
Tuula Lehomaa

Keskiajan testamentti aikansa kuvastajana

Huolena sielun autuus

Keskiajan uskonel,imassa keskeisell?i
sijalla oli ihmissielun kohtalo kuoleman
jalkeen. Itse sielu ei koskaan kuollut, ja
ihmisen maallisella vaelluksella oli mer-
kitt?iva vaikutus sielun kuolemanjiilkei-
seen eliimiiiin. Oli ansiokasta tehdii hyviii
tekoja ja jakaa almuja.r

Testamenttia - joka oli eras keino aut-
taa sielua kuoleman hetkellA ei tunnettu
Pohjoismaissa emen katolisen kirkon tu-
Ioa. Testamenttilahj o itusten avulla kirkko
halusi lisata omaisuuttansa, ja sen muka-
na valtaansa, ja pyrki sen vuoksi juurmt-
tamaan roomalaisesta oikeudesta lainatun
testamentti-instituution kAyfiintatatn. Esi-
merkiksi l.uonna 1274 paavi kehotti kir-
jeessaAn ruotsalaisia tekemaan Kristuk-
sen yhdeksi pojakseen ja jakamaan omai-
suutensa sen mukaisesti; vastalahjaksi
paavi lupasi kirkon mydtatuntoa sielupa-
ralle kiirastulessa. Siiilyneiden asiakiao-
jen mukaan Pohjoismaissa testamentti-
kasite pysyi kuitenkin epAselvana koko
keskiajan, aina vuoden 1686 testamentti-
sAanndkseen asti. ja esimerkiksi asia-
kirjoja, joissa omaisuus siirffi lahjoituk-
sen saajalle ennen lahjoittajan kuolemaa,
nimitettiin testamenteiksi-/

Keskiaikaisessa testam entti I ainsad-
danndssA oli hyvin vaihtelevia kaytantdja
eri maissa ja jopa maakunnittain ja kau-
pungeittain. Yleisin periaate oli, efia ir-
tainta omaisuutta ja ostomaata saattoi
vapaasti testamentata, perintdmaan suh-
teen oli rajoituksia. Pappien ja muiden
hengellisen s?i?idyn jiisenien perintii- ja
lahjoitusoikeutta siiiiteli kanoninen laki.'

Suomessa eli Turun hiippakunnan
alueella tehtyjzi tai sen asukkaiden muu-
alla tekemiii keskiaikaisia testamentteja

on siiilynyt joko kokonaisina asiakirjoina
tai niista on mainintoja muissa asiakir-
joissa. Sellaisia testamentteja, joissa lah-
joitusten saajina ovat muutkin kuin kirkot
ja luostadt "sielun autuuden vuoksi", on
kokonaisina siiilynyt vain viihiin yli 20.
Eniten naita siiilyneita pidempizi testa-
mentteja tekiviit riilssiin kuuluneet hen-
kilttt sekA papit. Myos muutama talon-
pojan testamentti on sailynyt. Kaikkia
testamenttien tekijdita ei kuitenkaan vor
tunnistaa. Testamenttien teko - ainakin
suullisena testamenttina - niiyttiiisi kui-
tenkin olleen liihes jokaisen ihmisen vel-
vollisuus. Siitii kertoo ainoa Suomessa
s?iilynyt keskiaikainen kirkollinen tilikir-
ja, Kallialan eli Tyryaen kirkontilit. Sielta
loytyy merkintoja useista sekii naisten
etta miesten tekemista testamenttilahj o i-
tuksista, jotka l?ihes kaikki olivat raha-
lahjoituksia.'

Lucia Olofsdotterin ja Henrik
Klassonin testamentit v. 1449

Parhaiten kuvan testamenttien sisiilltist?i -
ja sen kertomasta keskiajasta - saa esi-
merkkitestamenttien avulla. Otan kasi
teltaviksi vuonna 1449 laaditut kaksi tes-
tamenttia, aviopuolisoiden Henrik Klas-
son Djliknin ja Lucia Olofsdotter Skelgen
samana paivana tekemAt.

Henrik Klassonin isii oli varakas Tu-
run linnanpdiillikkd Klas Lydekesson
(Djakn, Lydekessdnema-suku), ja iiiti
Kristina Jtinsdotter Garp. Henrik opiskeli
Pariisin yliopistossa ja valmistui maiste-
riksi ruonna 1428, multa yleisesta kay-
tiiruriistA poiketen hAn ei liihtenyt opinto-
jensa jiilkeen kirkolliselle uralle, vaan

l 0



valitsi maallisen virkauran. Vuonna 1435
hiin toimi jonkin aikaa Turun linnanpaal-
likkdnii isiinsii kuoleman jiilkeen. Ala-
Satakunnan kihlakunnantuomarin vrrassa
hiin oli n. 144l-1447 1a Pohjois-Suomen
laamamina vuodesta 1448 kuolemaansa
asti. HAn toimi myds Ruotsin yaltaneu-
voksena ainakin 1450-luvulla. Henrik
lyittiin ritariksi kuningas Kristofferin
kruunajaisten yhteydessa syyskuussa
1441. Han kuoli todennAkdisesti kesiil l i i
tai alkusyksystii 1458.5

Lucia Olofsdotter syntyi luultavasti
l420luvun alkupuolella. Hiinen is?insd
oli Olof Skelge ja ?iitinsii Kristina Rcit-
gersdotter (Dj?ikn, Ingessdnema-suku).
Lucian vanhemmat kuolivat jo varhain. ja
h?in eli isiinsii sukulaisten hoivissa, luul-
tavasti varsinkin holhoojansa Henrik
Sviirdin ja tAman puolison Birgitta Klas-
dotter Djaknin luona. Varsin nuorena,
vuoden 1438 paikkeilla, Lucia naitettiin
Henrik Klassonille, siis Birgitta Klasdot-
terin veljelle. Lucia kuoli Naantalin luos-
tarissa 21.12.1490 ja 28.2.1498 viil isenii
aikana. Pariskunnalla ei ollut lapsia 6

Juuri Lucia Olofsdotterin ja Henrik
Klassonin ansiota on, ett?i Naantalin bir-
gittalaisluostari perustettiin Ailosen ti-
Ialle silloiseen Raisioon. Vuonna 1438
Ruotsin valtaneuvosto paAtti perustaa
Suomeen birgittalaisluostarin, ja aluksi
luostaria alettiin rakentaa Maskun Karin-
kylaan, missa se toimikin jonkin aikaa.
Luostariviiki oli kuitenkin paikkaan tyy-

rymAttn, ja vuonna l44l ryhdyttiin etsi-
mii?in sopivampaa paikkaa luostarille.
Aluksi uudeksi paikaksi valittiin Pemiiin
Pyhiijoki, mutta sielle tuskin edes aloitet-
tiin rakennustoita. Uusi ja ratkaiseva kiiiin-
ne luostarihankkeel le tapahtui toukokuussa
1442, jolloin Tukholmaan matkustaneet
Henrik Klasson ja Lucia Olofsdotter laa-
tivat siella kirjeen, jolla he lahjoittivat
luostarille Raision Ailosen tilan sillA eh-
dolla. etta luostari rakennetaan sinne.?

Leskeksi jaiityaan Lucia oleskeli pal-
jon Naantalin luostarissa. Luostarin yh-
teydessii, luostarimuurien ulkopuolella,
oli talo, jonne maallikkohenkil<iiden
maksua vastaan oli mahdollista tulla van-
huudenpiiivikseen asumaan, siis jonkin-
laiseen vanhainkotiin. Jotkut naispuoliset
suurlahjoittajat, kuten juuri Lucia, saat-
toivat ehlii asua varsinaisessa luostarissa-
kin sisanen kanssa. On epail$ Lucian
toim ineen jopa luostarin abbedissana.8

Lucia Olofsdotter ja Henrik Klasson
tekivat useita ruotsinkielisiii testamentte-
ja, joiden sisAltd ei oleellisesti muuttunut.
Henrikin siiilyneet testamentit on paivatty
17. 1. 1445 (FMU 2605), 24.12.1 449 (FMU
28t7), 8.5.1452 (FMU 2908) ja 1.3.14s3
(FMU 2918). Lucian testamentit on pai-
vatty 17.1.1445 (FMU 2605), 24.12.1449
(FMU 2828), 25.5.14s1 (FMU 2886) ja
2.5.1455 (FMU 2970). Tarkastelen seu-
raavassa rinnakkain Lucian ja Henrikin
jouluaaftona 1449 tehryja testamentteja.

Henrik Klassonin
testam entti 2 4.12.1 4 49

Lucia Olofsdotterin
testamentti 24,12.1449

Herran nimessa amen. Koska kaikille ihmisille on Iuonnollistaja vaistiimAtdnta erota tast?i katoavaisesta
eliim?isu siinri toivoss4 etta heraavat eldmdan, jossa kuolemaa ei ole, viimeisessaja yhteis€ssa ylds-

nous€muksessa Jumalan oikeamielisenja ankaran tuomion edess4 jossa me kaikki ihmisetjoudumrne
seisomaan, kuten apostoli Pyha Paavali meita opettaa,ja saamme oikeudenmukaiselta Tuomarilta palkan

s€n mukaan kuin ruumiillisessa el?imdssa olemme ansainneet. siisoa mina
ll€nrik Khsson- ritari- Lucia Olofsdotter

olen pitkaZin uscan vuoden ajan hyvinvoivanaja terveenii ajatellut sieluni etuaja testarnentin tekemista
niista asioista,jotka minun armelias Herrani, Luojanija Lunastajani, minulle ansaitsemattomalle on

antanut,ja teen nyt Jumalan, Neitsyt Marian ja kaiken taivaallisen ylhaisen vaen kunniaksi testamenttini
ia maaradn siina

rakkaan vaimoni Lucia Olofsdotterin mieheni Henrik Klassonin
ia usclden vsLri\  reni neuvon mukaan. l ietoisesti  ia lair del ld \  mmdrrvksel ld.

vaikkakin olen sairas ruumiiltani vaikkakin olen [ionkun venan] sairas ruumiiltani
Jumalan lauDiaan ia siunatun tahdon vuoksi. siten kuin tfusa iiiliessa seuraa.
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Henrik ja Lucia aloittivat testamenttinsa
aivan sanasta sanaan samanlaisesti, ja
tiedet?iAnkin, ettai he kAyttivat erasta tes-
tamentin mallikaavaa, joka on sailynyt
piispa Maunu SArkilahden kopiok irjassa.
Mallikaavoista voitiin kopioida testa-
mentin "alkumuodollisuudet". Aivan sa-
nasta sanaan samanlainen teksti paris-
kunnan testamenteissa ei kuitenkaan ol-
Iut, vaikka se niin on kirjoitetnr lahdejul-
kaisuun. Kopioijalta on jaanyt huomaa-
matta Lucian testamentissa oleva
nogheth-sana, eli Lucia oli tekohetkella
vain 'Jonkun venan" sairaana'. Tervey-
dentilan mainitseminen niiy.tl?iii siis ol-
leen varsin todenperiiinen, ei vain kaa-
vaan kuuluva maininta.

He aloittavat asiakirjansa testamen-
teille hyvin tyypill isesti rukouksella, Her-
ran nimessa amen. SitA seuraa asiakirian

tekemisen perusteleminen, jossa he kiiyt-
tiiviit mallikaavan mukaisesti auktonnaan
apostoli Paavalia. Samantapaisia perus-
teluja testamentin tekemiselle ldytyy
useista testamenteista, muualtakin kuin
Suomesta. Ajatuksena on yleens?i juuri
pelko ankaran Tuomarin edess?i seisomi-
sesta ja tulemisesta tuomituksi maan-
piiiillisten tekojensa mukaan. Myiis ajatus
omaisuuden rulemisesta Jumalalta - ja
olevan vain lainassa on hyvin yleinen
testamenteissa.

Neuvoa testamentin tekemisessA on
kyselry sek?i puolisolta etta ystaviltii.
Taima on ehka ollut vain kaavaan kuulu-
nut lause. mutta varsinkin kirkollisten
lahjoitusten suhteen on saatethr kAydd
neuvotteluja. On sii i lynyt asiakirjoja.
joissa kirkollinen vastaanottaja hyvAksyy
s i l le  tu levan lah io i tuksen ia  sen ehdot r0 .

Ensiksiuskon kurjan sieluni Jumalani afmeliaisiin kasiin pyyhen hartaastiJumalan aiheetonta armoaja
h?inen arvoisalta aidiltatin Neitsvt Marialta ia

suojeluspyhimykseluni Pyhalta Henrikilt?i, suojeluspyhimyksilrtini Pyh?ilr?i Henrikilrri ja Py-
halta Bireiralra.

etB he suvaitsisival suojella sieluparkaani vihollisihani lfiddn hetk€I15. Ja kurjalle ruumiilleni, joka
maasta on luotuja maaksi tulee muuttumaan, ndyrfutija hartaasti anon ja pyydan Jumalan nimessa ar-

voisalta isaltd, rakkaalta hena piispaltani Maunulta Turussa lepopaikkaa Pyhdn Ruumiin kuorissa Turun
tuomiokirkossa.

ja samalle kuorille annan parhaan kullatun hopea-
vydni.

ja samalle kuorille annan perintdtilani, joka sijait-
see Sauvon pitajassd ja on nimelta,in Halliala,
karioineen ioka siell, nvt on

Jalleen testamentit poikkeavat tzisse les-
tamenttikaavan osassa vain viihiin toisis-
taan. Lucialla on kuitenkin Pyhan Henri-
kin ohella suojeluspyhimyksenaan myds
Pyha Birgitta, ja hautapaikkansa tuomio-
kirkon Pyhiin Ruumiin kuorissa he mak-
savat eri lailla, Henrik hopeavyiilliiiin,
Lucia perintittilallaan.

Lucian ja Henrikin lukuisten testa-
menttien eras muuttunut kohta olikin
juuri hautapaikan valinta. Seuraavissa
testamentissaan vuodelta 1451 (Lucia) ja
vuodelta 1452 (Henrik) he halusivat
edelleen rulla haudatuiksi Pyhiin Ruumiin
kuoriin, mutta sitten mieli muuttui. Vii-
meisessa sailyneessa testamentissaan
vuodelta 1453 Henrik valitsi hautapai-
kakseen Naantalin luostarikirkon, samoin

Lucia viimeisessii sailyneesse testamen-
tissaan vuonna 1455. On mahdollista. ettii
tuolloin luostarikirkko vasta valmistui.
Lucia saattoikin saada hautapaikkansa
Naantalin luostarikirkosta, mutta jostain
syystii Henrik kuitenkin haudattiin tuo-
miokirkon Pyhiin Ruumiin kuoriin."
Hautapaikka oli tuottoisa kirkolle, kuten
Lucian ja Henrikinkin hautapaikkamak-
suista kay ilmi, ja lisiiksi hautapaikka-
kirkko sai mita todenn?ikdisemmin mak-
sua vastaan jarjestettavakseen myds sie-
lunmessuja, joten ei ole mahdotonta, ettll
Lucian ja Henrikin ylhiiiset pappisystiiviit
ja -sukulaiset kdyttivat vaikutusvaltaansa
saadakseen Henrikin haudan tuomiokirk-
koon.
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Jumalassa Turun
piispa Maunua, kunniallista miesd herra Magnus
Grenid" ritaria. kunniallista herra maisteria Olavi
Maununpoikaa, Turun tuomiorovasti4 ja veueani
hena Arvid Klassoni4 ettai he tekisivat hyvin Ju-
malan ja pyyntdni vuoki olemalla vaimoni hol-
hoojia ja suojelijoit4 missa hdn heita tarvitseekin
kuolemani jalkeen; mina uskon heidan siihen tay-
dellisesti ja varsin hyvin kykenevan, ja toivon, ettd
he tulevat tam?in tehtaviin ottamaan itselleen.

Useassa testamentissa miespuolinen tes-
tamentintekija saattoi pyytAA suojelusta ja
apua vaimolleen joko ystavilte tai jopa
hallhsijalta, jotta perinntinjako sujuisi
oikeudenmukaisesti ja testamentin tekijan
lahdon mukaan. ja he olisivat m)ds
muuten lesken turvana..

Lucian tiedetiiiin kuitenkin joutuneen
kiirsimiiiin oikeudenkiiyntejii ja suora-
naista omaisuuden rosvoamista etenkin
Aitinsa sisaren tyttarenpojan Rdtger
Olofssonin taholta. Riitger katsoi, etta
h?inen isofitinsii ja tiimdn sisar, jotka oli

naitettu turkulaisille porvareille, olivat
saaneet mydtdjdisind vain rahaa, ja sitzi
oli pidetty ennakkoperintdnii. Nyt Rtttger
vaati myds osuutta perintdmaista, jotka
olivat aidinperintdna tulleet Lucialle. Han
jopa takavarikoi omavaltaisesti Lucian
maatiloja ja haastoi hiinet kiiriijille. Tiistii
oikeudenkiiyntiprosessista on siiilyny.t
useita asiakirjoja, myds Lucian laatimia.
Niiss?i on viittauksia siihen, miten Lucian
oli ollut.leskeksi jaatyaan vaikea pitaa
puoliaan. ' '

Kaikki ostotilani, jotka minulla on Kaskislssa, sen
Lanssa. jonka sinne olen lisiid hankkinut- annan ja
luovutan rakkaan vaimoni Lucia Olofsdotterin
ikuiseen omistukseen kuolemani jalkeen, ettd han
voi tehde niid€n kanssa niin kuin tahtoo.

Rakkaalle miehelleni Henrik Klassonille arman
kail*i ostotilani Kaskisissaja kaiken minun osuu-
teni siitzi" mitd niihin kuuluu kuolemani jalkeen,
etta hdn voi tehdd niilld mitd haluaa.

Samoin sen puolikkaan Kaskisissa, jonka sain pe-
rintdtilani Akkoisten srjaan, annan vaimolleni sen
vuoksi, etta hdn ht'viintahtoisesti antoi minulle
puolet Ailosten tilast4 minka me molernmat nyt
olemme antaneet Pyhalle Birgitalle ja Naantalin
luostarin sisarille ia v€liille ikuiseen omishrkseen.
Rakkaalle vaimolleni Lucia Olofsdofterille annan
Hallialan tilan Sauvon pidjassd vapaasti, minka
tilan lunastin sisareltani Birgitalta kaldeksallatoista
painavalla noobelilla silloin, kun vaimoni ja mina
olinrme kihlaunrneet.

Kumpikin lahjoitti toisilleen ostotilojaan,
mille ei ollut lain mukaan mitaAn estettA.
Henrikin lahjoituksissa nakyy myds

Naantalin luostarin perustamista varten
lahjoitetun maatilan vaihtoj erj este lyj a.

Pyhalle Henrikille annan parhaan hevoseni ja haar-
niskani.

Pyhdlle Henrikille alnan kultasoljen.

Turun tuomiokirkon paaalftarille annan kallisarvoi-
sesta villakankaasta valmistetun Deitteen.
Turun Sielujen alttarille annan suurimman jalallisen
DatarlL

Si€luj€n alttarille annan kultasormuksen.
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Rakas vaimoni Lucia.ja mina olemme niin ajatelleet
ja sopineet, etta Turun tuomiokirkon Kolmen Pyhan
Kuninkaan kuorissa tulee pitda katsi ikuista mes-
su4 Jumalan kunniaksi, meid?jn molempien ja van-
hempiemme sielujen puolesta joka viikko, toinen
maanantaisin eli sielumessu kuolleitten puolesta ja
toinen keskiviikkoisin eli messu Pyhasta Hengestd,
ja naiden kahden messun piuimiseksi olemme mo-
lemmat antaneet niima jiiljessa mainitut hankki-
mamme ja ostamamme tilat em. Kolmen Pyhdn
Kuninkaan kuorille ikuiseen omistukseen. Ensiksi
talon Turuss4 joen pohjoispuolella, ja yhden osto-
tiloistarnme karjoineen Nousiaisten pitiijassa, joka
on nimeltaain Attul4 ja yhden ostotiloistamme kar-
joineen Myn:imaen pitiijass4 nimeltadn Sorsala.
Jos jotain kadasta puuttuu nailla tiloilla, korjatta-
koon se kohtuudella. Titm?in lisaksi, jotta nama
kaksi messua pideftaisiin vield paremmin, haluam-
me me molemmat, Henrik ja Luci4 antaa vielA
ostotilamm€ Huittisten pitljassd, nimeltaan Siuk-
kala, ja toivortune, etta se tulee hyvin tyydyttamaan
Turun arvoisaa herra piispaaja saman paikan kapi-
tulia.

Kolmen Pyhiin Kuninkaan alftarille annan puolet
hopeavydstani,

Toisen puolen [hopea\Tdstani] annan Neitsyt Ma-
rian naoDisalttarille.
Pyhan Annan alttarille annan seitsemiin kullattua
hakasta.
Pyhdn Marian pitiijEinalttarille annan kolme kirjot-
fua nauhaa.

Turun tuomiokirkko, eli "Pyhii Henrik"
suojeluspyhimyksensa mukaan, sai sekA
Heruikilta etta Lucialta runsaat lahjoituk-
set. Henrikin lahjoinama hevonen ja
haamiska olivat tyypillinen ritarin lah-
joitus hautakirkolleen. Hevosen ja sen
selAssA haamiskaan pukeutuneen ratsas-
tajan tuli Heffikin hautasaattueessa kul-
kea ruumispaarien edellA. Hautajaisten
jiilkeen sukulaisilla oli mahdollisuus lu-
nastaa hevonen ja haamiska kirkolta.rr
Lucian tuomiokirkolle lahjoittama kulta-
solki oli ta*oitettu klrkon fabricaan,
koska mitaiin alttaria ei mainita. Fqbri-
calla tarkoitetaan kirkon rakennusrahas-
toa, jonka varoilla rakennettiin, korjattiin
ja kaunistettiin itse kirkkoraken-nusta.

Lucian alttareille lahjoittamat kul-
tasormus, kullatut hakaset ja hopearyd
olivat ehka tarkoitettu kiiytettiiv?iksi mak-
suvdlineinii alttarin tarvikkeiden hankin-
taan, mutta mahdotonta ei ole sekAan,
ettii niillii koristeltiin alttaxilla olevaa
pyhimyspatsasta. Pyhimyspatsaiden vaa-

tettaminen kallisarvoisista kankaista val-
mistetuilla vaatteilla ja koristaminen ko-
ruilla oli yleista keskiajalla, ja on edel-
leenkin katolisessa kirkossa''. Kirjoi-
tuista nauhoista oli ehk,i tarkoitus val-
mistaa kirkkotekstiileita alttarille tai sen
papille. Henrikin lahjoittama pata piiaryi
mita ilmeisemmin alttarin papin talou-
teen.

Kolmen Pyh2in Kuninkaan kuori ja
sen alttari saivat molemmilta runsaan
lahjoituksen. Tama alftari oli Kolmen
Pyhiin Kuninkaan killan nimikkoalttari,
ja juuri tiihiin kiltaan Henrik kuului pe-
rustajajiisenenii muiden Suomen mahti-
miesten kanss4 mm. juuri naissAkin tes-
tamenteissa mainittujen piispan. tuomio-
rovastin, linnanpiiiillikdn, kaniikkien ym.
kanssa. Kiltojen paatarkoituksena oli
hauskanpito omassa kiltatalossa, mutta
myiis uskonnollinen puoli: ennen pitoja
he esimerkiksi osallistuivat jumalanpal-
velukseen nimikkoalttari I laan. Myds nal-
set saattoivat osallisrua kiltojen toimin-
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taan. Kolmen Pyhdn Kuninkaan kilta oli
perustettu "Jumalan kunniaksi, Neitsyt
Marian ja Kolmen Pyhiin Kuninkaan
ylistykseksi sekii niiden sielujen hyviiksi
ja hengelliseksi huviksi, jotka_ taiman
veljeskunnan j?iseniksi ryhtyviit". "

Maatilalahjoitusten palkaksi Kolmen
Pyh[n Kuninkaan alttarin papin tuli pit6d
kaksi ikuista messua viikoittain Jumalan
kunniaksi ja Henrikin ja Lucian sekii hei-
diin vanhempiensa sielujen puolesta.

Testamenteissa mainitut muut kirkot kuin
tuomiokirkko olivat niiden pitajien kirk-
koja, joissa Henrikil16 ja Lucialla oli
maaomaisuutta. Testamenteissa muualla-
kin kuin Suomessa oli yleistii muistaa
kaikkia sellaisia kirkkoja, joihin testa-
menttaajalla oli jokin side.

Sek?i Henrik etta Lucia lahjoittivat
kirkoille niiden alttareilla tarvittavia taya-
roita. Alttarisuojus (teken) oli alttarin
ylle ja sirruille pingotettu kangas, joka
suojasi pyhaa alftaria kaikelta epapuhtau-
delta, mika alttarille saattoi holveista pu-
dota, esimerkiksi lintujen jafttksilta. Mes-
suvaatetus kth qltare kledhe) tarkoini
sek?i alttarin valttamatitnta tarvekalustoa
ja tekstiileita etta papin vaatetustar6. Hen-
rikin lahjoittama silkkikankaan palanen
oli varmaankin tarkoitettu myiis alttari-
tekstiilien valmistamiseksi. Lemun kir-
kolle annettu harka saanoi puietye papin
talouteen vetojuhdaksi, mutta sita saatet-
tiin kayftiiA myds kirkon rukentamisessa,

Tiillainen sielunmessujen maafiaminen
testamenteissa oli yleista, vaikka niista
tehtiin erill isidkin lahjoitusasiakirjoja.
Huoli sielun kohtalosta kuoleman jalkeen
oli tosiasia keskiajan ihmisille. Lahjoi-
tukseen Iiittyy mycis m ielenkiintoinen
loppulause. Henrik ja Lucia lahjoittavat
vielii yhden tilan, jotta lahjoitus parem-
min miellyniiisi arvoisaa hena piispaa ja
kapitulia ja messut pidettiiisiin parem-
min!

esimerkiksi rakennustarvikkeiden kulie-
tuksessa.

Sekii Henrik etta Lucia antoivat Nou-
siaisten kirkolle parhaan viittansa. Mytis
ne olivat todenndkdisesti annettu kirkko-
tekstiilien valmistusaineeksi. Joissakin
ulkomaisissa testamenteissa jopa maini-
taan, etta lahjoitettavasta viitasta on tar-
koitus tehda papin messukasukka. Myds
suomalaisista keskiajalta sailyneista mes-
sukasukoista voi joskus nahda, miten ne
on ommeltu monesta kappaleesta, ja jos-
kus voi jopa hahmottaa mekon muodon,
kuten Vesilahden kasukassa."

Lucia lahjoitti Mynamaen Neitsyt Ma-
rian alttarille kruununsa tai kranssrnsa
(min kranz). Keskiajalla naimattomat nei-
dot kayttiviit paiikoristeenaan kruunua tai
kranssia, joten ilmeisesti tiillaisen kruu-
nunsa Lucia Neitsyt Marialle lahjoitti. Ja
se saattoi todellakin tulla itse Neitsyt Ma-
rian alttarilla olleen puuveistoksen ko-
risteeksi, sillii tiedetaan veistoksilla ol-
leen kallisarvoisia irtokuunuia. Joistakin
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Mynlrnden Pyhiin Laurentiuksen kirkolle annan
silkkikankaanDalasen.

[Mynarnaen] Pyhiin Laurentiuksen alttarille annan
alttarisuoiuksen
Mynamaen Neitsyt Ma an alttarille afflan kruu-
nuni.
Myniimaen Pyhiin Katariinan altta.ille annan mes-
suvaatefuksen.

Nousiaisten Pyh?in Henrikin kirkolle annan parhaan
viittani.

Nousiaisten Pyhiin Henrikin haudalle aman kul-
tasormuksen ia messuvaatetuksen-
Nousiaisten Neitsyt Marian alttarille annan par-
haan huDullis€n viift ani.

Yldneen kirkolle annan hopeisen ehtoollisleipaasti-
an.

Ylaneen Pyh:in olavin kappelille annan hopearis-
t in.

Lemun kirkolle annan haran.



Hena piispalleni annan hopeapikarin ja parhaan
Ddvt:iliinani.

I_Iena piispalleni annan kullatun ristini, Jossa on
Dvhiiiniaanniis.

Turun tuomiorovastille allnan hopeamaljan. Tuomiorovasti naisteri Olavi Maununpojalle an-
nan hoDeamalian

Herra Haakonille annan hopeamaljan. Hena Haakonille, piispan offisiaalille, annan ho-
oeamalian ia ounaisen varsan.
Arkkidialoni marsleri  Jdnsrl le annan hoDeatuoDin.

Arvid JaDssonille annan tikarini.
Maisteri Magnukselle, kirkkoherralleni, annan
honeamalian

Myniimaen maisteri Magnukselle annan harkapa-
rin.

Mynamaen herra Peterille annan lehmain, padan
kattilan ia kannun.

He.ra Peter Michelssonille annan vuodevaatteen ja
Dadan.

Nousiaisten hena Nielsille annan naadzinnahalla
vuoratun mustan mekkoni.
Nousiaisten kappalaiselle hena Henrikille annaa
kannun. kaftilan ia Dadan.
Vehmaan herra Knutille annan pienen hopeavydn ja
silkkinutun.
Lait i lan hena Nrelsrl lc annan nuoren h:fkapar rrr. Laitilan herra Nielsille annan oarhaan Da:ihrneenl.

Sauvon herra Nielsille annan h€vosen ja hopealla
Daallvste8n Duukon.

Ilcrra Olof Dusille annar slngyn vanLsteineen,
liinan. kannun. Dadan ia kattilan.

Hena Olof Dusille annan saingyn varusteineen,
kattilan. Dadan ia kannun-
Herra Laurentius Skvttelle annan hoDeatuoDin.
Herra Hemik Villemarssonille annan hyv?ln padan
ia nunaisen mekkoni
Herra Henrik Martinssonille annan hopealla paal-
lvstetvn Duukon ia hoDealusikan-

sailyneista NeitsyttA esittZineistii puuveis-
toksista voi nahda, etta paassa on ollut
kruunu, jonka todenniik6isesti Kustaa

Myds papistoa testamenteissa muistettiin.
Osa papeista voidaan lunnislaa Lucian ja
Henrikin sukulaisiksi, ainakin avioliitto-
jen kaut ta:  p i ispa Maunu Tavasl .  luomio-
rovast i  Maunu Olav inpoika ( tu lera p i is-
pa), Arvid Japsson ja Myniimiien maisteri
Magnus olivat ainakin sukulaisia. Muut
papit olivat joko niiden seurakuntien
pappeja, joissa Henrikill?i ja Lucialla oli
maaomaisuutta, tai he olivat muuten pa-
riskunnan ystavia.

Kaikkia herra-tittelillii varustettuja
henkilttitii ei voida tunnistaa. Herra-
titteliii voitiin kziyfiaii myits ylhiiisestii
maallikostale, kuten naiss,i testamenteissa
esimerkiksi hera Magnus Greni$a pu-
huttaessa, mufia nayttaisi kuitenkin siltai,
ettA tassa kohdassa luetellut "heruat" oli-
vat kaikki pappeja. Usein ruotsinkielisis-

Vaasa 1500-luvulla muiden kirkkojen
kalleuksien kanssa rydsti. 
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sii asiakirjoissa heffa-tittelin omaavan
hen-k i lon  n imi  ta i  a inak in  pa t ron) )mi
(her HenriA Martini) on kirjoitetru lati-
nank ie l i sessd muodossa s i l lo in .  kun  k1-
seessa on hengelliseen saatyyn kuuluva,
tai h?inesu kaytetaain vain etunimeii her-
ra-tinelin kanssa, rai h?inen nimeensii on
li itetq paikkakunraan li inyvii miiare.
esimerkiksi "Laitilan heran Niels", '?er

Niels j Lethala".
Useimmat papit saivat seka Henrikilta

e f la  Luc ia l ta  lah jo i ruksen.  Henr ik in  ja
Lucian varallisuudesta saa aavistuksen,
kun he testamenteissaan lahjoittavat lu-
kuisia erilaisia hopeisia astioita. Maa-
seutuseurakuntien papit saivat my6s kiiy-
tiinndllisia esineita talouteensa. Lucia
lahjoitti Myniimiien herra Peterille mm.
vuodevaatteen (eth senge kledhe), joka
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on hiukan arvoituksellinen tavara, ehkd
silla on tarkoitettu jonkinlaista peitetta.
Tiillaisia tulkintavaikeuksia tulee vastaan
usein luettaessa keskiaikaisia ruotsin- tai
latinankielisi?i asiakirjoja.

Henrik mainitsee teslamentissaan
mytis serkkunsa Arvid Japssonin. Olen
merkinnyt hiinet jo tiissii vaiheessa pa-
pistoon kuuluvaksi, vaikka hAn ei ehkA
viela tuolloin ollut saanut pappisvihki-
mysE, ainakaan hAnen nimensa yhtey-
dessa ei ole hena-titteliA. Arvid valmistui
testamentin tekovuonna baccalaureuk-
seksi Pariisin yliopistossa, jossa hAn jar
koi opintojaan maisteriksi asti. ja maini-
taan ensimmaisen kenan pappina eli Tu-
run kaniikkina vasta vuonna 1451.20

Henrikin h?inelle lahjoittama tikari oli
varrnaan tarpeen Pariisin suurkaupungis-
sa muutenkin rauhattomalla keskiajalla.
Etenkin ylimystttn keskuudessa oli tapa-
na kantaa mukanaan puolustusaseita, ja
ilmeisesti myds papeille sallitti in ainakin
jonkinlaisen puukon kuljettaminen mu-
kanaan. Tosin woden 1452 testamentis-
saan Henrik lahjoittaa sukulaiselleen Tu-
run tuomiorovasti Kort Bidzille periiti

kaksi kanuunaa.'' Se kuulostaajo kirkon-
miehelle tehdyksi lahjoitukseksi ainakin
itsepuolustusta ajatellen hiukan liioitel-
lulta! Selityksena saattaakin olla, ettii ka-
nuunat oli tarkoitettu tuomiokirkon Duo-
lustamiseen.

Lucian testamentista voi piiatellii, ettA
keskiajalla sekA miehet efia naiset saat-
toivat pitaa samoja vaatteita: herra Niels
sai Lucian piiiihineen, hena Henrik Vil-
lemarsson taas Lucian punaisen mekon.
Mahdollisesti vaatteita kiifetli in myds
uusien vaatteiden valmistusaineena. Nou-
siaisten herra Nielsin saama niiAdanna-
halla vuorattu mekko oli varmaan tameen
kylmiissii kivikirkossa talvisaikaan.

Nziyfiiiakin silta, efiA testamenttien
tekijat brkkaan harkitsivat Iahjoituksensa
kunkin saajan tarpeiden mukaisesti.
Lahjoituksilla saavutettiin myds maallista
kunniaa; vaikkapa komea alfiarivarustus
kirkossa jai jiilkipolvillekin kertomaan
jotain lahjoittajastaan, ja lahjoittaja saat-
toi nAin tehdA myds muistonsa kuole-
manomaksi. Taustalla oli varmasti myiis
inhimillinen komeilunhalu ja yhteiskun-
nallisen aseman mukainen toiminta.

Naantalin luostarille annalr pienen saarcn nimeltiian
Lethis.

Naantalin luostarille annan kultasormuksen, jossa
on safiiri.

Naantalin luostarille annan valkoisen hopeaketjun,
iossa on Dvhainiii?innaissaili(i.
Turun Pyhain Olavin luostarille annan puolet Wa-
lioman pienesta saaresta ja suurimman kuparikan-
nuni.

Pyhiin Olavin luostarille annan hopeafialjan.

Rauman Pyhzin Fransiskuksen veljeskunnalle alnan
messuv,tfusfuksen.

Rauman luoslari l le annan Duoli  l i is l i?l  ruisla

Viipurin harmailleveljille annan hopeisen juoma-
malian.
Saman kaupungin [Viipurin] mustilleveljille annan
hoDealnalian.

Henrik mainitsee testamentissaan kaikki
Suomen tuolloiset luostarit, Lucia jatte,l
Viipurin luostarit ilman lahjoitusta. EhkA
Henrik oli kiiynyt Viipurissa ja ydpynyt
sil loin kerj alaisveljestOjen konventissa.

Naantali sai runsaimmat lahjoitukset,
olihan se pariskunnan "oma" luostari.
Myos Turun dominikaaniveljet saavat
arvokkaat lahjoitukset. Rauman fransrs-

kaaniveljet saavat kd).ftiitavaraa eli tar-
vikkeita kirkkoonsa ja leipiii i pdllAiinsa.
mikil olikin varmaan tarpeellista vastape-
rustetulle konventille, Rauman konvent-
tihan aloitti toimintansa mahdollisesti
vasta testamentin tekovuonna eli 1449.
Viipurin kerjiil?iisveuestdt saavat arvo-
esineita. Luultavasti luostareille annetut
arvoesineet on tarkoitettu luostarin vllA-
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pitokuluihin, rahan asemasta amettuina
lahjoina. Kerjiiliiisveljestdjen, fransiskaa-
nien ja dominikaanien, jilsenia sitoi kdy-
hyyslupaus, periaatteessa oli tultava toi-
meen almuilla. Edes itse konventin ei
sallittu omistaa muuta kuin vAlttamAnd-
mimmiin. Lahjoitr-rksina tullut kiintea
omaisuus tuli myydii rieryn ajan sisiil l i i.22

Naantalin luostarin Henrikiltii saama
pyhiiinjiiiinntisketju kertoo sekin Henrikin
varallisuudesta. Myds Lucialla oli py-
hliinjii i inntisketju. jonka h6n lahjoitti piis-
palle. Kallisarvoisia py hiiinj iiiinniiks iii
eiviil omistaneet vain kirkot, vaan mytis
yksityiset henkiliit. Tiillaista pyhimysre-
liikkiii kaulassaan kantavat saattoivat
tuntea olevansa erityisesti kyseisen py-
himyksen suojeluksessa ja varjeluksessa.

Jokainen kirkon alnari tarvitsi sisaan-
s?i ainakin jonkun pyhimyksen reliikin.
Tamri pyhainjAAnndsten hankkiminen
alttarille periytyi alkukirkon tavasta toi-

minaa jumalanpalvelus marttlyrin hau-
dalla. On mahdollista. en?i Henrikin lah-
joittama pyhainjaanniis siis p?iiityi Naan-
talin luostarikirkon jonkin alttarin py-
h?iinjiiiinndsrasiaan. Arvokkaimmat py-
h?iinj?iiinniikset olivat jonkun pyh?in hen-
kil<in luiden kappaleita tai vaikkapa hiuk-
sia, partakarvoja tai hampaita, mutta yhu
arvokkaina pidettiin jotakin heihin liitty-
yaa esinetta, esimerkiksi Neitsyt Maria
viitan kappaletta tai Kristuksen ristin-
puun palasta. Myris Golgatan kalliosta
peraisin oleva siru, pala siitA lautasesta,
mistii Herra sdi viimeisen ehtoollisen tai
muru Pyhan Pietarin siunaamasta leiviistii
olivat kallisarvoisia pyh?iinj?iiinntiksi?i,
joita varten valmistettiin arvokkaita sai-
lytysrasioita. - Reliikkikauppa oli ku-
koistavaa keskiajalla, ja myds v?iarenniik-
siii myytiin hyveuskoisille ihmisille ja
seurakunnille."

Sisar Klaralle Naantalin luostarissa annan kul-
I:tsorrnuksen.

Naiissa testamenteissa on mainittu vain
yksi luostarin asukas. Lucia antaa birgit-
talaissisar Klaralle kultasormuksen.
Luost ivakihan ei periaatteessa saanut
omistaa mitaAn luostarilupauksen antami-
sen jalkeen, mufia Ama lahjoitus onkin
varmaan ymmArrettAvA sisaren yllApito-
maksuksi. Jokainen nunna vei luostariin
mennessaAn "mydtAjaiset", proyenton,
jolla hiinen elatuksensa nunnana makset-
tiin." Joskus se ei varmaankaan ollut
riitt?ivii, ja si I loin ylimaiir?iinen lahjoitus
mydhemmin oli tarpeen.

Tosin on merkkejii myds siita, ettei
luostareissa valftamatta v ietettykaiin ko-
vin askeettista el2imiiii. Usein etenkin
luostareihin vetailtyneet naiset olivat hy-
vin varakkaita ja tottuneet ylelliseen elA-
mAAn. Varsinkin nunnaluostarit toimivat
myiis varakkaiden perheiden naimattomi-
en Ottiirien siiilytyspaikkoina. Nain saa-
tettiin perijaiiden mAaraa rajoittaa. Poi-

kiakin voitiin toimittaa luostariin samasta
syysta. Myds lapsettomat vanhemmat
saattoivat pyytAA apua joltakin pyhimyk-
seltai ja luvata lapsen luostarille, jos sel-
lainen heille suotaisiin.2s Viihemmiin
askeettisella elamAllA saatettiin edes hiu-
kan helpottaa tata vastentahtoista vanke-
una.

Niinpii jopa luostarisa?innaiissakin
otettiin eriarvoisuus huomioon, ja yli-
mystdlle sallittiin mukavampi el?im?i.
Esimerkiksi Augustinuksen luostarisiiiin-
nossA jotanoudatettiin birginalaisluos-
tareissakin mainitaan poikkeuksellisesti
kohdeltavina henkil6t, jotka olivat maal-
lisessa elAmiissAAn tottuneet ylelliseen
eldmddn: "On joitakin henkilditd, jotk{l
ennen astumistaan luoslarieldmddn oyat
tottuneet eldmddn mukavasti, ja sen
vuoksi he sqqyqt hiukan enemmtin ruokaa
lqi vaalteitq: ehk) paremmat yuodeyqqt-
teet, tai enemmcin peitteitd. MuuL jotka
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ovat vahltempia, ja siksi onnellisempia,
eivdt saq tdllaisia tqvqroita. Mutta ota
huomioon heidrin qikaisemmat tapansq
rikkaana eldessddn ja pidd mieless<i,

Pyhiin Hengen talot ja leprosoriot olivat
keskiajan armeliaisuuslaitoksia. Lepro-
soriot oli tarkoitettu lepraa eli spitaalia
sairastaville, ja ne sijaitsivat aina kau-
pungin tai kyliin ulkopuolella, eristyksis-
sA taudin tarltuvan luonteen vuoksi. Py-
hiin Hengen talot olivat yleisempiii hoi-
tolaitoksia sairaille, kiiyhille, vanhuksille
ja orvoille. Pyhiin Hengen taloissa oli

Sukulaisia - siis muita kuin papistoon
kuuluvia - mainittiin muutama kummas-
sakin testamentissa. Henrik muisti velje-
aan ja setaAnsa seka aitinsa puolesta su-
kulaismiestiiiin, Lucia sisariaan ja puo-
lisonsa veljeii. Henrikin velija seta saavat
arvokkaita lahjoja, joiden voi olettaa ol-
leen muistolahjoja, sukulaismies taas
arkisempia lavaroita. Lucian sisaretkin
saavat arkisemmalta tuntuvia esineitii,
jotka kuitenkin vaikuttavat arvokkailta.

Lucian mainitsemat kaksi sisarta Gert-
rud ja Aleta (Aletaa han kutsuun nrmen-
omaan sisarekseen vasta viimeisess2i tes-
tamentissaan v. 1455) ovat muista iiih-
teistii kuin testamenteista nimelta nte-
mattomia, ja siksi ansailsevat li ihemmiin

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

seka pappeja etta maallikkoja pitamassa
huolta vahdosaisista tai sairaista asuk-
kaista. Mydhemmin talojen suojiin ha-
keutuivat myos mm. varakkaat porvarit
vanhuude_npiiivikseen maksamalla yll?ipi-
dostaan.'' Yleisesti testamenteissa arme-
liaisuuslaitoksille annettiin juud erilaista
ruokatavaraa tai kotieliiim iii.

tarkastelun. Lucia kyllii mainitsee slsaren
erAassa kirjeessaAn luonna 1476, missii
han teki sukuselvitysla ri idellessaian ai-
dinperinndstaan sukulaismiehens?i kans-
sa'. "siitd [Saustilan tilqsta| mind perin
puolet ditini jdlkeen ja puolet sisareni
jdlkeen". Jo muutamaa vuotta aikaisem-
min, vuonna 1473, Lucia kirjoittaa sa-
maan perinttir i i taan l i i ftyvassa kirjees-
saZin sisarentyttife$i/An: "Siuen nind
vastasin hdnelle, ettd en tiennyt kenelld-
k)dn muulla oleyqn osaa taikka arpaa
Saustilqqn kuin _^sisqrentyudrelldni ja
minulla itselIdni"."

Tiimii kirjeissii mainittu sisar oli to-
dennAkdisesti syntynyt Lucian Aidin toi-
sesta avioliitosta Hans Hostadin kanssa,

Pyh?in Hengen talolle annan lehmdn, kaksi lam-
masta ia leiviskdn ruista-

PyhZin Hengen talolle arman hdrkdpadn ja kaksi
lehmiia.

Leprosoriolle annan lehm?in, kaksi lammasta ja
leiviskdn ruista.

Leprosoriolle annan h?irkAparin ja kaksi lehmaii.

Sisarelleni Certrudille annan kaksi hopealla padl-
lvstetFa kullattua Duukkoa.
Al€talle annan mustan parhaan mekkoni ja punai-
sen vuoratun viittani.

Veljelleni herra Arvid Klassonille annan ison kul-
taamattoman hooeawdni ia miekan ia hevos€n.

Herra Arvid Klassonille annan kultasormuksen.

Isani veUelle Bengl Lydikssonille annan hopeatuo-
Din ia Dunaisen varsan.
Peder Ka4Elanille annan vuodevaatteen ja hyvdn
Kannun.
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ja oli mahdollisesti testamentissa mar-
nittu Gertrud. Gertrud mainitaan vielii
Lucian testamentissa v. 1451, mutta ei
enaa v. 1455. Aleta puolestaan mainitaan
Lucian molemmissa my<ihemmissii tes-
tamenteissa ja my6s Henrikin viimeisess?i
testamentissa v. 1453." Todenniiktiisesti
Gertrud kuoli 1450-lur.un alkupuolelta ja
katosi sen vuoksi testamenteista.

On siis mahdollista, etta Gertrud oli
ruo mliihemmissii kirjeiss?i maininu sisar
ja Aleta ehkii mainittu sisarentyt?ir, sill?i
sisar-nimitys oli laajemmassa kaytossa

Loput testamenttilahjoituksista tulivat
ystiiville ja palvelusviielle. Magnus Gren
toimi testamentin tekohetkella Turun
linnan piiiillikkitnii, kuului samaan Kol-
men Pyhiin Kuninkaan kiltaan kuin Hen-
rikkin, ja he olivat varmaankin hyvi?i
ystiiviii puolisoineen. Se, efta heidat mai-
nitaan naissa testamenteissa, johtui kui-
tenkin mita ilmeisemmin heidiin ase-
mastaan; haluttiin muistaa korkea-
arvoisia henkilciitii, tavallaan "lahjoa"
heitii. Lisilksi Henrik oli pyytanyt mm.
juuri Magnus Grenilta suojelusta vai-
molleen, kuten testamentin alussa kiivi
ilmi. ja taiman testamenttilahjoituksen voi
katsoa olevan myds palkkio siita 1a
\ arm istus suojelupy) ntaidn suostumises-
ta.

Testamenteissa ei mainita muita pal-
velusviikeen kuuluvia kuin Henrikin pal-
veluspoika (min pilt) Eura, joka sai Hen-
rikin vaatteita ja siingyn. Keskiajalla pal-
velijoita nimitettiin yleensii joko sver-,
pilt- tai drdng-sanoilla. Sre, oli korkea-
arvoisin niiist?i titteleista, ja silla tarkoi-
tertiin samaa kuin vapnare- eli asemies-

keskiajalla kuin vain biologisessa mieles-
sii. Lucia kutsuu myiis "rakkaaksi sisa-
rekseen" jotain naishenkiliiii, ehkii Henri-
kin sisana Birgitta Klasdoneria. eraassii
mydhemmass?j k ir ieessiizin 

'". 
On siis

myds aivan mahdollista, etta Gertrud ja
Aleta olivatkin vain joitakin Lucian tai
Henrikin naissukulaisia. tai jopa vain
hyviii ystiivi?i. Aidiksi, is?iksi, sisareksi,
veljeksi, tyttiireksi ja pojaksi kutsumrnen
keskiaikaisissa asiakirjoissa ei vielii takaa
todellista nimityksen mukaista sukulai-
suutta.

sanalla. Myiis asemiesten viilillii oli ar-
voercja. Sven- ja pll-palvelijanimikkeil-
lii saattoi tyiiskemellii sekii sellaisia poi-
k ia  ja  mieh ia .  jo tka  o l i va t  tode l lak in  va in
palkattuja palvelijoita, mutta myds yli-
mystaidn kuuluneita poikia, jotka olivat
koulutettavina ja kasvatettavina jonkun
ylhaisiiherran luona.'' - Euasta voi paa-
tella lahjoituksen perusteella, ettA han oli
varmaankin Henrikin tavallinen palve-
luspoika.

Henrik muisti myiis kummitatiaan, tai
ehkii pikemminkin kummisetansa puo-
lisoa (mina faddra hustru), Esterid, joka
sai tarpeellista tavaraa, kuitenkin va6in
anreliaasri. Ester tai h,inen puolisonsa
saattoivat olla joko Henrikin lapsena
kasteessa saamia kummeja tai hiinen kon-
firmaationsa yhteydessa saamia uusra
kummeja. Keskiajalla lapsi sai heti syn-
tymiins2i jiilkeen muutaman piiiv?in sis2illii
kasteessa nimen ja kummit, mutta kas-
teen uudistamisessa, konfirmaatiossa,
joka tapahtui vain piispan toimittamana
ja noin 7 l2-vuoden iiissii, lapsi sai uudet
kummit. Konfirmaatiossa oli mahdollista

Hena lVaenus Grenrlle annar k_ultasormuk'rrr. Herra Maenus Grenille annan kultasormuksen.
Rouva Ingeborg Karlsdotterille Magnus Grenin
Duolisol annan kultasormuksen.

Palveluspojalleni Euralle annan sangyn ja pitovaa-

Kummitadilleni Esterille annan lehm?ln, kaksi lam-
masta. leivisk;in ruista ia kolme DanDia ohraa.

J6ns Hanssonin vaimolle Margitille annan ratsuni
varust€ineen.
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myds muuttaa lapsen nimi. Kummius oli
henkinen sukulaisuussuhde, joka oli es-
teena mm. kummien keskin?iiselle avro-
liitolle tai kummin tai h?inen puolisonsa
mahdolliselle mytihemmiille avioliitolle
kummilansensa kanssa."

Lucia mainitsee testamentissaan myds
ilmeisesti hyviin ystavattarensA Margitin,
joka saa Lucian ratsun varusteineen.
Margit sailyi lahjoi(uksensaajana mytis
Lucian muissa testamenteissa, joista toi-
sessa hAnelle amettiin rekihevonen, mut-
ta viimeisimmiissii taas ratsuhevonen.

Pyyddn kunniallisia herroja ja hyvia ystavia, joihin
taysin luotan, maisteri Olavi Maununpoikaa, Turun
tuomiorovastia, ja herra Haakon Jdnssoni4 piispan
offisiaalia olemaan testamennrnr Ioimeenpanijoita-
se on rakas Dwntdni heille.

Pyydan rakkaasti rakasta aviomiestAni herra Hen-
rik Klassoni4 herra Haakonia, piispan offisiaalia,
ja Peder Karpelania, efta h€ olisivat testamenttini
toimeenpanijoita, se on ndyrd pyyntdni heille.

Testamenttien lopussa luetellaan testa-
mentlien ioimeenpanijat. joista jokainen
sai myiis testamenttilahjoituksen. Tosin

Sinetdiminen oli oleellinen osa asiakirjan
aitouden vakuudeksi. Sinetiiiminen ei
valttamatta tapahtunut asiakirjan tekoti-
lanteessa. vaan siihen saateniin myd-
hemmin pyytiiii sinetit joiltakin korkea-
arvoisilta henkiltiiltii. Niiissii testamen-
teissa nimefyt sinetaiijAt saattoivat kui-
tenkin olla viettamassa joulua Heffikin ja
Lucian luona, olihan joukossa myds su-
kulaisiksi ja ysteviksi tiedettAviA henki-
litita. Jos asiakirjan laatijalla - siis testa-
mentin tekijiillii - oli oma sinetti, se oli
yksi sineteistii. Lucia ei ti issa eikA muis-
sakaan testamenteissaan kAytA omaan
sinettiaan, m-utta mytis naisilla sinetit
olivat yleisia."

Asiakirjat paivaniin keskiajalla usein
pyhimyskalenterin mukaan, johon oli
merkitty pyhimysten muistopiiivien lisiik-
si muut kirkolliset kiinteal juhlapaivat.
Koska kaikille piiiville ei osunut nimik-
kopyhimystii tai muuta juhlaa. nama pai-
vavkset merkittiin edellisen tai selraavan

Lucia ei muistanut testamenttilahjoituk-
sella Peder Karpelania, Henrik kylliikin.

juhlap?iiviin mukaan, esimerkiksi "Pyhiin
Clementiuksen pAiviia edeltavanA torstai-
na". "Pyhan Rislin l6)tamisen paiv?in
jiilkeisenii maanantaina".

Tarkeimmat juhlat olivat arvoltaan ns.
totuu duplex -juhlia, seuraavat arvojiir-
jestyksessA duplex, simplex, novem lec-
tionum, trium lectionum ja memoria -ar-
voisia juhlia. Tama luokittelu kertoi. mi-
ten arvokkaasti ja laajasti paivaa vietet-
tiin. Korkeampiarvoiset juhlat olivat esi-
merkiksi koko kansalle sunnuntain veror-
sia vapaapaiviA. kun laas alempiarvoisia
juhf apdiviii, esimerkiksi memoria-luoki-
teltuja, viefti vain papisto. Ylimiiiiri i isen
vapaapaivdn arvoisia juhlia oli vuodessa
pedti 39, ja jos ne osuivat arkipdiviiksi,
keskiajan ihmisetkin saivat nain "vuosF
lomansa"! T?irkeimmillii juhlapdivillii oli
myds aattopaiviinA vrgllr'an eli ydjuma-
lanpalveluksen vietto ja kahdeksantena
DAivanA eli seuaavalla viikolla samana

Kaiken edella krfl oiletun \,ahvistukseksi p\ yd,in
kunnollisia ja korkeasyntyisia miehiS Bengt Ly-
dikssoni4 Henrik Plataa ja Hans Lindeneria paina-
maan sinettinsA oman sinettini kanssa tiihiln testa-
menttikirieeseen.

rakasta aviomi€st?ini hena Henrik Klassonia ja
kunniallisia miehia maisteri Magnus Valdemarsso-
nia ja Jons Hanssonia painarnaan sinettinsa tdiiin
testamenftikideeseen.

ioka on lehlv Kaskisissa iouluaatlona vuonna l44q Jumalan svnNm,in i?ilkeen.
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viikonp.iiiviinii - ns. jiilkiviettojuhlansa eli
oclava.'"

Lucian ja Henrikin testamenttien teko-
pii ivi i eli jouluaano ei ollut mink?i?in as-
teinen juhlapdivA, vain y<illli oli seuraa-
van pAivan eli Herran syntymapaivan
(Nqtivitqs Domini\. rotum duplex -awoi-
sen juhlan, y,gil/a. NaitA testamenttiasia-
kirjoja ei kuitenkaan paivAtty vigilia Na-
livitatis Domini, vaan kiiytttssai oli jo
jouf uaatto-sana (/}1/ la qpton).

Kurkistus keskiaikaan

Miettimnllii esimerkiksi testamenftilah-
joitusten tarkoitusta ja etsimAllA tietoa
testamenteissa mainituista henkildista,
asioista ja esineistii voi avata monta ik-
kunaa keskiaikaan, sen ihmisten arkeen
ja juhlaan, arvostuksiin ja uskoon, tapoi-
hin ja tavaroihin hyvin el?iv?illii ja konk-
reettisella tavalla, jota muista siiilyneistii
asiakirjoista harvoin ldytyy.

Testamentti oli keskiajan ihmiselle en-
nen muuta uskomollinen asiakirja, jonka
avulla han saattoi auttaa sielunsa matkaa
kuoleman j?ilkeen. Vasta toissijaisena -
vaikkakin kasvavana merkityksen?i oli
maallikkosaajien muistaminen, mutta
myiis naissa tapauksissa saattaa taustalta
kuultaa hyvantekevaisyys ja siten jal-
leen oman sielun auttaminen tarpeel-
lislen ja kaytAnniillisten lahjoitusten mer-
keissa. Usko oli tuolloin elaneelle ihmi-
selle juhlan ohella osa arkea, joka ku-
vastuu testamenttilahjoituksistakin.
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