovastinaisteri Olavi MaununpojalleanTuruntuomiorovastille
nanhoDeamalian
Hena Haakonille,piispan offisiaalille,annanhoHerraHaakonilleannanhopeamaljan.
oeamaliania ounaisenvarsan.
Arkkidialonimarsleri
Jdnsrlle
annanhoDeatuoDin.
Arvid JaDssonille
annantikarini.
Maisteri Magnukselle, kirkkoherralleni, annan Myniimaenmaisteri Magnukselleannanharkapahoneamalian
rin.
ja
Mynamaen herra Peterille annan lehmain,padan He.ra PeterMichelssonilleannanvuodevaatteen
Dadan.
kattilania kannun.
Nousiaistenhena Nielsille annan naadzinnahalla
vuoratunmustanmekkoni.
Nousiaistenkappalaisellehena Henrikille annaa
kannun.kaftilania Dadan.
ja
VehmaanherraKnutille annanpienenhopeavydn
silkkinutun.
annannuorenh:fkapar
rrr.
LaitilanherraNielsilleannanoarhaanDa:ihrneenl.
LaitilanhenaNrelsrllc
SauvonherraNielsille annanh€vosenja hopealla
Daallvste8nDuukon.
Hena Olof Dusille annan saingynvarusteineen,
Ilcrra Olof Dusille annar slngyn vanLsteineen,
kattilan. Dadania kannunliinan.kannun.Dadania kattilan.
HerraLaurentiusSkvttelleannanhoDeatuoDin.
Herra Hemik Villemarssonilleannanhyv?lnpadan
ia nunaisenmekkoni
Herra Henrik MartinssonilleannanhopeallapaallvstetvnDuukonia hoDealusikan-

muistettiin.
Mydspapistoatestamenteissa
voidaanlunnislaa
Lucianja
Osapapeista
Henrikin sukulaisiksi,ainakinavioliittoj e n k a u t t ap:i i s p aM a u n uT a v a s l u. o m i o r o v a s tM
i a u n uO l a v i n p o i k( at u l e r ap i i s ja Myniimiienmaisteri
pa),Arvid Japsson
Magnusolivat ainakin sukulaisia.Muut
papit olivat joko niiden seurakuntien
ja Luciallaoli
joissaHenrikill?i
pappeja,
maaomaisuutta,
tai he olivat muutenpariskunnanystavia.
Kaikkia herra-tittelillii varustettuja
henkilttitii ei voida tunnistaa. Herratitteliii voitiin kziyfiaii myits ylhiiisestii
maallikostale,
kutennaiss,itestamenteissa
esimerkiksihera Magnus Greni$a puhuttaessa,
mufia nayttaisikuitenkinsiltai,
ettAtassakohdassaluetellut"heruat"olivat kaikki pappeja.Useinruotsinkielisis-
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sii asiakirjoissa heffa-tittelin omaavan
h e n - k i l o nn i m i t a i a i n a k i n p a t r o n ) ) m i
(her HenriA Martini) on kirjoitetru latin a n k i e l i s e s smdu o d o s s as i l l o i n .k u n k 1 seessaon hengelliseensaatyyn kuuluva,
tai h?inesu kaytetaainvain etunimeii herra-tinelinkanssa,rai h?inennimeensiion
liitetq paikkakunraan liinyvii miiare.
esimerkiksi "Laitilan heran Niels", '?er
Nielsj Lethala".
Useimmat papit saivat seka Henrikilta
e f l a L u c i a l t a l a h j o i r u k s e nH. e n r i k i nj a
Lucian varallisuudesta saa aavistuksen,
kun he testamenteissaanlahjoittavat lukuisia erilaisia hopeisia astioita. Maaseutuseurakuntienpapit saivat my6s kiiytiinndllisia esineita talouteensa. Lucia
lahjoitti Myniimiien herra Peterille mm.
vuodevaatteen(eth senge kledhe), joka

on hiukan arvoituksellinentavara,ehkd
kaksikanuunaa.''Sekuulostaajokirkonsilla on tarkoitettujonkinlaistapeitetta. miehelletehdyksi lahjoitukseksiainakin
Tiillaisiatulkintavaikeuksia
tuleevastaan itsepuolustusta
ajatellenhiukan liioiteluseinluettaessa
keskiaikaisiaruotsin-tai
lulta! Selityksena
saattaakin
olla, ettiikalatinankielisi?i
asiakirjoja.
nuunatoli tarkoitettutuomiokirkonDuoHenrik mainitsee teslamentissaanlustamiseen.
mytis serkkunsaArvid Japssonin.Olen
Luciantestamentista
voi piiatellii,ettA
merkinnythiinet jo tiissii vaiheessapakeskiajallasekAmiehetefia naisetsaatpistoonkuuluvaksi,vaikka hAn ei ehkA toivat pitaasamojavaatteita:herraNiels
viela tuolloin ollut saanutpappisvihki- sai Lucian piiiihineen,hena Henrik VilmysE, ainakaanhAnennimensayhteylemarssontaas Lucian punaisenmekon.
dessaei ole hena-titteliA.
Arvid valmistui
Mahdollisesti
vaatteitakiifetliin myds
testamentin tekovuonna baccalaureuk- uusienvaatteiden
valmistusaineena.
Noujossa hAnjar
seksiPariisinyliopistossa,
siaistenherra Nielsin saamaniiAdannakoi opintojaan
maisteriksi
asti.ja maini- hallavuorattumekkooli varmaantameen
taanensimmaisen
kenan pappinaeli Tukylmiissiikivikirkossatalvisaikaan.
run kaniikkinavastavuonna1451.20
Nziyfiiiakin silta, efiA testamenttien
Henrikinh?inellelahjoittamatikari oli
tekijatbrkkaanharkitsivatIahjoituksensa
varrnaan
tarpeenPariisinsuurkaupungis- kunkin saajan tarpeiden mukaisesti.
sa muutenkinrauhattomallakeskiajalla. Lahjoituksillasaavutettiin
mydsmaallista
Etenkinylimystttnkeskuudessa
oli tapakunniaa;vaikkapakomeaalfiarivarustus
ja
na kantaamukanaanpuolustusaseita,
kirkossajai jiilkipolvillekin kertomaan
ja lahjoittajasaatilmeisesti
mydspapeillesallittiinainakin jotain lahjoittajastaan,
jonkinlaisenpuukon kuljettaminenmutoi nAin tehdA myds muistonsakuolekanaan.Tosin woden 1452testamentis- manomaksi.Taustalla
oli varmasti
myiis
saanHenrik lahjoittaasukulaiselleen
Tuinhimillinenkomeilunhaluja yhteiskunrun tuomiorovastiKort Bidzille periiti
nallisenasemanmukainentoiminta.
jossa
Naantalinluostarilleannalrpienensaarcnnimeltiian Naantalinluostarilleannankultasormuksen,
Lethis.
on safiiri.
Naantalinluostarilleannanvalkoisenhopeaketjun,
iossaon Dvhainiii?innaissaili(i.
Turun PyhainOlavin luostarilleannanpuolet Wa- PyhiinOlavin luostarilleannanhopeafialjan.
ja suurimmankuparikanlioman pienestasaaresta
nuni.
RaumanPyhzinFransiskuksen
veljeskunnallealnan Raumanluoslarille
annanDuoliliisli?l
ruisla
messuv,tfusfuksen.
Viipurin harmailleveljilleannan hopeisenjuomamalian.
Samankaupungin[Viipurin] mustilleveljilleannan
hoDealnalian.

Henrik mainitseetestamentissaan
kaikki
Suomentuolloisetluostarit,Lucia jatte,l
Viipurin luostaritilman lahjoitusta.EhkA
Henrik oli kiiynyt Viipurissaja ydpynyt
silloin kerjalaisveljestOjen
konventissa.
Naantalisai runsaimmatlahjoitukset,
olihan se pariskunnan"oma" luostari.
Myos Turun dominikaaniveljetsaavat
arvokkaatlahjoitukset.Raumanfransrs-
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kaaniveljetsaavatkd).ftiitavaraa
eli tarja leipiiiipdllAiinsa.
vikkeitakirkkoonsa
mikil olikin varmaantarpeellistavastaperustetullekonventille,Raumankonventtihan aloitti toimintansa mahdollisesti
vasta testamentintekovuonnaeli 1449.
Viipurin kerjiil?iisveuestdt
saavat arvoesineita.Luultavastiluostareilleannetut
arvoesineeton tarkoitettuluostarinvllA-

minaa jumalanpalvelusmarttlyrin haudalla.On mahdollista.en?iHenrikin lahjoittamapyhainjaanniis
siis p?iiityiNaantalin luostarikirkonjonkin alttarin pyh?iinjiiiinndsrasiaan.
Arvokkaimmat pyh?iinj?iiinniikset
olivat jonkun pyh?inhenkil<inluidenkappaleita
tai vaikkapahiuksia,partakarvoja
tai hampaita,muttayhu
arvokkainapidettiinjotakin heihin liittyyaa esinetta,esimerkiksiNeitsyt Maria
viitan kappalettatai Kristuksenristinpuun palasta.Myris Golgatankalliosta
peraisinoleva siru, pala siitA lautasesta,
mistiiHerrasdi viimeisenehtoollisen
tai
muruPyhanPietarinsiunaamasta
leiviistii
olivat kallisarvoisia pyh?iinj?iiinntiksi?i,
joita vartenvalmistettiinarvokkaitasailytysrasioita.- Reliikkikauppaoli kuja mydsv?iarenniikkoistavaakeskiajalla,
siii myytiin hyveuskoisille
ihmisilleja
seurakunnille."

pitokuluihin,rahan asemastaamettuina
lahjoina.Kerjiiliiisveljestdjen,
fransiskaajilseniasitoi kdynienja dominikaanien,
hyyslupaus,periaatteessa
oli tultavatoimeen almuilla. Edes itse konventin ei
sallittu omistaamuutakuin vAlttamAndmimmiin. Lahjoitr-rksinatullut kiintea
omaisuus
tuli myydiirierynajansisiillii.22
NaantalinluostarinHenrikiltii saama
pyhiiinjiiiinntisketju
kertoosekinHenrikin
varallisuudesta.
Myds Luciallaoli pyjonkah6nlahjoittipiishliinjiiiinntisketju.
palle. Kallisarvoisia pyhiiinjiiiinniiksiii
vain kirkot,vaanmytis
eiviil omistaneet
yksityisethenkiliit. Tiillaistapyhimysreliikkiii kaulassaankantavat saattoivat
tuntea olevansaerityisestikyseisenpyja varjeluksessa.
himyksensuojeluksessa
Jokainen
kirkonalnaritarvitsisisaans?iainakinjonkun pyhimyksenreliikin.
Tamri pyhainjAAnndsten
hankkiminen
alttarilleperiytyi alkukirkontavastatoi-

Sisar Klaralle Naantalin luostarissaannan kulI:tsorrnuksen.

Naiissatestamenteissa
on mainittu vain
yksi luostarinasukas.Lucia antaabirgittalaissisar Klaralle kultasormuksen.
Luost ivakihan ei periaatteessa
saanut
omistaamitaAnluostarilupauksen
antamisenjalkeen,mufia Ama lahjoitusonkin
varmaanymmArrettAvA
sisarenyllApitomaksuksi.Jokainennunnavei luostariin
mennessaAn"mydtAjaiset",proyenton,
jolla hiinen elatuksensa
nunnanamaksettiin." Joskusse ei varmaankaanollut
riitt?ivii,ja siIloin ylimaiir?iinenlahjoitus
mydhemminoli tarpeen.
Tosin on merkkejii myds siita, ettei
luostareissa
valftamattav ietettykaiinkovin askeettistael2imiiii.Usein etenkin
luostareihinvetailtyneetnaisetolivat hyvin varakkaitaja tottuneetylelliseenelAmAAn.Varsinkinnunnaluostarit
toimivat
perheidennaimattomimyiisvarakkaiden
en Ottiirien siiilytyspaikkoina.
Nain saatettiin perijaiidenmAaraarajoittaa.Poi-
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kiakin voitiin toimittaaluostariinsamasta
syysta. Myds lapsettomatvanhemmat
saattoivatpyytAAapuajoltakin pyhimykseltaija luvatalapsenluostarille,jos sellainen heille suotaisiin.2s
Viihemmiin
askeettisella
elamAllAsaatettiinedeshiukan helpottaatata vastentahtoista
vankeuna.
Niinpii jopa luostarisa?innaiissakin
otettiin eriarvoisuus
huomioon,ja ylimystdlle sallittiin mukavampi el?im?i.
EsimerkiksiAugustinuksenluostarisiiiinnossA jotanoudatettiin
birginalaisluostareissakin mainitaanpoikkeuksellisesti
kohdeltavinahenkil6t,jotka olivat maallisessa elAmiissAAn
tottuneet ylelliseen
eldmddn: "On joitakin henkilditd, jotk{l
ennen astumistaanluoslarieldmddnoyat
tottuneet eldmddn mukavasti, ja sen
vuoksihesqqyqthiukanenemmtin
ruokaa
lqi vaalteitq: ehk) paremmat yuodeyqqtteet, tai enemmcinpeitteitd. MuuL jotka

ovat vahltempia, ja siksi onnellisempia,
eivdt saq tdllaisia tqvqroita. Mutta ota
huomioon heidrin qikaisemmat tapansq
rikkaana eldessddn ja pidd mieless<i,

kuinkn paljosta he nyt saavat olla pqitsi,
vqikkakaan he eivdt voi elcid niin yksinkertqisesti kuin ne, jotka ovat frysisesti
vahyempia.'t'

Pyh?inHengen talolle annan lehmdn, kaksi lam- PyhZinHengentalolle arman hdrkdpadnja kaksi
mastaia leiviskdnruistalehmiia.
Leprosoriolle annan lehm?in,kaksi lammastaja Leprosoriolle annanh?irkAparinja kaksi lehmaii.
leiviskdnruista.

PyhiinHengentalot ja leprosoriotolivat
keskiajan armeliaisuuslaitoksia.
Leprosoriot oli tarkoitettulepraaeli spitaalia
sairastaville,ja ne sijaitsivataina kaupungintai kyliin ulkopuolella,eristyksissAtaudin tarltuvanluonteenvuoksi. Pyhiin Hengentalot olivat yleisempiiihoitolaitoksiasairaille,kiiyhille, vanhuksille
ja orvoille. Pyhiin Hengentaloissaoli

sekapappejaetta maallikkojapitamassa
huolta vahdosaisista
tai sairaistaasukkaista. Mydhemmintalojen suojiin hakeutuivatmyos mm. varakkaatporvarit
yll?ipivanhuude_npiiivikseen
maksamalla
dostaan.''Yleisestitestamenteissa
armeliaisuuslaitoksille
annettiinjuud erilaista
ruokatavaraa
tai kotieliiimiii.

SisarelleniCertrudilleannankaksi hopeallapadllvstetFakullattuaDuukkoa.
Al€talle annan mustan parhaanmekkoni ja punaisenvuoratunviittani.
Veljelleni herra Arvid Klassonilleannanison kul- HerraArvid Klassonilleannankultasormuksen.
taamattoman
hooeawdniia miekania hevos€n.
Isani veUelleBengl LydikssonilleannanhopeatuoDinia Dunaisen
varsan.
ja hyvdn
Peder Ka4Elanille annanvuodevaatteen
Kannun.

Sukulaisia- siis muita kuin papistoon
kuuluvia- mainittiinmuutamakummassakintestamentissa.
Henrikmuistiveljeaanja setaAnsa
sekaaitinsapuolestasukulaismiestiiiin,Lucia sisariaanja puolisonsaveljeii.Henrikinvelija setasaavat
arvokkaitalahjoja,joiden voi olettaaolleen muistolahjoja, sukulaismiestaas
arkisempialavaroita. Lucian sisaretkin
saavat arkisemmaltatuntuvia esineitii,
jotka kuitenkinvaikuttavatarvokkailta.
Lucianmainitsemat
kaksisisartaGertrud ja Aleta (Aletaahan kutsuunnrmenomaansisarekseen
vastaviimeisess2i
testamentissaan
v. 1455) ovat muista iiihteistii kuin testamenteista
nimelta nteja siksi ansailsevat
mattomia,
liihemmiin

tarkastelun.Lucia kyllii mainitsee slsaren
erAassakirjeessaAnluonna 1476, missii
han teki sukuselvityslariidellessaian
aidinperinndstaan sukulaismiehens?ikanssa'. "siitd [Saustilan tilqsta| mind perin
puolet ditini jdlkeen ja puolet sisareni
jdlkeen". Jo muutamaavuotta aikaisemmin, vuonna 1473, Lucia kirjoittaa samaan perinttiriitaan liiftyvassa kirjeessaZin sisarentyttife$i/An: "Siuen nind
vastasin hdnelle, ettd en tiennyt kenelldk)dn muulla oleyqn osaa taikka arpaa
Saustilqqn kuin _^sisqrentyudrelldni ja
minulla itselIdni"."
Tiimii kirjeissii mainittu sisar oli todennAkdisestisyntynyt Lucian Aidin toisesta avioliitosta Hans Hostadin kanssa,
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ja oli mahdollisestitestamentissa
markeskiajallakuin vain biologisessa
mielessii. Lucia kutsuu myiis "rakkaaksi sisanittu Gertrud. Gertrud mainitaanvielii
rekseen"jotain naishenkiliiii, ehkii HenriLucian testamentissa
v. 1451, mutta ei
puolestaan
enaav. 1455.Aleta
mainitaan kin sisana Birgitta Klasdoneria.eraassii
'".
Lucian molemmissamy<ihemmissii
tesmydhemmass?jk irieessiizin On siis
ja my6sHenrikinviimeisess?i myds aivan mahdollista, etta Gertrud ja
tamenteissa
testamentissa
v. 1453." Todenniiktiisesti Aleta olivatkin vain joitakin Lucian tai
ja
alkupuolelta
Henrikin naissukulaisia.tai jopa vain
Gertrudkuoli 1450-lur.un
hyviii ystiivi?i. Aidiksi, is?iksi, sisareksi,
katosisenvuoksitestamenteista.
On siis mahdollista,etta Gertrudoli
veljeksi, tyttiireksi ja pojaksi kutsumrnen
ruomliihemmissii
kirjeiss?i
maininusisar keskiaikaisissaasiakirjoissaei vielii takaa
ja Aleta ehkii mainittu sisarentyt?ir,
sill?i todellista nimityksen mukaista sukulaisisar-nimitysoli laajemmassakaytossa suutta.

Hena lVaenusGrenrlleannar k_ultasormuk'rrr.

HerraMaenusGrenilleannankultasormuksen.
Rouva Ingeborg KarlsdotterilleMagnus Grenin
Duolisolannankultasormuksen.

Palveluspojalleni
Euralle annansangynja pitovaaKummitadilleniEsterilleannanlehm?ln,kaksi lammasta.leivisk;inruistaia kolme DanDia
ohraa.
J6ns Hanssoninvaimolle Margitille annanratsuni
varust€ineen.

sanalla. Myiis asemiestenviilillii oli arLoput testamenttilahjoituksista
tulivat
ystiivilleja palvelusviielle.MagnusGren
voercja. Sven-ja pll-palvelijanimikkeillii saattoi tyiiskemellii sekii sellaisia poitoimi testamentintekohetkella Turun
k i a j a m i e h i aj.o t k a o l i v a tt o d e l l a k i nv a i n
linnan piiiillikkitnii,kuului samaanKolpalkattuja palvelijoita, mutta myds ylimen PyhiinKuninkaankiltaankuin Henrikkin, ja he olivat varmaankinhyvi?i mystaidn kuuluneita poikia, jotka olivat
ystiiviiipuolisoineen.
koulutettavina ja kasvatettavinajonkun
Se,eftaheidatmaijohtui
ylhaisiiherran luona.'' - Euasta voi paakuinitaannaissatestamenteissa,
tenkin mita ilmeisemminheidiin ase- tella lahjoituksen perusteella,ettA han oli
mastaan; haluttiin muistaa korkea- varmaankin Henrikin tavallinen palveluspoika.
arvoisia henkilciitii, tavallaan "lahjoa"
Henrik muisti myiis kummitatiaan, tai
heitii. Lisilksi Henrik oli pyytanyt mm.
juuri MagnusGreniltasuojelustavaiehkii pikemminkin kummisetansa puolisoa (mina faddra hustru), Esterid, joka
molleen,kuten testamentinalussakiivi
voi
sai tarpeellista tavaraa, kuitenkin va6in
ilmi.ja taiman
testamenttilahjoituksen
anreliaasri.Ester tai h,inen puolisonsa
katsoa olevan myds palkkio siita 1a
\ armistussuojelupy)
ntaidnsuostumises- saattoivat olla joko Henrikin lapsena
kasteessasaamiakummeja tai hiinen konta.
firmaationsa yhteydessa saamia uusra
Testamenteissa
ei mainita muita palkuuluviakuin Henrikinpalkummeja. Keskiajallalapsi sai heti synvelusviikeen
tymiins2ijiilkeen muutaman piiiv?insis2illii
veluspoika(minpilt) Eura,joka sai Henkasteessanimen ja kummit, mutta kasrikin vaatteitaja siingyn.Keskiajallapalteen uudistamisessa, konfirmaatiossa,
velijoita nimitettiin yleensiijoko sver-,
pilt- tai drdng-sanoilla.
Sre, oli korkea- joka tapahtui vain piispan toimittamana
ja noin 7 l2-vuoden iiissii, lapsi sai uudet
arvoisinniiist?ititteleista,ja silla tarkoitertiinsamaakuin vapnare-eli asemies- kummit. Konfirmaatiossaoli mahdollista
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mydsmuuttaalapsennimi. Kummiusoli
joka oli eshenkinensukulaisuussuhde,
teenamm. kummienkeskin?iiselle
avroliitolle tai kummin tai h?inenpuolisonsa
mahdollisellemytihemmiilleavioliitolle
kummilansensa
kanssa."

Luciamainitseetestamentissaan
myds
ilmeisestihyviin ystavattarensA
Margitin,
joka saa Lucian ratsun varusteineen.
Margit sailyi lahjoi(uksensaajana
mytis
joista toiLucianmuissatestamenteissa,
sessahAnelleamettiin rekihevonen,
mutta viimeisimmiissiitaas ratsuhevonen.

Pyyddnkunniallisiaherrojaja hyvia ystavia,joihin PyydanrakkaastirakastaaviomiestAniherra Hentaysin luotan,maisteriOlavi Maununpoikaa,Turun rik Klassoni4 herra Haakonia,piispanoffisiaalia,
ja herraHaakonJdnssoni4piispan ja PederKarpelania,efta h€ olisivat testamenttini
tuomiorovastia,
offisiaalia olemaantestamennrnr
Ioimeenpanijoita-toimeenpanijoita,
seon ndyrdpyyntdniheille.
seon rakasDwntdni heille.

Testamenttienlopussa luetellaantestajoistajokainen
mentlienioimeenpanijat.
sai myiis testamenttilahjoituksen.
Tosin

Lucia ei muistanuttestamenttilahjoituksella PederKarpelania,Henrik kylliikin.

p\ yd,in
Kaikenedellakrfloiletun\,ahvistukseksi
kunnollisia ja korkeasyntyisiamiehiS Bengt Ly- rakasta aviomi€st?inihena Henrik Klassoniaja
dikssoni4Henrik Plataaja Hans Lindeneriapaina- kunniallisiamiehiamaisteriMagnusValdemarssomaan sinettinsA oman sinettini kanssa tiihiln testa- nia ja Jons Hanssoniapainarnaansinettinsatdiiin
menttikirieeseen.
testamenftikideeseen.
ioka on lehlv Kaskisissaiouluaatlonavuonnal44q JumalansvnNm,ini?ilkeen.

Sinetdiminen
oli oleellinenosaasiakirjan
aitoudenvakuudeksi.Sinetiiiminenei
valttamattatapahtunutasiakirjantekotivaan siihen saateniinmydlanteessa.
hemmin pyytiiii sinetitjoiltakin korkeaarvoisilta henkiltiiltii. Niiissii testamenteissa nimefyt sinetaiijAtsaattoivatkuijoulua Heffikin ja
tenkinolla viettamassa
Lucianluona,olihanjoukossamydssukulaisiksija ysteviksitiedettAviAhenkilitita. Josasiakirjanlaatijalla- siis testamentintekijiillii - oli oma sinetti,se oli
yksi sineteistii.
Luciaei tiissaeikAmuissakaan testamenteissaan
kAytA omaan
sinettiaan,m-uttamytis naisilla sinetit
olivatyleisia."
Asiakirjatpaivaniinkeskiajalla
usein
pyhimyskalenterinmukaan, johon oli
merkittypyhimystenmuistopiiivienlisiiksi muut kirkollisetkiintealjuhlapaivat.
Koska kaikille piiiville ei osunutnimikkopyhimystii
tai muutajuhlaa.namapaivavksetmerkittiinedellisentai selraavan
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juhlap?iiviinmukaan,esimerkiksi"Pyhiin
pAiviiaedeltavanA
Clementiuksen
torstaina". "Pyhan Rislin l6)tamisenpaiv?in
jiilkeiseniimaanantaina".
juhlat olivat arvoltaanns.
Tarkeimmat
totuu duplex -juhlia, seuraavatarvojiirjestyksessAduplex, simplex, novem lectionum,trium lectionumja memoria-arvoisiajuhlia.Tamaluokittelukertoi.miten arvokkaastija laajastipaivaavietetjuhlat olivat esitiin. Korkeampiarvoiset
merkiksikoko kansallesunnuntain
verorsia vapaapaiviA.
kun laasalempiarvoisia
juhfapdiviii, esimerkiksimemoria-luokiteltuja,viefti vain papisto.Ylimiiiiriiisen
vapaapaivdn
arvoisiajuhlia oli vuodessa
pedti 39, ja jos ne osuivatarkipdiviiksi,
keskiajanihmisetkinsaivatnain "vuosF
lomansa"!T?irkeimmilliijuhlapdivilliioli
myds aattopaiviinA
vrgllr'aneli ydjumalanpalveluksenvietto ja kahdeksantena
DAivanA eli seuaavallaviikolla samana

viikonp.iiiviinii- ns.jiilkiviettojuhlansa eli
oclava.'"
Lucian ja Henrikin testamenttientekopiiivii eli jouluaanoei ollut mink?i?in
asteinen juhlapdivA, vain y<illli oli seuraavan pAivan eli Herran syntymapaivan
(Nqtivitqs Domini\. rotum duplex -awoisen juhlan, y,gil/a. NaitA testamenttiasiakirjoja ei kuitenkaan paivAtty vigilia Nalivitatis Domini, vaan kiiytttssai oli jo
jouf uaatto-sana(/}1/la qpton).

Kurkistus
keskiaikaan
Miettimnllii esimerkiksi testamenftilahjoitusten tarkoitustaja etsimAllAtietoa
testamenteissamainituista henkildista,
asioistaja esineistiivoi avatamonta ikkunaakeskiaikaan,sen ihmistenarkeen
ja juhlaan,arvostuksiin
ja uskoon,tapoija
ja konkhin tavaroihinhyvin el?iv?illii
reettisellatavalla,jota muistasiiilyneistii
asiakirjoista
harvoinldytyy.
Testamentti
oli keskiajanihmiselleennenmuutauskomollinenasiakirja,jonka
avullahan saattoiauttaasielunsamatkaa
kuolemanj?ilkeen.Vasta toissijaisenavaikkakinkasvavana merkityksen?i
oli
maallikkosaajienmuistaminen,mutta
myiis naissatapauksissa
saattaataustalta
kuultaahyvantekevaisyys ja sitenjalleen oman sielun auttaminen tarpeellislenja kaytAnniillisten
lahjoitusten
merkeissa.Uskooli tuolloinelaneelle
ihmiselle juhlan ohella osa arkea,joka kuvastuutestamenttilahjoituksistakin.
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