Aiiu Lahtinen

SISKOT JA VELJET
Myöhäiskeskiaikaisen ylimysperheen sukupuolitetut elämänalueet
Miten ulkomailta saapunut aatelismies saattoi koota itselleen rahaa, ystä
viä ja vaikutusvaltaa keskiajan Suomessa? 1500-luvulta säilynyt, mahta
vasta Fleming-suvusta kertova selvitys osuu saatesanoissaan asian ytimeen:
Muuan ritari saapui Flanderista Suomeen ja pääsi siellä hyviin naimisiin, hänen
nimensä oli Klaus Fleming, ja samaisesta Klaus Flemingistä polveutuvat seuraavassa esitellyt henkilöt'.
Keskiaikaisen maanlain mukaan mies toimi puolisonsa edusmiehenä eli
edusti vaimoaan oikeudessa ja hallitsi tämän omaisuutta^ Avioliiton kautta
Klaus Flemingin kaltainen tulokas^ sai hallintaansa perintömaata, joka
oli vaikutusvallan ja vaurauden perusta. Aatelisneitojen naittajat - lain
mukaan isä tai lähin miespuolinen sukulainen, “kuitenkin äidin neuvos
ta, jos tämä elää”“* - olivat valmiita luovuttamaan morsiamien mukana
tuntuvia omaisuuksia. Toivottu vävy haluttiin tällä tavoin sitoa perheen
jäseneksi ja sukupiirin liittolaiseksi.^
Fleming-suvun pojat onnistuivat sukupolvesta toiseen “pääsemään hy
viin naimisiin”. Hallitsijoiden luottohenkilöinä monet heistä saivat hoi
taakseen tärkeitä virkoja, mikä auttoi heitä saamaan puolisoikseen mer
kittävien perheiden tyttäriä. Vaimojensa kautta suvun päämiehet hallitsi
vat maan merkittävimpiä kartanoita - Uudenkirkon Sundholmaa, Pa
raisten Kuitiaa, Siuntion Suitiaa ja monia muita. Lisäksi he perivät maa
omaisuutta äitiensä kautta ja kartuttivat omistuksiaan maakaupoilla.*^
Näin avioitumisstrategiat siis toimivat —vai toimivatko? Millaisia jän
nitteitä taustalle kätkeytyi? Entä sisaret, aviovaimot ja naimattomat per
heenjäsenet? Mitä ja keitä jää huomaamatta, jos tutkimus kiinnittää huo
mionsa lähinnä Fleming-suvun mieslinjaan ja avioliittojen välinearvoon?
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Avioitumis- ja perhestrategiat ovat käsitteinä tärkeitä, sillä niiden avulla
voidaan mielekkäästi jäsentää tiettyjä tapahtumia kuten avioliittojen ja
liittolaisuussuhteiden syntyä. Fleming-suvun sukuselvityksissä ja aatelis
ton omissa luonnehdinnoissa käy selväksi ylimysten tietoisuus avioliiton
merkityksestä sosiaalisen nousun keinona. Mutta näihin käsitteisiin liit
tyy helposti ajatus, että perheen ja sukupiirin sisällä vallitsi konsensus ja
yhteisymmärrys tavoitteista ja toimintatavoista. Yhteisymmärrystä ja
sopuisuutta voi usein perustellusti epäillä.^
Artikkelissani käsittelen sekä perheensisäisen yhteisymmärryksen aineksia
että Natalie Zemon Davisin kaipaamia “konfliktin, vainon ja hyväksi
käytön aspekteja”*. Tarkastelen valtaneuvos Joakim Henriksson Flemingin
ja linnanpäällikön tyttären. Elin Björnsdotterin, viiden tunnetun lapsen
elämänvaiheita. Nämä lapset - Valborg, Erik, Joakim, Ivar ja Margareta’
- syntyivät 1480- ja 1490-luvuilia ja kuolivat 1500-luvun puolivälissä'“.
He elivät perheineen läpi 1500-luvun alun levottomat vuodet. Tutkijat
ovatkin aiemmin kiinnittäneet huomiotaan lähinnä siihen, miten veljes
ten elämä limittyi Kustaa Vaasan valtaannousuun ja poliittisiin sekä sota
historiallisiin tapahtum iin. Oma artikkelini keskittyy poliittisten
kehityskulkujen sijasta perheenjäsenten välisiin suhteisiin, yhteistyöhön
ja erimielisyyksiin. Tarkasteltavana ovat myös aviopuolisot ja ne lähisu
kulaiset, jotka kuuluivat sisarusten lähipiiriin. Artikkelissani vertailen
ylimysnaisten elämänkaarta heidän veljiensä ja aviomiestensä elämän
kaareen ja tarkastelen suvun mahtavimpien naisten ja miesten asemaa
verrattuna vähäisempiin, heistä riippuvaisiin sukulaisnaisiin ja -miehiin.
Näkökulmani pohjaa historioitsija Giovanni Levin ajatukseen perhestrategioista. Levin mukaan erillisinä ruokakuntina ja kotitalouksina elä
vät sukulais- ja liittolaisperheet muodostivat esimodernissa yhteiskun
nassa klaanimaisen verkoston, joka pyrki hallitsemaan epävarmaa tule
vaisuutta erilaisin strategioin. Strategioihin kuuluivat toimintojen
erilaistaminen, puskurivarantojen luominen, suojelusuhteet ja avioliitot
sekä kollektiivinen puolustautuminen." Levi sovelsi ajatuksiaan alunpe
rin a n d en régim en aikaiseen pohjoisitalialaiseen kyläyhteisöön, mutta
käsitettä on sovellettu muidenkin aikakausien ja alueiden tutkimuksessa.
Levi jättää kuitenkin strategioihin kätkeytyvän sukupuolirakenteen ja
perheen sisäisen hierarkian vähälle huomiolle. Edelläkuvatuissa Flemingsuvun avioliittostrategioissa sukupuolitetut roolit ovat ilmeisiä. Naiset
olivat tavallaan keskeisessä mutta silti marginaalisessa asemassa: heidän
omaisuudellaan oli tärkeä merkitys sukujen avioitumisstrategioissa, mutta
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toisaalta heidän tehtäväkseen jäi toimia välittäjänä kahden suvun tai kah
den miehen välillä. Ainakin virallisesti ratkaisuja tekivät nimenomaan
perheen johtavat miehet, ja olennaista näissä ratkaisuissa oli se, mitä etu
ja miehillä oli valvottavanaan naisten kautta'^.
Perhestrategioita käsitellessään historioitsija on vaarassa jättää huomiotta
sekä ne miehet ja varsinkin naiset, joiden toiveet ja tavoitteet eivät men
neet yksyhteen perheen päämiehen ratkaisujen kanssa. Syrjään uhkaavat
jäädä myös sellaiset elämänalueet, joita perhestrategiset ratkaisut eivät
välittömästi koskettaneet, ja joille naisten aktiivisuus näyttää usein kes
kittyneen. Artikkelissani haluan nostaa esiin elämänkohtaloiden moni
naisuuden, joka aiemmassa tutkimuksessa on jäänyt päämiesten toimin
nan katveeseen. Lisäksi pohdin naisten toimintamahdollisuuksia yhteis
kunnassa, joka piti miestä täysivaltaisempana toimijana kuin naista.
Flemingin suku on jättänyt jälkeensä sekä virallisia oikeus-, verotus- ja
omaisuusasiakirjoja että hiukan yksityisempääkin aineistoa. Erik ja Ivar
Flemingin maakirjoissa on säilynyt talousmerkintöjen lisäksi satunnaisia
tietoja suvun jäsenistä ja heidän elämänvaiheistaan. Kiinnostavan vertai
lukohdan veljesten muistiinpanoille muodostavat Jaakko Teitin valitusluettelot, jotka on laadittu 1500-luvun puolivälissä ja joissa käsitellään
samoja tapahtumia kuin maakirjoissakin, mutta Flemingien kannalta
paljon epäedullisemmassa valossa.
Näiden asiakirjojen hyvin vastakkaiset väittämät muistuttavat siitä, että
on hedelmällisempää pohtia asiakirjatekstien paljastamia arvoja, arvotuksia
ja tavoitteita kuin yrittää pitävästi todentaa tapahtumien yksityiskohtia,
jotka jäävät lopultakin hämärän peittoon. Todenperäisyydestään riippu
matta asiakirjatekstit kertovat aikakautensa kulttuurisista jäsennyksistä,
tavoista hahmottaa maailmaa ja perustella erilaisten tekojen oikeutusta
tai paheksuttavuutta.'^
Vähäisempien toimijoiden ja varsinkin naisten äänet jäävät lähteistössä
valitettavan vaimeiksi''*. Säilynyt asiakirja-aineisto käsittelee resursseja,
jotka toivat statusta ja valtaa, ja tällainen aineisto keskittyy kuvaamaan
miesten välisiä vuorovaikutussuhteita. Virkatehtävät, oikeustoimet, politi
kointi ja kaupankäynti eivät olleet ainakaan virallisesti naisia varten. Yleen
sä naisista on tarjolla lähinnä miesten kirjoittamia luonnehdintoja, eikä
heidän omista toiveistaan tai pettymyksistään ole juuri tietoja.'^ Lähteistön
pohjalta voidaan silti esittää erilaisia tulkintoja naisten elämänvaiheista,
ja ajoittain heidän omatkin äänensä häilähtävät kuuluville.
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Valborg, Erik, Joakim, Ivar ja Margareta
Joakim Flemingin ja Elina Björnsdotterin lapsiparven nuoruusvaiheista
on niukasti tietoja. Ensimmäinen ja oikeastaan ainoa asiakirjamaininta
heidän lapsuusajaltaan on vuodelta 1484 ja koskee Valborg Joakimsdotterin saamaa testamenttilahjoitusta. Testamenttaaja oli aatelismies Kort
Harviksson, joka muisti jälkisäädöksessään avokätisesti vaimoaan Birgit
ta Henriksdotter Flemingiä ja tämän sukulaisia. Kort muisti myös
lankonsa tytärtä Valborgia pienellä rahasummalla.'^ Testamenttilahjaa
voinee pitää hyvän tahdon osoituksena pientä sukulaista ja tämän per
hettä kohtaan - Valborgin isälle oli jo testamentin alkupuolella määrätty
muun muassa taisteluvarusteita. Muita sisaruksia ei mainittu. Pikkuveli
Erik syntyi vuonna 1487 Kuitiassa, Joakim ja Ivar parin seuraavan vuo
den aikana*^. Margareta saattoi olla sisarusparven kuopus.
Joakim Flemingin ja Elina Björnsdotterin lapset menettivät varhain isän
sä. Joakim osallistui vuonna 1495 Venäjää vastaan käytyyn sotaan ja rau
hanneuvotteluihin ja sai surmansa vuosien 1495-1496 vaihteessa, mah
dollisesti jossakin kahakassa tai maassa raivonneeseen kulkutautiin'®.
Lasten kasvatus jäi siten Elin-lesken ja sukulaisten huoleksi.
Aviomiehensä kuoltua leski oli juridisesti oikeutettu toimimaan alaikäis
ten poikiensa ja naimattomien tytärtensä holhoojana ja huolehtimaan
perheen omaisuudesta.'’ Se, että leskinaiset olivat tarvittaessa oikeustoimikelpoisia, osoittaa, ettei naista pidetty lähtökohtaisesti kyvyttömänä kan
tamaan vastuuta. Miehen arvovalta katsottiin kuitenkin yleensä suurem
maksi, ja viimeistään uuden avioliiton myötä lesket yleensä katosivat asia
kirjoista, uuden puolison ryhtyessä edustamaan taloutta.^“
Elin Björnsdotter ei enää avioitunut uudelleen, vaan eli leskenä loppu
ikänsä ja ilm eisesti hallitsi perheen om aisuutta poikiensa täysiikäistymiseen saakka, mahdollisesti sukulaisten tuella’ '. Jotkut leskirouvat
saattoivat hallita sukunsa pääkartanoa tällä tavoin vuosikausia, toiset taas
tukeutuivat poikiinsa tai sukulaismiehiinsä^^ Anu Pylkkäsen mukaan
leskeyden tuoma periaatteellinen vastuu ja vapaus ei välttämättä tuonut
naiselle onnea tai hyvinvointia, vaan raskasta vastuuta ja vaikeuksia sel
viytyä maailmassa, jossa naisen arvovalta ja toimintavaltuudet olivat
rajallisemmat kuin miehen^^.
Elin ei jättänyt kokemuksistaan omakohtaisia tietoja, mutta poika Ivar
oli maakirjassaan sitä mieltä, että hänen leskiäitinsä oli poikiensa poissa
ollessa turvaton nainen, “en vv^ärnlös quinna”, joka ei onnistunut häätä
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mään asiattomia laiduntajia suvun mailta. Flemingeistä kertova lähteistö
ja muukin aikakaudelta säilynyt aineisto ovat viitanneet vastaavalla ta
voin leskien ja orpojen turvattomaan asemaan. Vaikka tällainen luon
nehdinta saattoi joskus olla silkkaa retoriikkaa, se kertoo tietoisuudesta,
että isännätön talous saattoi kohdata erityisiä vaikeuksia.^"*
Varhaisen lapsuutensa sisarukset lienevät viettäneet perheen kartanoilla:
Kuitiassa, Suitiassa tai ehkä Sundholmassa, jonne Joakim oli rakennuttanut
uuden päärakennuksen.^^ On hyvin mahdollista, että he viettivät jo lapsina
aikaansa myös sukulaisperheiden luona, ehkä myös h o v issa .K o rt
Hartvikssonin Valborgille antama testamenttilahjoitus saattoi liittyä sukulaistytön vierailuihin perheen luona, ja samoin serkku Erik Häkonsson
Slangin myöhempi toiminta Erikin voutina saattoi pohjautua sukulais
perheiden läheiseen kanssakäymiseen lasten nuoruudessa^^. Epävarmassa
maailmassa tällaisilla sukulais- ja tuttavaverkostoilla oli tärkeä asema.^*
Lasten saamasta kasvatuksesta on kovin vähän tietoja. Veljekset ja sisarista
ainakin Valborg näyttävät hallinneen kirjallisen ilmaisun, ja Erik on jopa
mainittu virsirunoilijana. Kovin perinpohjaista tietopuolinen koulutus
tuskin oli. Sisarusten serkku Peder Johansson Fleming opiskeli 1510luvulla Rostockissa^’ , mutta Joakimin ja Elinin poikia ei mainita Euroo
pan yliopistojen matrikkeleissa. Yliopistokoulutus ei vielä ollut yhtä it
sestäänselvä osa aatelispoikien koulutusta kuin sata vuotta myöhemmin.
Ruotsin suurvaltakaudella. 1500-luvun kotiopetuksestakaan ole juuri säi
lynyt tietoja, mutta vaikutelmaksi jää, että perinpohjainen opillinen kou
lutus vakiintui aatelislasten kasvatukseen vasta seuraavalla vuosisadalla.^®
Opillisen koulutuksen sijasta Erik, Joakim ja Ivar näyttävät nuorukaisina
lähteneen ulkomaille sotilaalliseen palvelukseen tai vastaaviin hallinnon
tai politiikan tehtäviin. Tähän viittaa Ivarin myöhempi muistiinpano sii
tä, miten hän nuoruudessaan vanhempien veljiensä kanssa oli palveluk
sessa ulkomailla: “[—] jak i min wngdoms tid samt mine äldzste hröder
tiänte i främande land^'.” “Ulkomailla” Ivar viittaa todennäköisimmin
saksalaiseen kulttuurialueeseen; myös veljesten pikkuserkku Henrik
Fleming oleskeli samoihin aikoihin Saksassa^^. Mahdollisesti sukulaispojat
ovatkin tehneet matkaa yhdessä; ainakin 1600-luvulla, kun nuorten
aatelismiesten tekemät opintomatkat eli peregrinaatiot yleistyivät,
serkukset ja veljekset vaelsivat usein toistensa seurassa^^. Ulkomaan ko
kemukset koulivat poikia 1500-luvun soturiaatelin jäseniksi, ja he saivat
valmiuksia tuleviin poliittisiin juonitteluihin ja taisteluihin Lyypekin
kauppaliittoa. Tanskaa ja itää vastaan.
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1510-luvulla parikymppiset veljekset palasivat kotimaahan ja saivat
hoitaakseen voudin ja kihlakunnantuomarin tehtäviä —tyypillisiä virko
ja aatelismiehille, joiden oli vielä osoitettava kyvykkyytensä päästäkseen
valtaneuvoksen tai linnanpäällikön tehtäviin. Muutamia vuosia myöhem
min kaikki kolme liittyivät Kustaa Vaasan johtamaan Tanskan vastaiseen
taisteluun, ja menestys sodassa avasi Erikille ja Ivarille tien Ruotsin valta
kunnan valtaneuvostoon. Kuningas luovutti heille useita läänityksiä
muutenkin huomattavien maaomistusten lisäksi.
Kolmenkymmenen vuoden iässä Joakim Henrikssonin pojat olivat nous
seet Ruotsin valtakunnan merkittävien poliittisten vaikuttajien joukkoon.
Kaarlo Blomstedt katsoo Erik Flemingin käytännössä toimineen Suo
men käskynhaltijana, ja tämä ylimys tiesi itsekin olevansa koko valtakun
nan ensimmäisiä miehiä. Ivatkin hoiti monia julkisia tehtäviä, joskin
hänen ja Joakimin ura oli epätasaisempi kuin vanhimman veljen. Syynä
näyttää osittain olleen veljesten omavaltainen käyttäytyminen tavallista
kansaa kohtaan, häikäilemätön veronkanto ja laittomien kestitysten tai
kyyditysten vaatiminen. Vaikka aikakauden aateli oli monin tavoin oma
valtaista, Fleming-suvun vanhempi haara kunnostautui aivan erityisesti
väkivaltaisuudessaan ja omanvoitonpyynnissään. Korkea yhteiskunnalli
nen asema lienee tarjonnut heille siihen erityisen hyvät mahdollisuudet,
sillä kuninkaankin oli ajoittain vaikea rangaista korkeita aatelisia, joiden
tuesta hän oli riippuvainen. Joakim kuitenkin menetti läänityksensä
laittomuuksien takia vuonna 1529.^^

Naimattomat sisaret
Sisarten tulevaisuudennäkymät olivat sangen toisennäköiset kuin velji
en. Vaihtoehdot olivat avioliitto ja naimattoman neidon elämä joko luos
tarissa tai sukulaisten parissa. Isän varhaisesta kuolemasta oli se seuraus,
että sisarten naittajavalta siirtyi vanhimmalle veljelle. Erik-veljellä oli täy
si-ikäiseksi tultuaan oikeus hyväksyä tai hylätä sulhasehdokkaat. Neidoilla
ja heidän äideillään saattoi olla asiaan sananvaltaa, ja varhaisessa keskiai
kaisessa lainsäädännössä pyrittiin rajoittamaan veljien naittajavaltaa^^.
Fleming-suvun historia osoittaa kuitenkin, että perheen johtavat miehet
onnistuivat toisinaan pitämään oman päänsä.
Fleming-suvun toisessa haarassa, Louhisaaren ja Lehtisten Flemingien
perheissä, isien tavoittelemat poliittiset ja taloudelliset edut näyttävät vai
kuttaneen lasten avioliittoihin. Sukuhaaran tyttäret ja pojat avioituivat
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melko nuorina, usein isälleen läheisten liittolaisperheiden kanssa. Per
heen lapsia naitettiin saman tuttavaperheen sisaruksien kanssa, jolloin
syntyi moninkertaisia lankous- ja kälyyssuhteita^^. Sundholman ja Kuitian
sukuhaarassa lapset sen sijaan jäivät useissa sukupolvissa nuorina
isättömiksi, perheiden pojat avioituivat verraten iäkkäinä ja tyttäret jäi
vät naimattomiksi. Näin kävi myös Valborgin ja Margaretan: Valborg
vetäytyi Naantalin luostariin, eikä Margaretakaan koskaan avioitunut.
Periaatteessa nunnalupaus oli annettava vapaaehtoisesti, vakaumukses
ta ja vasta kypsään ikään päästyä. Lakisääteinen avioitumisikäraja oli kak
sitoista vuotta, nunnaksi pääsi vasta 18-vuotias. Luostariin vastoin tah
toaan tai liian nuorena viety saattoi vedota paaviin järjestelyn mitätöimi
seksi. Ikärajoituksista kuitenkin tingittiin toisinaan, kun perhe halusi es
tää perintöomaisuuden pirstaloitumisen ja pyrki varmistamaan, että ty
tär, joskus poikakin, viettäisi luostarissa lopun ikänsä. Vaihtoehtona luos
tariin sijoittamiselle nähtiin tytärten naittaminen alempaan säätyyn.^**
Valborgin nunnalupaukse taustalla saattoi siten vaikuttaa veljien edun
tavoittelu. Isä Joakim Henrikssonille olisi saattanut olla tärkeää saada
tyttärensä naitettua perheen liittosuhteiden vahvistamiseksi. Veljien nä
kökulmasta sisarten avioliitot olisivat johtaneet maaomaisuuden jakami
seen viiden pesueen kesken. Kylliksi erimielisyyksiä syntyi jo veljien kes
kinäisestä omaisuudenjaosta^’ .
Ruotsin lainsäädäntö ei tuntenut monissa maissa sovellettua primogenituuria eli esikoispojan oikeutta keskeiseen perintöomaisuuteen, vaan
jokaiselle miespuoliselle perilliselle kuului lakisääteinen veljenosa ja
naispuolisille jälkeläisille puolet pienempi siskonosa."*“ Taloudelliset re
surssit eivät siis itsestäänselvästi siirtyneet vanhimman veljen hallintaan,
vaan pojista kukin valvoi omaa ja perillistensä etua. Säilyneen aineiston
perusteella Erikiä, Joakimia ja Ivaria kiinnosti lähinnä se, miten pysyttää
omien lastensa perintöosuus mahdollisimman suurena. Sisaret saatettiin
joko suostutella tai pakottaa luopumaan avioliitosta, mikä merkitsi omai
suuden siirtymistä veljille ja heidän jälkeläisilleen^'.
Vastaavia tapauksia ei tarvitse etsiä kaukaa. 1570-luvulla Erikin poika
Klaus Fleming pitkitti sisarensa Filippan kihlausta Laukon kartanon Knut
Jönssonin kanssa. Filippa totesi testam entissaan, että hän olisi
kihlattuineen mielellään “saattanut [- -] aloittamansa siteen suurempaan
täydellisyyteen”. Sisarensa naittajana Klaus Fleming esti kuitenkin avio
liiton solmimisen. Vaikka Filippa oli monessa suhteessa itsenäinen nai
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nen, joka omisti Yläneen kartanon ja eli siellä varakasta elämää, veli ky
keni puuttumaan hänen omaisuuteensa ja avioliittotoiveisiinsa. Filippa
kuoli neljissäkymmenissä pitkälliseen sairauteen, ehtimättä solmia avio
liittoa. Testamentissaan hän kuvasi Klausin käyttäytymistä katkeraan sä
vyyn ja pyrki tekemään tämän perinnöttömäksi.“*’
Myöhemmin Klaus yritti estää veljentyttärensä Anna Joakimsdotterin
avioliiton. Edes Kaarle-herttuan pyynnöt eivät saaneet naittajan päätä
kääntymään, vaan hän päinvastoin vangitsi kosijan, joka oli jo saanut
Annan suostumuksen. Anna saattoi solmia avioliiton vasta setänsä kuol
tua. Molemmissa tapauksissa Klaus Flemingin osamotiivina oli hänen
halunsa säilyttää sisaren ja veljentyttären maaomaisuus hallinnassaan.
Esimerkki osoittaa, ettei mahtavan ylimyksen ollut pakko kuunnella
sen paremmin asianosaisia kuin valtakunnan hallitsijaakaan asioissa, jot
ka koskivat hänen johtamaansa perhepiiriä. Se muistuttaa myös siitä,
että valtasuhteita oli muidenkin kuin aviopuolisoiden ja vanhempien tai
lasten välillä. Veljen tai sedän holhousvallasta päässyt nainen saattoi
lainsäätäjien sanojen mukaan tuntea olevansa p e r m a trim o n iu m
em ancipatd^, avioliiton kautta vapautunut - edusmiehyyden alaisuudes
ta huolimatta.
On siis hyvin mahdollista, että Valborgin ja Margaretan mahdollisista
avioliitoista luovuttiin veljien tahdosta. Muitakin selityksiä voidaan silti
hakea. Säilyneet asiakirjat välittävät ennen kaikkea tietoa taloudellisista
hyötynäkökohdista. Ne eivät kerro mahdollisista purkautuneista kih
lauksista, ennenaikaisesti kuolleista sulhasista, avioitumisen estäneestä
kivulloisuudesta tai vastaavista syistä.“*^ Sen sijaan asiakirjat osoittavat,
että veljekset ja heidän perillisensä hyötyivät sisarten naimattomuudesta,
ja että perheen seuraava sukupolvi turvasi vastaaviin menettelyihin tur
vatakseen mieslinjan perintöoikeudet.
Maat jaettiin joka tapauksessa kolmen veljen kesken jo sisarten eläessä,
joten näiden ei edes oletettu avioituvan ja saavan perillisiä, jotka aika
naan vaatisivat omaa osuuttaan'**. Valborg oli epäilemättä luopunut omasta
maaomaisuudestaan viimeistään silloin, kun hänet vihittiin nunnaksi.
Veljien maannälästä johtunee sekin, että vastoin yleistä tapaa luostariin ei
näy luovutetun maalahjoitusta Valborgin proventtina. Aatelisnaisen siir
tyessä luostariin hän tai hänen perheensä antoi tavallisesti proventtina
lahjamaata korvaukseksi nunnalle tarjotusta elatuksesta. On myös mah
dollista, että Valborgin nunnaksivihkimys tapahtui vasta 1510-luvulla
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tai 1520-luvun alussa, jolloin varakkaatkin aateliset ilmeisesti alkoivat
korvata maalahjoituksia rahalla.'*^

Luostarimaailma - rajoituksia ja mahdollisuuksia
Naantalin birgittalaisluostari, jossa Valborg eli, oli suhteellisen nuori ja
köyhä. Sota-ajat, katovuodet, kulkutaudit ja taloudelliset vaikeudet oli
vat hankaloittaneet sen toimintaa vuosikymmenestä toiseen. 1490-luvulla
sota ajoi luostarin taloudelliseen ahdinkoon, ja 1500-luvun alussa yli kol
mekymmentä sisarta ja veljeä menehtyi Armonlaaksossa raivonneeseen
ruttoon. Jollei Vadstenan keskusluostari olisi silloin tällöin lähettänyt
täydennysjoukkoja Naantaliin, luostarin toiminta olisi saattanut kerta
kaikkiaan lamaantua.'*® Naantalin luostarilla olikin eurooppalaisittain
vaatimattomat mahdollisuudet tarjota sivistystä aikakauden naisille“*’ .
Kaikesta huolimatta voi ajatella, että luostarielämä tarjosi Valborgille
mielekkään ja arvokkaan tavan elää naimattoman naisen elämää. Hän on
saattanut pitää ratkaisua itselleen mieluisana tai ainakin parhaana mah
dollisena vaihtoehtona. Pyhä Birgitta oli suunnitellut luostarinsa paikak
si, jossa ylhäisönaiset saattoivat hartauden harjoituksen lisäksi opiskella
ja lukea, tehdä käsitöitä, kopioida kirjoja ja hoitaa puutarhaa^“. Muurien
sisäpuolella oli tarjolla oman säädyn seuraa, sillä luostarissa eli sekä
ylimysperheiden nuoria tyttäriä - jotkut, kuten Valborg, isättömiksi tai
orvoiksi jääneitä^* —että leskiä, jotka olivat vanhalla iällään hakeneet
luostarimuurien suojasta sekä hengellistä että taloudellista turvaa.^^
Uskonnonharjoittaminen on ollut tärkeä osa aikakauden ihmisten elä
mää, vaikka siitä onkin säilynyt kovin niukasti tietoja. Luostariin vetäy
tyvän naisen ei Valborgin aikoina ollut myöskään pakko täysin unohtaa
ulkomaailmaa, jos sen tapahtumat häntä edelleen kiinnostivat. Ennen
nunnaksivihkimystään Valborg on saattanut elää luostarin ulkokartanolla” , ja vihkiytyneetkin asukkaat pitivät kirjeitse ja vieraiden välityk
sellä yhteyttä muurien ulkopuoliseen maailmaan.^"*
Aatelisnaiselle ja tämän perheelle luostariin siirtyminen merkitsi muu
takin kuin järjestelyjä perintöomaisuuden jaossa. Ensinnäkin asialla oli
uskonnollista merkitystä. Sukulaisnaisen omistautuminen luostarielämälle
oli otollista sikäli, että hänen oletettiin rukoilevan sukulaistensa autuu
den puolesta^^ Toiseksi sukulaisnaisen antama nunnalupaus saattoi
nivoutua suvun liittosuhteisiin luostarin ja kirkon hallinnon kanssa.
Flemingit olivat sukua Tavasteille, Suomen merkittävimmälle kirkollisel
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le aatelissuvulle, ja Valborgilla oli nunnalupauksen antaneita pikku
serkkuja.^'’ Se, että Valborgin isä oli haudattu Naantalin luostariin^^, viittaa
siihen, että perheellä oli kiinteät yhteydet luostariin. Merkittävän per
heen tyttären voitiin toivoa pääsevän abbedissaksi, mistä perhe saattaisi
hyötyä poliittisesti ja taloudellisesti. Abbedissat olivat usein aatelista syn
typerää, ja muiden aatelisten kirkonpalvelijoiden lailla heiltä voitiin odot
taa lojaaliutta sukulaisiaan kohtaan^®.
Valborg valittiinkin 1520-luvulla luostarin abbedissaksi, jolloin hän
periaatteessa käytti luostarin ylintä päätäntävaltaa. Naantalin luostarin
abbedissa oli samalla hiippakunnan ainoa nainen, joka saattoi edustaa
kirkollista (tai ylimalkaan hallinnollista) instituutiota^’ . Käytännössä abbe
dissalla ei ollut vastaavaa vaikutusvaltaa kuin luostarin miespuolisilla edus
tajilla. Kaksoisluostarien sisällä käytiin ajoittain nunnien ja munkkien
välisiä valtataistelulta.^“ Valborgin abbedissakaudella sisäiset erimielisyy
det saivat vielä rinnalleen paljon konkreettisemman ulkoisen uhan, kun
uskonpuhdistus vähitellen heikensi luostarin toimintamahdollisuuksia.

Kartanon emäntä ja isäntä
Jos kohta avioliitto jäi sisarilta solmimatta, oli veljeksillä oikeus päättää
omasta avioitum isestaan. R ajoituksia asettivat henkilökohtaiset
mieltymykset, naittajien ja puolisoehdokkaiden mielipiteet sekä talou
delliset ja poliittiset hyötynäkökohdat. Erik ja Ivar osasivat huolehtia ai
nakin jälkimmäisistä, sillä he avioituivat merkittävien ruotsalaisten
ylimysnaisten kanssa. Erikin puoliso, Hebla Siggesdotter Sparre, oli valtaneuvoksen tytär^‘. Ivarin puoliso Märta Gottskalksdotter, joka oli jo ker
taalleen jäänyt leskeksi, toi avioliittoon tärkeitä perintömaita Ruotsissa.
Elämänsä viimeisinä aikoina Ivar Fleming mainitaankin Ruotsin Nynäsin
eikä enää Vakka-Suomen Sundholman herrana. Veli Joakim sen sijaan
kuoli naimattomana, noin neljänkymmenen vuoden ikäisenä^^. Päätel
len siitä, että veljekset olivat jakaneet omaisuuden kolmeen osaan keske
nään, hänenkin aikomuksenaan oli perustaa perhe'^^.
Lähteet vaikenevat näiden puolisoiden keskinäisistä tunteista ja niiden
vaikutuksesta avioliittoon. Aikakaudelta on toki säilynyt todisteita eräi
den muiden aatelispariskuntien keskinäisestä huolenpidosta ja kiintymyk
sestä. Aviomies saattoi jättää poliittiset tehtävät kuultuaan vaimonsa sai
rastumisesta, ja Kustaa Vaasa valittikin toisinaan, että hänen aateliset ala
maisensa huolehtivat enemmän morsiamistaan ja lapsivuoteessa olevista
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vaimoistaan kuin valtakunnan tilanteesta. Aateliston keskuudessa oli il
meisesti hyväksyttyä ilmoittaa vastikään solmittu avioliitto, puolison sai
raus tai lapsen syntymä syyksi kotikartanolla viipymiseen.'’^
Fleming-suvusta säilynyt aineisto ei kuitenkaan tarjoa otollista tietoa
perheenjäsenten välisen kiintymyksen tutkimiseksi. Sen perusteella, mitä
Erikin ja Ivarin luonteista muuten tiedetään, ei vaikuta todennäköiseltä,
että heidän avioliittonsa olisivat perustuneet ensisijaisesti lämpimiin tun
teisiin. Asiakirjoissa silloin tällöin esiintyvät ilmaisut “elskelige”, “kerlige”
tai “kere” eivät sinällään todista muuta kuin että näitä ilmausten käyttöä
pidettiin soveliaana. Aateliset ilmoittivat kirjeissään “rakkaikseen” yhtä
lailla puolisonsa, tutun kauppakumppanin tai kaukaisen sukulaisen.''^
Säilynyt lähdeaineisto korostaa lähinnä perheenjäsenten taloudellisia
valtasuhteita. Samoin vahvistuu aiemman tutkimuksen havainto, että
aviopuolisoiden kesken vallitsi sama perustavanlaatuinen työnjako yhteis
kuntaluokasta riippumatta. Aviomies huolehti oikeustoimista, tärkeistä
taloudellista valtaa tuovista resursseista ja kaupankäynnistä. Aviovaimo
vastasi perheen elatuksesta ja kotitalouden toiminnasta. Silloinkin, kun
merkittävät ylimysnaiset osallistuivat esimerkiksi valtakunnan puolustuslinnojen hoitoon, he huolehtivat tavallisimmin linnojen muonituksesta;
aviomiehet keskittyivät sotilaallisiin ja poliittisiin siirtoihin.“ Milloin
vaimot mainitaan poliittisten tapahtumien yhteydessä, kyseessä ovat yleen
sä edustustilaisuudet, kuten Kustaa Vaasan kruunajaistilaisuus. Ivar tote
aa vaimonsa Märtan pukeutuneen tilaisuutta varten “kirjosilkkiseen tulenkeltaiseen pukuun, jossa oh musta samettikoristus”.'^^
Kun Erik Fleming siis kirjoitti kirjettä TaUinnaan, hän tiedusteli omissa
nimissään tietoja palvelukseen sopivista merimiehistä tai pyysi kauppiasta
hankkimaan rakennustarpeita ja maksamaan asiakkaansa velkoja. Kiitokset
saapuneista taateleista ja kirsikkahillosta lähtivät matkaan Hebla-rouvan
nimissä, ja tavallisesti juuri Hebla lähetti Tallinnaan tilauksia ruokatarpeista tai lastenvaatteisiin tarvittavista kankaista. Kirjeet puhuvat sel
vää kieltään siitä, miten aviopuolisoiden tehtävät oli jaettu. Kuvaavaa on
sekin, että säilyneet kauppakirjeet on kirjoittanut aviomies tai hänen
poissaollessaan vouti, serkku Erik Häkonsson. Heblan tilauspyynnöt mai
nittiin kirjeissä erikseen.’’*
Heblasta ja Märtasta säilyneet tiedot vahvistavat käsitystä aatelisrouvasta
em äntänä, joka hallitsi kartanoa aviomiehensä delegoimalla arvovallal
la®. Erik ja Ivar Fleming viettivät pitkiä aikoja poissa kotoa, kun sotatehtävät, virkavelvollisuudet ja poliittiset toimet veivät heidän aikansa.
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Aviovaimojen tehtäväksi jäi kartanotalouden johtaminen, sen asukkai
den muonittaminen sekä vaatetuotannosta huolehtiminen sukulaisten ja
palvelijoiden tuella/® Kartanotkaan eivät aina säästyneet hyökkäyksiltä.
Vuonna 1522, kun Ivar Fleming osallistui tanskalaisten vastaisiin sotaoperaatioihin, tanskalaiset tekivät kosto- ja ryöstöretken Märta-rouvan
hallinnassa olleeseen Sundholman kartanoon.^'
Tehtävien jako näkyy myös maaomaisuuden hallinnassa. Vaimonsa edus
miehenä Erik Fleming sopi Heblan perintömaiden lunastuksista ja vaih
doista Heblan veljen k a n ssa.O lik in aikakaudelle tyypillistä, että tällai
set tärkeitä resursseja koskevat päätökset kirjattiin perheiden miesten ni
miin. Asiakirjoissa löytyy jopa esimerkkejä siitä, että perintömaa saattoi
olla naisen, mutta siitä puhuttiin miehen omaisuutena.^^ Koska mies
joka tapauksessa hoiti talouden asioita julkisuudessa, oli käytännössä sama,
puhuttiinko omaisuudesta vaimolle vai miehelle kuuluvana.^“* Niin kau
an kuin miehen hallintavalta ei johtanut vakaviin taloudellisiin riskeihin,
edusmiehyys merkitsi aviovaimolle taloudellista ja oikeudellista turvaa^^.
Vaikka työnjako olikin havaittavissa, olivat aviopuolisot ainakin jossain
määrin selvillä toistensa toimialueista. Tätä osoittaa muun muassa se,
että leskeksi jäätyään Hebla Siggesdotter mainitsee tehneensä itse muuta
mia maakauppoja. Hebla sai myös pitää mieheltään jääneitä läänityksiä.^*^
Miehensä virkoja hän ei kuitenkaan perinyt, vaan laamanninvirkaan mää
rättiin uusi mies.^^ Kustaa Vaasa kohteli samalla tavoin muitakin aatelisleskiä. Heidän taloudellinen hyvinvointinsa turvattiin, mutta leskirouva
ei kuninkaan mukaan voinut esimerkiksi hoitaa veronkantoa miehensä
jälkeen, koska hän ei pystynytpitämään vouteja silmällä.^*
Heblan toiminta leskenä osoittaa, että aatelisrouva saattoi tietää paljon
kin miehensä toimista. Heblaan kohdistettiin myös samanlaisia syytök
siä väärinkäytöksistä kuin hänen edesmenneeseen mieheensä^’ . On hy
vin mahdollista, että aviopuolisot jo miehen eläessä hoitivat taloudellisia
ja oikeudellisia järjestelyjä yhteisymmärryksessä, vaikka aviomies viralli
sesti edusti taloutta asiakirjoissa ja oikeudessa*®. Aviovaimollakin saattoi
olla sanottavansa miehen ratkaisuihin.
Kysymys naisten mahdollisesta yksityisestä vaikutuksesta, joka näkyy
miehen toiminnan kautta, on kuitenkin ongelmallinen, koska asiakirjat
eivät siitä kerro.*' Yksityisen vaikutusvallan mahdollisuus ei myöskään
muuta sitä seikkaa, että julkisuus ja julkinen valta oli lähes kokonaan
miehistä. Georges Duby ja Michelle Perrot ovatkin huomauttaneet, että
politiikkaan, oikeuteen ja erilaisiin instituutioihin paikannettu viralli
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nen valta loi raamit naisten mahdolliselle epäviralliselle vallalle, joka ei
ole voinut olla yhteismitallista julkisen vallan kanssa:
On otettava huomioon vaikuttamisen dialektinen suhde päätöksentekoon: nai
sille merkitty valta on kätkettyä ja epämääräistä; se valta, joka yhdistetään mie
hiin, on selvää ja ilmeistä.“
Lisäksi on todettava, että vaikka naiset saattoivat aktiivisesti käyttää val
taa, yksityisesti tai joskus julkisestikin, heillä oli vähän mahdollisuuksia
vaikuttaa toimintansa reunaehtoihin.
Äsa Karlsson Sjögrenin sanoin voisi myös todeta, että näkyvimmätkin
lesket pikemminkin reagoivat taloudellisiin haasteisiin, joita heidän eteensä
tuli, sen sijaan, että olisivat aktiivisesti suunnitelleet omaisuutensa hoitoa
ja kartuttamista.*^ Ylimysnaistenkin keskuudessa esimerkiksi maaomaisuu
den aktiivinen kartuttaminen oli epätavallista, ja ero on suuri verrattuna
siihen toimeikkuuteen, jolla heidän sukulaismiehensä kokosivat ja hallit
sivat laajoja omaisuuksia.®^ Naisten pääasiallinen toiminta-alue oli toi
saalla, kartanotalouden hoidossa, ja nimenomaan siihen liittyvien tehtä
vien hoidosta heille yleensä suotiin suurimmat kiitokset®^.

Kartanotalouden hierarkkinen yhteisö
Erikin ja Heblan tai Ivarin ja Märtan lasten varhaisvaiheista on säilynyt
kovin vähän tietoja, lähinnä juuri mainintoja lastenvaatteista. Joitakin
välähdyksiä on kuitenkin säilynyt muista sukulaisista, joita perheen hoi
vissa eleli. Ne antanevat suuntaa siitä, miten ylimysperheen äidin ja isän,
tyttärien ja poikien tehtävät jakautuivat.
Ivar Flemingin maakirjassa on maininta, että muuan sukulaisnainen,
Valborg Ragvaldsdotter - patronyymi viittaa Elin Björnsdotterin sukuun
—oli jäänyt leskeksi puolisonsa porvari Erik Knapen kuoltua. Valborgin
ja Erikin puoliorpo tytär Birgitta oli viettänyt lähes koko lapsuutensa
“Märta-rouvan suojissa”.®'’ Samalla tavoin Filippa Eriksdotter Fleming
piti jonkin aikaa luonaan teini-ikäistä veljentytärtään Anna Joakimsdotteria ja kiitti tätä siitä, että hän oli käyttäytynyt kuten “köyhän, hyvän
veljentyttären tuli”®^. Aatelisnaiset saattoivat myös muistaa testamentissaan
tällaisia vähävaraisia naissukulaisiaan®®. Orpojen tai köyhien sukulaisneitojen kasvatus kuului ennen kaikkea kartanon rouvan tehtäviin.
Naittajavalta ja kasvatettavien neitojen omaisuuden hallinta kuuluivat
hänen aviomiehelleen.
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Siinä missä miesserkut, kuten Erik Häkonsson Slang, vastineeksi
ylimysserkkunsa suojelusta hoitivat kartanonvoudin tehtäviä, naissukulaiset saattoivat auttaa rouvaansa kartanotalouden hoidossa. Kartanoita oli
paljon, ja niiden ruokatalous sekä kankaantuotanto vaativat taitavaa joh
tamista. Juuri fatabuurin eli varastoaittojen hoito oli kruununkin linnoissa
ja kartanoissa arvostetuinta naisten työtä, joka oli verrattavissa kellari- tai
ruokailuvoudin tehtäviin.’®
Taloudenhoitajattarena Flemingien kartanolla toimi muun muassa Elin
Nilsdotter Sluk, joka neitoaikanaan huolehti ensin serkkunsa Joakimin
ja sitten Ivarin kartanoiden taloudenhoidosta. Elin kuului vähäisempään
sukuhaaraan - suuri lapsim äärä oli heikentänyt perheen lasten
avioitumismahdollisuuksia ja perheen taloudellista tilaa. Joakim —jolla
ei ollut emäntää - oli uskonut Elinille sekä “kartanoidensa avaimet” eli
irtaimiston hallintavallan Yläneen, Lepistön että Vihtijärven kartanoilla.’ *
Maininta osoittaa, että omalla elämänalueellaan naisilla saattoi olla huo
mattavasti vastuuta ja valtaa. Toisaalta Elin on yksi harvoista naistoimijoista maakirjoissa esiintyvien lukuisten miespalvelijoiden joukossa.
Yhteistyö toi suojelua vähäisem m ille sukulaisille ja palveluksia
merkittävämmille suvun edustajille, mutta tämä ei merkinnyt sopuisaa
tai kitkatonta yhteiseloa. Märtan hoivissa varttuneesta Birgitasta maini
taan, että hän avioitui vastoin sukunsa tahtoa Ivarin palvelijan kanssa.
Tämä suvun tahdonvastainen avioituminen näyttää olleen osaperuste sille,
että Ivar piti oikeutenaan lopullisesti pidättää itselleen erään Birgitan äi
diltä ostamansa perintötilan. Birgitta eli puolisoineen Kiveisten pikkukartanolla melko niukoissa oloissa, turvautuen ajoittain Ivarin ja tämän
pojan taloudelliseen apuun.’ ^
Joakim Fleming puolestaan otti haltuunsa Elin-serkkunsa rälssitilan
Maskussa. Perusteenaan hän esitti epäilyjä taloudenhoitajansa huiken
televaisuudesta. Ivar Flemingin maakirjamerkinnän mukaan huhuttiin,
että Elin oli “antanut erään Erik-nimisen kirjurin vietellä itsensä” ja hoi
tanut huolimattomasti talousasioita.’^ Seksuaalinen huikentelevaisuus tai epäilys siitä —oli häpeäksi nimenomaan naiselle, ja se kävi osaperusteluna omistusoikeuden menettämiselle’ ^. Elin siirtyi kuitenkin
Ivarin palvelukseen ja avioitui sittemmin erään saksalaisen Peter Tyttingin
kanssa. Joakimin kuoltua takavarikoitu tila siirtyi Ivarille, jolloin Elin vei
asian käräjille. Ivar ei suostunut luopumaan tilasta, jonka oli takavarikoinut
itselleen, mutta maksoi kuitenkin 115 markan korvaussumman ja
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kaupanpäällisiksi kuusi kyynärää kangasta 18 markan arvosta.’ ^
Jos Flemingien maakirjoissa todettiin, että naiset käyttivät väärin suku
laistensa luottamusta, niin Jaakko Teitin valitusluettelossa tilanteesta an
netaan hyvin päinvastainen kuva. Valitusluettelon mukaan Erik Fleming
oli ottanut holhokeikseen isättömiä aatelisneitoja ja naittanut näitä
kirjureilleen, suutareilleen ja jopa tallirengeilleen. Avioliiton solmimisen
jälkeen hän totesi, että lain mukaan aateliton ei voinut nauttia rälssioikeuksista. Näin hän pakotti holhokkinsa myymään perintömaansa itselleen.’"'
Valitusluettelon tiedoilla on yhtymäkohtansa niihin erimielisyyksiin, joita
Flemingien maakirjat kuvaavat. Molemmat lähteet pyrkivät luonnolli
sesti ajamaan oman viiteryhmänsä asiaa, joten aineiston pohjalta on mah
dotonta rakentaa loogista ja oikeudenmukaista kuvaa itse tapahtumista.
Aineistosta välittyvät joka tapauksessa ne molemminpuoliset ristiriidat
ja hyväksikäytön keinot, jotka hiersivät sukulaisten välisiä suhteita.

Luostarin puolesta ja luostaria vastaan
Erik ja Ivar Fleming tukivat Kustaa Vaasan politiikkaa, myös kuninkaan
toimeenpanemaa uskonpuhdistusta. Erik Flemingin mainitaan erityises
ti tukeneen Mikael Agricolan Uuden testamentin suomentamista ja jul
kaisemista.’ ^ Vuonna 1527 Västerasin resessi sinetöi lopullisesti katoli
sen kirkon kohtalon, sillä tuolloin päätettiin peruuttaa kirkon verotulot
ja maaomaisuudet kruunulle. Aatelin tuki Västerasin resessille saatiin lu
pauksella, että vuoden 1454 jälkeen kirkolle joutuneet rälssimaat palau
tettaisiin takaisin luovuttajasuvuille’ *.
1440-luvulla perustetun Naantalin luostarin tapauksessa päätös tarkoitti
lähes kaikkien maalahjoitusten peruuttamista. Luostari oli koko toimin
tansa ajan joutunut torjumaan sen omaisuuteen kohdistettuja vaateita” ,
ja aateliset olivat jo 1520-luvun alussa alkaneet ottaa takaisin lahjoituksiaan'“ . Ongelmat pahenivat vuodesta 1527, kun yhä useammat aateli
set peruuttivat luostarilahjoituksensa ja ottivat luovutetun maaomaisuuden
uudelleen hallintaansa. Monien palautusten perusteluina esitettiin hyvin
hataria sukulaisuussuhteita, ja usein maat saikin haltuunsa joku muu kuin
luovuttajan perillinen'“' .
Uskonpuhdistuksen toteuduttuakin luostarin oli yhä elätettävä kym
meniä nunnia ja munkkeja samoin kuin maallikkoja. Maaomaisuuden
menetykset merkitsivät suuria ongelmia luostarin asukkaille, ja näitä on
gelmia abbedissa Valborg Joakimsdotter joutui ratkomaan.'“ Oman lisä125
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värinsä tilanteeseen toi se, että Valborgin tavoitteet menivät ristiin hänen
veljiensä pyrkimysten kanssa.
Erik oli jo vuonna 1526 kirjoittanut “kunnialliselle jalosukuiselle
neidolle, rakkaalle sisarelleen Walborgille, Naantalin luostarin abbe
dissalle”, ja pyytänyt, että sisar ottaisi veljiensä suositteleman Lasse
Skrivaren vuokraviljelijäksi Viipurin Rasalahden tilalle, johon kuului ar
vokas kala-apaja Viipurinlahdella'®. Veljet olivat kiinnostuneita luosta
rin maaomaisuudesta, ja resessi antoi heille mahdollisuuden ottaa maat
iloja kokonaan omistukseensa. Jaakko Teitin valitusluettelon mukaan Erik
Flemingin onnistui uhkailuilla, kauniilla lupauksilla ja abbedissa-siskonsa
kanssa tekemillään sopimuksilla anastaa luostarilta erinäisiä tiloja, joihin
hänellä ei ollut minkäänlaista perintöoikeutta“*^. Myös Ivar näyttää saa
neen haltuunsa luostarin omaisuutta väitettyjen sukulaisuus- ja perimyssuhteiden avulla“*^.
Valborg saattoi osittain hyväksyäkin nämä siirrot, joko myötämielisyy
destä veljiään kohtaan, avun toivossa tai taloudellisen pakon sanelemana.
Jaakko Teitin valitusluettelon mukaan Erik pyrki esiintymään luostarin
suojelijana ja lupaili sille runsasta apua ja taloudellista tukea‘“ . Luosta
rin joutuessa pahaan ahdinkoon Ivar ja Joakim toimittivatkin omien
laskujensa mukaan satojen markkojen arvosta elintarvikkeita kuten
kuivattua lihaa, ruista, maltaita, kalaa ja suolaa. Näistä veloista he ottivat
haltuunsa luostarin maaomaisuutta.'®^
Keinot olivat samat kuin ritari OlofTavastilla, jonka talousmuistiinpanot
osoittavat hänen koonneen maaomaisuutta siten, että hän auttoi vaikutus
alueensa vaikeuksiin joutuneita asukkaita ja sai rahasta tai elintarvikkeis
ta korvaukseksi vaihtelevan kokoisia maa-alueita.'“ Birgittalaisluostari
joutui veloistaan luovuttamaan paitsi maaomaisuutta, myös irtaimistoaan.
Hengellisen yhteisön vaikeasta taloudellisesta tilanteesta kertoo se, että
vuonna 1530 luostari oli pantannut kuusi ehtoolliskalkkia, joista kolme
oli Joakim Flemingin hallussa ja kaksi Valborgin serkulla, Lepaan Björn
Klassonilla'“’ .Velallisten ja velanantajien käsitykset maksuista eivät aina
täsmänneet. Ivarin maakirja toteaa 25 markan arvoisesta erästä kuivattua
lihaa: “Abbedissan mukaan velka on maksettu, mutta siitä ei löydy mai
nintaa kirjanpidossa”."®
Joissakin tapauksissa Valborg koetti estää omaisuuden siirtymisen, vaikka
asialla olikin hänen veljensä Ivar. Valitettavasti abbedissan omat kirjeet
kuningas Kustaa Vaasalle eivät ole säilyneet, mutta tallella on muutamia
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kuningas Kustaa Vaasan kirjoittamia vastaus- ja nuhteiukirjeitä. Kunin
gas ilmoitti vuonna 1530 majesteetillisena tahtonaan, ettei abbedissan
pitänyt vastustaa Ivar Flemingin toimeenpanemia luovutuksia"'.
Valborg koetti uudelleen lähestyä kuningasta lahjalla ja kirjeellä, jossa
hän kuvasi luostarin taloudellista ahdinkoa. Vastauksessaan kuningas viit
tasi pahoitellen Västerasin resessin seurauksiin, jonka vaatimusten edessä
hän selitti olevansa täysin avuton. Kustaa Vaasa lupasi kuitenkin palaut
taa tiettyjä läänityksiä ja niihin lukeutuneita päivätöitä - erityisesti van
hojen sisarten ja veljien tähden, jotka olivat riippuvaisia luostarin ole
massaolosta ja hyvinvoinnista."^ Ympäripyöreät lupaukset eivät estäneet
kuningasta itseään ottamasta haltuunsa luostarin omaisuutta"^. Näissä
oloissa abbedissan vaikutus- ja valinnanmahdollisuudet jäivätkin sangen
vähäisiksi, joten ehkä veljien apuun turvautuminen vaikutti pienimmältä
pahalta.
Taloudellisten ongelmien lisäksi asiakirjoissa välähtää aikalaisten uskon
nollinen hämmennys. Katolinen uskonnonharjoitus ei kadonnut kertaheitolla"^ vaan paastoaminen ja muut katoliseen pyhimyskalenteriin liit
tyvät tavat ja tapahtumat säilyivät vielä vuosikausia"^. Katolisen uskon
harjoittamista kuitenkin vaikeutettiin, ja nunnaluostariin kohdistui talo
udellisten uhkien lisäksi henkistä painostusta. Nunniakin koetettiin koulia
pois katolisesta uskosta ja kieltää heitä lukemasta esimerkiksi Pyhän
Birgitan ilmestyksiä."''Kustaa Vaasa tuki nunnien paluuta “Baabelin
vankeudesta” ja kannusti heitä poistumaan luostarista elääkseen kristil
listä elämää luostarin ulkopuolella."^
Tilanne näyttää muuttuneen Valborgin näkökulmasta kestämättömäk
si. 1530-luvulla, veljensä Joakimin kuoleman aikoihin, hän luopui
abbedissan tehtävistä ja jätti Naantalin luostarin. Veli Erik lupasi huoleh
tia sisarestaan tämän elinajan, ja Valborgin viimeiset elinvuodet kuluivatkin
Suitian kartanolla. Ei ole tietoa siitä, miten hän suhtautui katoliseen us
koon kohdistettuihin hyökkäyksiin tai sisarustensa luterilaisuuteen, tai
kääntyikö hän mahdollisesti itse uuteen uskoon. Vaikka veljekset ottivatkin
haltuunsa niin Naantalin kuin muidenkin luostareiden maaomistuksia
ja toimivat Kustaa Vaasan uskonpuhdistuksen puolesta, ainakaan Erik ei
suhtautunut välinpitämättömästi uskonasioihin. Myös perheen naispuoli
sille jäsenille uskonnonharjoituksella oli tärkeä merkitys. Hebla-rouva teki
lahjoituksia perheen alaisuudessa olleille kirkoille, ja hänen tyttärellään
Filippalla oli kartanollaan oma huolellisesti varustettu kappelinsa' '*.
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Veljet vastakkain: perintö ja sisarten elatus riidan aiheena
Valborgin siirtyminen veljen hoiviin ei sujunut kitkatta, sillä Erikillä oli
elätettävänään myös Margareta-sisar.'*’ Erikin mukaan Ivar oli luvannut
huolehtia Margaretasta, ja hän itse oli kutsunut Valborgin luokseen asu
maan. Erikin mielestä Ivar laistoi velvollisuuksistaan veljeään ja sisariaan
kohtaan. Kun veljesten kesken samoihin aikoihin syntyi riitaa äidinäidin
ja edesmenneen Joakim-veljen perintömaista, oli seurauksena välirikko.'^®
Näitä erimielisyyksiä Erik koetti vuonna 1541 keskusteluin ja kirjein
selittää veljenpojalleen Lars Ivarsson Flemingille. Erik vetosi Larsiin, jonka
“Jumala oli auttanut kypsään ikään niin että hän ymmärsi eron hyvän ja
pahan välillä”, ja kehotti Larsia vaikuttamaan isäänsä, jottei tämä jättäisi
erimielisyyksiä lastensa selvitettäväksi. Sukupolvien välistä hierarkiaa
kuvannee se kiinnostava seikka, että Erik, harvinaista kyllä, sinutteli
muistionsa nuorta lukijaa. Esimerkiksi omia sisaruksia, samanikäisiä su
kulaisia tai kauppakumppaneitaan hän aina teititteli.
Kirjeessään Erik luonnehti itseään auliiksi ja neuvottelunhaluiseksi vel
jeksi, joka oli aina pyrkinyt Ivarin kanssa yksimielisyyteen ja veljelliseen
rakkauteen, jollaiseen veljien olisi pyrittävä, “som bröder bör at lefFua
tilsammen”. Ivar sen sijaan murehdutti Erikiä antaessaan ajan kulua ja
kieltäytyessään veljensä sovintoehdotuksista niin, että heidän välillään
vallitsevat erimielisyydet uhkasivat siirtyä tulevien polvien murheeksi. Erik
muistutti Ivaria myös tämän velvollisuuksista sisariaan kohtaan:
um alan ja ih m isten kasvojen edessä o lem m e velvo llisia h u o leh tim aan h eistä ja

J:ustantam aan h eille vaatteet, ru oan ja o lu en h eid än elin p äivin ään .

Hän varoitti veljeään Jumalan ja ihmisten vihasta ja ylenkatseesta, joka
heitä uhkaisi, mikäli he jättäisivät sisarensa vaille huolenpitoa:
M in u n ei ole m ah d o llista eik ä k o h tu u llista elättää m o lem p ia [—] L uo ja on k y l
liksi lah jo ittan u t o m aisu u tta m yös v eljellen i n iin , että h än saa luvan h u o leh tia
toisesta sisarestaan, k uten h änen velvollisuutensa o n .”'^'

Mikäli veli ei hyväksyisi järjestelyä, ilmoitti Erik vaativansa häneltä vuo
sittaisen 60 markan korvauksen Margaretan ylläpidosta. Summa vastasi
kohtalaisen kokoisen tilan hintaa*^^, joten Erik laski sisarensa aseman
mukaisen elatuksen hinnan sangen korkeaksi. Jonkinlainen sopimus
sisarten elatuksesta ilmeisesti syntyi, sillä Margareta muutti Ivarin luokse
Sundholmaan, missä hän kuoli vuonna 1545. Veljesten väliset perintö128
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riidat jatkuivat kuitenkin edelleen vielä vuonna 1547, vuotta ennen vel
jesten kuolemaa. Veljellinen rakkaus ja yhteisymmärrys, joista Erik kir
joitti kirjeissään, ei estänyt häntä viemästä perintöriitaa valtioneuvoston
käsiteltäväksi, minkä jälkeen Ivar kutsuttiin Tukholmaan vastaamaan syy
töksiin kuninkaan edessä.'^^ Erikin mielestä Ivar oli laittomasti pitänyt
itsellään veljesten yhteisiä Ruotsin-perintömaita.
Veljesten välisessä riidassa tulevat hyvin esiin ylimysaatelin perheensisäiset
konfliktit. Siskojen elatusvelvollisuuteen saattoi vedota velvoittavana
kunnia-asiana, mutta tämän velvollisuuden täyttäminen ei ollut mikään
selviö. Naimattomat sisaret olivat perheessä elättejä ja ylläpidettäviä, joil
la ei ollut mahdollisuutta huolehtia omasta elatuksestaan, eikä heillä ol
lut hallussaan omaa tuloa, jonka varassa elää.

Myöhäiskeskiajan sukupuolitetut maailmat
Myöhäiskeskiajalta säilynyt lähdemateriaali asettaa vakavia haasteita tut
kijalle, joka koettaa löytää tietoja aatelisnaisten toimijuudesta. Aineisto
on ennen kaikkea miesten tuottamaa, ja siinä sivutaan vain vähän naisten
tärkeitä tehtäviä —kartanon emännyyttä, lasten ja sukulaisten hoivaamista
ja kasvattamista, äitiyttä ja vaimona toimimista. Aineisto painottaa talou
dellisia saavutuksia, ja monet muut elämänalueet jäävät katveeseen.
Hajanainenkin aineisto osoittaa silti, että perheyhteisö muodosti erit
täin monimuotoisen ryhmän. Toisaalta sukulaisuussiteet liittivät ihmisiä
yhteen ja avasivat mahdollisuuksia suojelus- ja liittolaissuhteisiin. Toi
saalta sukulaisten keskinäinen lojaalisuus oli veteen piirretty viiva.
Flemingien kaltaisen ylimysaateliston keskuudessa jokaisen talouden joh
taja keskittyi ajattelemaan viime kädessä oman pesueensa taloudellista
etua ja hyvinvointia. “Perhestrategiat”, joihin perheiden päämiehet
turvasivat, tähtäsivät ennen kaikkea omien lasten ja mieslinjan nousuun.
Veljien ja sisarien välillä vallitsi hierarkkinen valtasuhde.
Kun Levi tutkimuksessaan toteaa, että perheen tyttärien eduista ja elä
misen tasosta saatettiin tinkiä, jotta “koko perhe” ei joutuisi kärsimään
köyhyyttä ja arvonalennusta'^^, ilmaisu “koko perhe” on mielestäni har
haanjohtavan sukupuolineutraali. Arkipäivässä perheen mies- ja naispuo
liset jäsenet muodostivat yhteisen talouden, jossa heillä oli sukupuolitetut
työtehtävänsä ja jossa he saattoivat kiinnittyä toisiinsa myös tunnesitein.
Tärkeissä taloudellisissa ratkaisuissa naiset saattoivat kuitenkin, Anu Pylk
käsen sanoin, havaita olevansa “suoran vallankäytön kohde tai resurssien
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välittäjä miesten kesken avioliittojen kautta syntyvissä verkostoissa”'^^.
Säilynyt aineisto osoittaa, että naiset kokivat joskus asemansa vaikeaksi.
Toisaalta esimerkiksi Valborgin elämä abbedissana saattoi olla hänelle
mielekäs, vaikka kaukaa katsottuna huomio kiinnittyy hänen rajallisiin
toimintavaltuuksiinsa. Naiset ovat voineet kokea elämänsä henkilökoh
taisesti tarkoituksenmukaiseksi eläessään perheensä, taloudenhoidon,
äitiyden ja uskonnonharjoittamisen kautta. Käytännön toimissa heille ei
välttämättä merkinnyt niin paljoa se, hallitsiko mies heidän maitaan vai
ei, niin kauan kuin emännän tehtävät sujuivat ja tuottivat tyydytystä.
Lisäksi heillä saattoi olla vaikutusvaltaa miesten kautta. Konfliktitilanteessa
kuitenkin sukupuolten hierarkia osoitti nurjat puolensa - naiset olivat
heikoilla, jos he joutuivat ristiriitatilanteeseen holhoojansa, veljiensä tai
kuningaskunnan valtakoneiston kanssa.
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