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Turun lzaupunki ja sen vanha linna ovat historiansa aikaila kokeneet monta varsin inerkillista ja tapahtumarikasta vuosisataa, jotlza
ovat seuranneet toisinan monivivahteisena eri elainanilmioiden
sarjana. Yhteista kailzille naille vuosisadoille on ollut linnan merkitys ratkottaessa maallemme tarkeita asioita. Turun linna on nllut
j ; ~ se tulee inyos pysyinaan eraana sellaiseila historiamme kiintopisteena, johon jatkuvasti tullaan viittaamaan, ja se pystyy varmaan
ainakin jossain maarin valamaan historian todistusvoimaa niihin
satoihintuhansiin oman maamme kansalaisiin, jotka jatkuvana virtana vaeltavat linnan muurien sisapuolella. Se tulee inyos pysymBan yhtena Suomen nakyvana tunnusmerklzina niille lukuisille
ullzomaalaisille, jotka suuntaavat lzulkunsa maahamme. Turun linna puhuu voimalzasta kielta niinenomaan 1500-luvusta, jolza on
sen ja samalla koko Turun kaupungin lzieltamatta varilzlzain, verisin ja sotaisin vuosisata.

Erinomaiset lahteet

Tama vuosisata saattaa tuntua inonesta perati etsiselta. Kailze.~ta
huolimatta se on myos kovin laheinen ja jopa inhimillinenkin.
Tdlaiseen lausumaan antaa oikeutuksen muuan kaytannollinen
seilzka. Aikaa koskevat tietolahteemine ovat naet erittain hyviit ja
lzoslzettelevat myos sellaisia arkisen elaman eri puolia, jotka moncn
muun vuosisadan osalta ovat havinneet taydelliseen historian hamaraan. Taman vuosisadan kuninkaista Kustaa Vaasa [ I 21-60;

oli ankara jarjestyksen ja piklzutarkan tilinpidon henkiloityma.
Kaikkien oli tehtava tarklza selvitys kaikesta, elaman arkipaivaankin liittyvista tuloista ja menoista kruunun linnoissa ja kartanoissa. Nain tapahtui myos Turun linnassa. Huolellisesti tehdyt
kuitit ja tilien yhteenvedot toimitettiin Tukholmaan tilintarkastusta varten. Suurin osa tasta ns. voudintilien kokoelillasta sailyi
tulen ja veden havitykselta. Ja kun Aleksanteri I oli valloittailut
Suomen vuosina 1808--09, niin Haminan rauhan XI1 artiklaan sisallytettiin kohta, jossa mainitaan, etta eraiden Ruotsin k r u u i ~ ~ ~ l t a
vallattujen maakuntien ja laanien asialzirjat oli luovutettava takaisin puolen vuoden kuluessa, mutta ellei tama olisi mahdollista,
olisi luovuttamisen tapahduttava viimeistaan yhden vuoden kuluessa. NUhin kuuluvat omistusasiakirjat, arkistot, yleiset ja yksityiset dokumentit, pohjapiirrokset ja kartat, jotka koskevat rauhansopimuksen mukaan Venajan keisarille siirtyneita linnoituksia, kaupunkeja ja paikkakuntia.
Voudintilien laatiminen jatkui kolzo I joo-luvun Kustaa Vaasan
viitoittamaa suuntaa noudatellen. Talla hetkella voudintilit ovat
Valtionarkiston suojissa. Niiden merkitys maamme historian selvittamisessa on jatkuvasti lisaantymassa.

Maaseudun kilpailu
Tarkastelun kohteena oleva vuosisata alkoi talouden ja kaupan
alalla huonoin entein. Turku oli joutunut ehka enemman lzuii~
monet muut kaupungit sodan kauhujen ja rasitusten kohteeksi.
Vuodet 1508 ja 1522 olivat hillittoman ryoston vuosia, ja ilmeisesti
viirneksi mainittuna vuonna lisaksi tulikin otti osansa. Elamaninenossa oli seka maalla etta merella koettu epatavallisia vaiheita.
Kustaa Vaasa tosin pyrki kaikin keinoin edistamaan kaupunkikeskeista talouspolitiikkaa. Tasta syysta han ei suopein silmin katsellut maaseudun asukkaiden harjoittamaa kauppapurjehdusta ' h i < holmaan ja Tallinnaan.
Taman ilmion juuret olivat kuitenkin niin syvalla ja tottumus ulkomaisiin suhteisiin siina maarin valziintunut, ettei todel-

lista kuvaa tilanteesta saata luoda ylzsinomaan hallinnollis2n kirjeenvaihdon antamien todistusten pohjalla. Tuntuu silta, ettei kuningas taysin ollut selvilla kaikesta siita toiminnasta, joka lzeskiajalta periytyen verrattain hairiintymattomasti jatkui hanen hallltuslzautensa alkuvuosikymmenina.
Danzigin vuosien 1474-76 tulliluettelot osoittavat, ettii LounaisSuomen yhteydet Itameren etelaosiin jo tuolloin olivat huomattavan vilkkaat. Danzigiin saapui mainittuina vuosina 4 ~ 6 0 alus0
ta vuosittain ja naista vastaavasti 21-36 Suomesta. Paikannimistiin
paikallistuttaminen on Suomen osalta tuottanut mainittujen iuililuetteloiden julkaisijalle ylivoimaisia vaikeuksia. Waegenerin ipiegel der Seefart-teoksen julkaisija on sijoittanut mm. Ramel- ja Olzbue-muotoon kirjoitetut paikannimet Suomenlahden koillisliolkItaan. Kyseessa ovat kuitenkin Rauma ja Ulvila, silla tallinnalaisissa
lahteissa nama paikkakunnat miltei poikkeuksetta esiintyvat ,uuri
mainituissa lzirjoitusmuodoissa. Samoin on julkaisija erehtynyt niiden kauppaakayneiden suomalaisten lzotipaikoista, joista lzaytetaan
nimitysta Suomen saaristo eli Finnische Scheeren. Tassa tapauksessa on tietenkin kysymys nimenomaan Varsinais-Suoinen saaristosta. Jo 1300-luvulta lahtien on olemassa runsas liihdeaines, joka
eittamatta osoittaa seka kotimaan etta myoskin kaukaisempieii
maiden kielenkaytossa Suomen saariston ja Varsinais-Suomen saariston olleen saina kasite. Tama ilmio esiintyy aina tamiin tasta
nlyos Tukholman tileissi ja varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa saattaa olettaa satamakirjurin omanneen vahan paikallistun
temusta ja nain olleen alttiin rahvaanomaisille sanonnoille. ICun
talonpojat varsin usein kayttivat vain kylaa osoittavia nimityksia,
jotka joutuivat edelleen kauppias- ja satamatilelhin, on tama myijheinmin tuottanut vaikeulzsia tutkijoille.
Paikannimitarkastelut osoittavat maakunnan saariston lzaupallisen kapasiteetin olleen varsin huomattavan I joo-luvulla. Vaikka
Varsinais-Suomen itainen talousalue omasi hyvia maantieteeliisia
mahdollisuuksia ulkomaiseen lzaupankayntiin, niin vasta Tenhola Uudenmaan puolella oli todellinen vilkkaiden Tallinnan suhteiden yllapitaj$ kun sen sijaan Pemion, Salon, Uslzelan ja Haiikon kauppa suuntautui Tulzholmaan. Pernio oli ehlza eraanla'men

vedenjakaja, silla se yllapiti kauppaa niin hyvin Tallinnaan kuin
Tukholmaankin. Pernion lzaupankaynnissa ilmenee tavallaan pitajan n~aanviljelysvaltaisuus, silla sen kauppatavaroina olivat useill
scka voi etta humala.

Helmich Ficlzen tilikirjot
Taman itaisen kauppa-alueen suhteet Tulzholmaan voidaan selvittaa yhtenaisen tulliluettelo-aineiston pohjalla. Suhteet Tallinnaan ilmenevat sita vastoin etupaassa vain eraiden tilapaisluontoisten tallinnalaislfiteiden avulla. Tarlzeiminiit lahteet ovat ns. Fi~lzen
Schuldbuchit eli kirjat, ioihin on merlzitty vellzalzauppaa lzoskevat
zsiatiedot. Kauppias Helmich Ficke hai-joitti kauppaa ainakin vuodesta Ij07 ailla vuonna 1542 tapahtuneeseen kuolemaansa asti.
Han on ajan tavan mulcaan itse pitanyt naita tilikirjojaan, nliltta
kaikesta paattaen hanen taitonsa tassa suhteessa ei ole ollut kailzkein parhaimpia. Merkinnat ovat usein erittain sotkuisia ja suolanaista huolimattomuuttakin voi havaita.
Ficken kauppiastaidot sita vastoin ovat olleet ilineisen hyvat.
Han on saailut huomattavan laajan asiakaspiirin Suomen rannikoita. Asiakirjoihin on kuitenlzin merkitty vain ne kauppatapaul,:set,
joista on syntynyt vellza- tai luottosuhde. Tavanoinaiset vaihtoon
tai rahasuoritulzseen perustuvat lzauppatoiinet ovat jaaneet tgman
kirjailpido~lullzopuolelle, mutta joka tapauksessa naista luottosuhteisiin perustuvista kauppatoiinista saadaan huomattavaa valaisua
Varsinais-Suomen kaupalliseen orientoitumiseen. Tallinnahan oli
korkealla kaupallisella tasolla ja monessa suhteessa sen lzauppiaiden taloissa vallitsivat suuren maailman kauppatavat. Suhteet Suomeen olivat kokonaisuutena vahanlaiset, eika Tallinna suinltaau
ollut riippuvainen maamme rannikkorahvaan tuomista tavaroista.
Mutta Tallinna veti suomalaisia puoleensa ulkomaisilla tavaroillaan suolalla, kankailla ja metallivalmisteilla. Tallinnassa valettiill
mm. suomalaisten lzirkkojen kelloja. Vahaisena ei voida pitaa sitakaan seikkaa, etta Tallinnassa vallitsi kaupan alalla suurempi vapaus kuin Tukholmassa.

ICauppa-, tavaranvaihto-, luotto- ja lainatapaulcset Varsinais-Suomen ia
Tallinnan lcauppiaan Helmich Ficken valilla 1500-luvun allcupuolelln.

Ficken kirjojen avulla voidaan todeta, etta Pernion ja Tenholan
tienoilla on ollut thkea lzeskus, josta lzauppa on nmntautunut varsin voimakkaana ja monivivahteisena juuri Tallinnaan. Lisaksi havaitaan, etta tama kauppa-alue on ulottunut pitkalle sisamaahan
pain ja ennen kaikkea Kislzon suuntaan. Myoskin Kemiosta ja Pa-

raisilta kaytiin Tallinnassa. Naantali ja sen nunnat tunsivat samaten Tallinnan vetovoiman. Nauvon ja Korppoon lzuuluisat puriehtijat uskaltautuivat myoskin Tallinnaan kauppasuhteita luomaan.
Mutta Turun lahin ymparisto ei omannut sellaista kaupallista toimeliaisuutta, joka olisi johdattanut sen 'Tallinnaan. Sita vastoin on
todettava, etta Vakka-Suomen virkeat ja omatoimiset kauppiaat
kayttivat hyvakseen myos Tallinnan tarjoamia mahdollisuuksia.
Ensisijaisesti suolalzauppaa tukeneen velkajarjestelman edellytyksena oli useimmissa tapauksissa takaus. Vanhoille kauppatuttaoille myonnettiin luottoa ilman takausta, mutta uusien kauppatuttavien oli useimmissa tapaulzsissa turvauduttava aikaisemmin Tallinnassa kayneiden henkiloiden antamaan takaukseen.

Turku puntarissa
Nain voirnakkaan kaupallisen toiminnan harjoittaininen ei voinut olla jattamatta jalkiaan Turun kauppaan. Kun kaupunki kaiken lisaksi vuonna 1546 joutui erittain tuhoisan tulipalo-onnettomuuden uhriksi, niin hallitsijalla ja varsinkin Turkuun vuonna
1547 kokoontuneella saatykokouksella oli todella paljon mietittavaa. Turun asemaa pohdittiin perusteellisesti. Tuloksena oli esitys,
jonka tarkoituksena oli tukea maan vanhoja kauppakeskuksia. Niiden voimistuttamiseksi suuilniteltiin pienten kaupunkien havittamista. Rauma ja Naantali olisi taman suunnitelman mukaisesti
laklzautettu ja niiden vaesto siirretty Turkuun.
Saatykolzouksen suunnitelmat tarkoittivat valtakunnan kokonaisetua. Taman hetken ihmisen ei ole sallittu tietaa, milta taholta
naita uudenailzaisia periaatteita voimakkaimmin ajettiin. Mutta
lzokouksen osanottajia ajatellen tuntuu, etta tuon ajan mahtimies
ja silloisen politiikan nakyva edustaja Henrik Rlaunpoika Horn on
ainakin ollut naiden nakemysten vankka kannattaja. Hallitsija ei
ratkaisun hetken lahestyessf lahtenyt esitetylle tielle. Kuningas varmaankin havaitsi, etta laajat alueet olisivat jaaneet ilman laheisti
kaupunkikosketusta. Tasta olisi valittomasti seurannut Rustaa Vaasalle epamieluisten talonpoilzaispurjehtijoiden entistakin suurempi

Keskiaikana saatu rahanlyontioilzeus jatkui Kustaa Vaasan aikaan asti.
Kuvassa Turun raha vuodelta 1556. Vasemmalla Kustaa Vaasan
kuva ja lzirjoitus GOSTAV: D: G: REX: SVECIE (Kustaa, Jurnalan armosta
Ruotsin kuningas) ja oikealla Ruotsin vaakuna ja kirjoitus BEATVS:
QVI: TIMET: DOMINVM 1556 (Onnellinen se, joka pelkaii
Herraa). -Tur~m Historiallinen Museo. Valok. P.-0. Welin.

vaikutusvalta laajojen alueiden, ohi kaupunkien suuntautuvaan,
ulkomaiseen kaupankayntiin.

Saksalaisvalta paattyy
Turun kaupunginhallinnossa vallitsi 1500-luvun alkaessa saksalaisen porvarisylimyston ylivalta. Tama perustui jo varhaisempaan
kehitykseen, mutta kun Kustaa Vaasan kayma vapaussota oli tullut
kalliiksi, hanen oli lisaksi ollut pakko turvautua Lyypekiil taloudelliseen apuun. Naista tukitoimenpiteista kasvoi vahitellen suuri velka, jonlza todellisen suuruuden maaraaminen aiheutti pitlzallisia
neuvotteluja. Vihdoin aikaansaatiin muodollinen sopimus, mutta
sen toteuttaminen kohtasi Kustaa Vaasan taholta vastustusta. Kiista
johti viimein avoimeen selklzaukseen. Syttyi ns. kreivisota. Sen
tuloksena saksalaisvalta oleellisesti heikkeni ja sodan lzuninkaalle

myonteinen lopputulos kasvatti myoskin kansallisen turkulaisporvariston itsetuntoa. Tasta lahtien turkulaiset katsoivat voivansa
luottaa lzuninkaan tukeen. Kuninkaan matlzat Suomeen olivat
omiaan helpottamaan suhteiden lziinteytymista. Kantelut saksalaisia vastaan saivat sijaa kuninkaan ja turlzulaisten valisessa kanssakaymisessa. Tuloksena oli, etta virallinen Turku nopeasti menetti
saksalaisvariaan. Raadin viimeinen saksalaisjasen Peter van Aken
suoritti viela 1530-luvulla tarkeita tehtavia kotikaupunkinsa hyvaksi. Han edusti Turkua Tukholmassa kaydyissa lzaupallisissa neuvotteluissa, ja muissalzin toimissa hanen nimensa oli nakyvilla.
Vuodesta 1543 lahtien - tahtoen tai tahtomattaan - han on syrjiissa jullzisista toimista.
Turlzu sai siis 1540-luvulta lahtien uuden ja aikaisemmasta poiklzeavan leiman. Monissa tarkeissa tehtavissa oli tosin ruotsalaisnimisia porvareita, joiden aidinkielilzin ilmeiseil varmasti oli ~uotsi.
Rlutta heidan rinnalleen ponnistautuivat monet suomenkieliset ja
suomalaisnimiset porvarit. Vaikka naista seikoista ei olekaan saatavissa ehdottoman varmaa tietoa, niin erittain todennakoista on,
etta nimen lzieliasu useimmiten on vastannut myos asianomaisen
aidinlzielta. Vain harvemmin on nimea muutettu kielesta toiseen.
Arvoitukseksi jaa, oliko esimerkiksi saksalaisen Henrik Rodenborgin
siirtyminen kayttamaan Kyro-nimea jotakin uudesta suuntauksesta
johtuvaa sopeutumisen halua vai ovatko jotlzut avio- tai omistussuhteet olleet vaikuttamassa nain vallankumoulzselliseen toimenpiteeseen. Ehdottoman varma toteamus on, etta ajan asialzirjoihin
t2na ajankohtaila voimakkaasti lisaantyen ilmaantuu suomenkielisia sulzunimia. Maaraavissa asemissa ja kaupallisissa toimissa alkaa nalzya sellaisia nimia kuin Innamaa, Palttu, Jainsii, Harlza, Hirvi, Kukkula, Karvatasku ja Kyro.

Kuninkaalliset moitteet
Uusien ilimien kantajat toivat inulzanaan lisaaatyvaa yhteiskunnallista ja kaupallista toimeliaisuutta. Kaikissa toimissa ei suinkaan
onnistuttu niin nopeasti ja siina maarin lzuin lziivasluontoinen ja

vauhdikasta toimintaa rakastava lzuningas olisi toivonut. Epamieluisien nakymien edessa han ei yleensa saastellyt sanojaan, ja turkulaisten osaksi naita moitteita myoskin kertyi.
Kustaa Vaasa ei anlzaraa arvostelun kielta lzayttaessaan ilmeisestikaan ollut selvilla turlzulaisten vailzeulzsista. HZn tarkasteli asioita
liian paljon tukholrnalaisten nakymien kannalta. Qli suuri ero niissa mahdollisuulzsissa, joita toisaalta Tukholmalla ja toisaalta Turulla oli oman paikallisen kauppa-alueensa suhteiden jiirjestamisessa.
Tukholman Strommen-virta, jota pitkin ylamaihin oli n~entavaja
sielta palattava, oli ainoa yhdystie ja helposti valvottavissa. Turun
Aurajoella ei sita vastoin ollut mitaan kulkutien me~kitysta,ja turlzulaisten valvontamahdollisuudet olivat suhteellisestikin monin
verroin vahaisemmat kuin tukholmalaisten. Turlzulaisten paaomat
olivat lisaksi olemattomat ja velkasuhteet laheisen maaseudun talonpoilzaistoon saivat helposti kiristylzsen luonteen. Kun lisalzsi Itaineren kauppapiirin ullzopuolisten olojen tunteinus oli l h e s olematon, niin ei ole ihme, etta turkulainen lzauppias naytti heiveroiselta, kun kuningas vertasi hanta suuremmissa olosuhteissa kasvaneeseen kilpaili j aansa.
Edella olevaa taustaa vastaan nahtyna oli kuninlzaan arvostelu
inonesti oikeaan osunut, mutta olosuhteet huomioonottaen epaoikeudenmulzainen. Muuan kuninkaan kirje on piiivatty Kungsorissa
huhtikuun 3 paivana 1549,ja se on osoitettu Turun linnanvoudille
Olavi Trottenpojalle. Kuningas kirjoitti mm. >>iUeidiiz~
alamaisemme Turun kaupungista ovat lahettaneet edustajansa tanne meidan
luoksemme seka alamaisuudessa pyytaneet a
j anoneet meidiin suosiollista lupaamme siihen, ettii he saisivat vieda jonkin miiaran voita valtakunnasta tulevana kesana. Mutta jotta meilla olisi jokin
perusta ja kasitys siita, miten he kayvat kauppauzlsa ja toimittelevat asioitaan vieraissa maissa, niin olemme kaskeneet heidat eteemme ja tiedustelleet heilta yhta ja toista usiaan kuuluvaa. Ja talloin
olemme me heidan kertomuksestaun havaianeet, ettii heilla on todclla hyvin vahan ymmarrysta tallaisesta asiasta ja siksi l<aikes:a,
mita he kaupittelevat ja toimittavat ei ainoastaan he itse vaan koko
yhteinen valtakuntamme karsii suurta vahinkoa, koska he eivat
osaa laskea eika heilla ole kasitysta sen yaremmin meidan omasta

Martti Lutherin Saksassa alullepailema uslzonp~ihdistusliikelevisi 1520-luvulla
Pohjolaan ja aikaansai sen luopumisen katolisesta kirkosta. Kustaa Vaasa
asettui valtakunnassaan kannattamaan tata liiketta ennen kailzlzea sen takia,
etta se tarjosi kruunulle tilaisuuden peruuttaa kirkolle vuosisatojen
kuluessa keraytynyt omaisuus. Taten toimeenpantu peruutus tuottikin
valtiolle huomattavat tulolahteet ja omaisuuden, mutta uuden evankelisen
lzirlzon se saattoi taloudellisiin vaikeuksiin. Raslzaimpina ne Suomessa
tuntuivat kirlzon keskulzsessa, Turussa. Jotta Suomi ei enaa voisi
esiintya yhtenaisena hiippakuntana, kuten lzeskiajalla, lzuningas erotti siitii
vuonna 1554 Ita-Suomen omaksi Viipurin hiippakunnalzseen. Naiden
toimenpiteiden johdosta maan protestanttiset piispat Mikael Agricolasta (Turun
piispana 1554-57) ja Paavali Juustenista (Viipurin ensimmaisena piispana
1554-63) alkaen aina Eerik Sorolaiseen (Turun piispana 1583-1625) saalzka
joutuivat lzamppailemaan taloudellisen ahdingon, kasvavien uskonnollisten
vastakohtien ja kruunun paineen alaisina. Y11a vasemmalla Mikael
Agricolan sinetti, joka symbolisoi hanen talonpoikaista alkuperaansa
ja samalla hanen merkitystaan Suomen kirjallisuuden ja kirjalzielen
uranuurtajana. Wittenbergista Lutherin opista vuonna 1539 Turkuun
palattuaan han toimi suomeksi kirjoittamiensa uskonnollisten kirjojen
valitylzsella, lzoulun rehtorina ja tuomiokapitulin jasenena seka
sitten piispan sijaisena ja piispana Suomen protestanttisen kirkon henkisena
johtajana. Keslcella Paavali Juustenin sinetti symbolisoi ristikuvioineen
hanen jyrkempaa luterilaista lzatsomustapaansa. Oikeanpuoleinen ylla olevista
porvarillistyyppisista sineteista on piispa Eerik Sorolaisen, jonlza aikana
lzatolisen vastauskonpuhdistuksen mainingit kantautuivat Puolan ja Baltian
linjaa myoten aina Turkuun saaklza. Osoitettuaan Juhana 1II:n ja Sigismundiii
ailtana myijntyvaisyytta katolisuutta kohtaan han luonteeltaan jyrkan
Kaarle 1X:n aikana joutui monenlaisiin vaikeulzsiin ja vainon kohteeksi. Tasta
huolimatta han arvokkaalla tavalla jatkoi Mikael Agricolan raamatun
suomennostyota ja hartauskirjallisuuden toimittamista kirjoittamalla mm.
ensimmaisen suomalaisen postillan. - Yrjo Blomstedt - Eero Matinolli,
Turun hiippalzunnan paimenmuisto 1554-1809.

Kustaa Vaasan toimeenpanemassa
kirlzlzoreduktiossa saastyi mm. Pyhin
Yrjailan hospitaalin ehtoollislzallzki, joka
hospitaalin mukana vuonna 1624 siirtyi
Seiliin. Se lienee turlzulaista tyijtii
1400-luvun alusta. - Turun Historiallinen
Museo. Valok. P.-0. Welin.

kzzin vieraastakaan rahasta. Siksi heilla ei ole myoskaan tietoa siitii,
miten tavarat on myytava ulkomailla, vaan tekevat ailla entisen
tavan mukaan ja myyvat vieraille tappiolla, mutta kun he tahtovat
itselleen voittoa, niin silloin he tekevat sen valtakunnan alamaisten kustannuksella, ja nain he aiheuttavat valtakunnalle tavatonta
vahinkoa. Nyt olemme m e kuitenkin heita tiissa asiassa parhaamme
mukaan opettaneet ja opastaneet, mutta kuitenkin meidan luulomme on, ettii se vain hyvin vahan on oleva heille avuksi.,, Taman
ankaran torumisensa jatkoksi kuningas mainitsi tahtonsa olevan,
etta vouti ilmoittaisi hanen mielipiteensa turkulaisille ankarassa
aanilajissa, jotta he vastaisuudessa ajattelisivat asioista toisella tavalla ja hoitaisivat asiansa paremmin kuin siihen asti, lioska heidan
toiininnastaan on tullut vahinkoa seka valtakunnalle etta yhteiselle
kansalle.
Edelleen kuningas maarasi, etta turkulaisten oli ennen matkalle
lahtoa neuvoteltava jonkun ymmartavaisen miehen kanssa, joka
osasi laskea. Taten heille tarjoutuisi etukateen n~ahdollisuussuunnitella asiansa ja kaupankayntinsa siten, etta siita jaisi heille myijs

jotain voittoa seka etta he saisivat peitetyiksi myos rahtikulunsa,
kustannuksensa ja ruokakulunsa.
Kaikesta huolimatta lzuningas lzuitenkin salli turkulaisten lahtea
ullzomaiselle matkalleen selza ottaa mukaansa myytavaksi 10 lastia
voita (noin 24 ooo kiloa). Tama lupa oli erikoinen suosionosoitus
turlzulaisille, silla samassa lzirjeessa kuningas vie13 muistutti voutia
siita, etta Suomen muiden kaupunkien asukkaita oli kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty viemasta syotavia tavaroita maasta,
ja kuningas lisasi >>alkootkaturkuluisetkuan vieko enempaa k u i n
lleille o n suotu ja sallittu>.. Sanat olivat kovia ja niiden sisallon
tarkoituksesta turkulaiset eivat voineet jaada epatietoisilzsi. Mutta
initaan 'syvallekaypia muutoksia ei saattanut odottaa kaden kaanteessa. Kuninkaan oma kaupallinen nakemyskin oli siina maarin
horjuva, ettei siita aina ollut saatavissa selvaa ohjenuoraa. Tiedamme kuitenkin, etta vuonna I j S I Amsterdamiin purjehti Turusta
viiden turkulaisporvarin varustama kauppa-alus. Nama turkulaista
kauppahistoriaa tehneet porvarit olivat Sigfrid Kantaja, Matti Hirvi,
Henrik Harka, Pilzku-Pietari ja Olavi Antinpoika.

Edistystii
Turkulaisten yritteliaisyys tuotti nakyvia tuloksiakin, silla ulkomainen vienti ja tuonti kasvoivat voimakkaasti. Vuonna 1549 Turun tuonti oli 43 125 markkaa ja vuonna 1553 6 j 683 markkaa. Kun
vientiluvut olivat yhta edulliset ja lisaantynyt kauppa koitui yksinomaan turkulaisten kauppiaiden eduksi ja kun vastaavasti ulkolaiset tavaranvaihtajat ja -valittYat kuvaannollisesti sanoen alkoivat
peraytya Turun markkinoilta, niin tulos koitui koko turkulaisyhteiskunnan eduksi. Aikaisempaan verrattuna monia kymmenia turlzulaisporvareita osallistui tasta lahtien aktiiviseen kaupankayntiin,
ja h e saivat hyvakseen tasta koituvat melkoiset tulot. Pirteyteen
olilzin olemassa riittavasti aihetta, silla vasta perustettu Helsinki
alkoi osoittaa uhkaavia reippauden oireita.
Kaupankaynnin tuotosta riippuivat monet yhteiskunnan kehittymiseen vaikuttavat telzijat. Kaupasta saadut varat levittaytyivat ta-

vallaan koko yhteiskunnan piiriin mm. siina mielessa, etta elintason noustessa tarvittiin enemman kasityolaisia. Naiden taso, lukumaara ja varsinkin erikoistuminen olivat varmoja merkkeja yhteiskunnan kehittymisesta. Kaikesta paatellen Turku oli aina
I 5 40-luvulle asti tullut toimeen ilman omassa kaupungissa tyoskentelevaa kirjansitojaa. Taman alan tyiit oli teetetty Saksassa. Nyt
Turkuun ilmaantui ilmeisesti sen historian ensimmainen taalla vakituisesti asuva kirjansitoja. Sivistystarve oli lisaantymassa. Hatuntekijan esiintyminen kasityolaisten joukossa oli viittaus taman alan
tarpeiden lzasvusta ja hienostumisesta. Ja sarnaa on sanottava eraista muistalzin lzasityolaisista. Kasityolaiskunta kokonaisuudessaan
sai lisaantyvia merkitysta. Sen asema yhteiskunnassa nousi. Kultaseppa asetettiin pormestariksi, ja raatali saattoi avioitua aatelisneidon kanssa, kuten osoittaa se, etta Niilo Boijen tyttaresta ja Eerikkiraatxlista tuli aviopuolisot.
Kustaa Vaasan toimenpiteet Suomen maatalouden lzehittamiseksi
koituivat tavallaan myos Turun hyvalzsi. Kuningas oli todennut,
etta maaseudun olojen lzehittamiseksi tarvittiin mallilzartanoita.
Naita perustettiin myos Turun valittonlaan laheisyyteen. Taten saivat allzunsa Ruissalon seka Iso- ja Viiha-Heikkilan kuninlzaankartanot. Omalta osaltaan namalzin toimenpiteet lisasivat Turun elaman
vilkkautta ja takalaista kauppaa.

Herttrzakunta perrzstetaan
Kustaa Vaasa oleskeli Suomessa pitlzat ajat vuosina 1555-56.
Kaikkialla maassa eri kansankerrokset saivat tuntea, etta maan herra oli liiklzeella seka etta han valvovalla silmallaan ja ankaralla lzielenkaytollaan lakaisi armotta esiintyvia tai oletettuja epalzohtia.
Turku sailyi pahemmilta moitteilta. Painvastoin varsinkin linnaa
kohtaan osoitettiin erikoista huomiota. Kolkko ja ensi sijassa puolustusnakolzohtien mukaan rakennettu linna saatettiin lzokonaan
uuteen asuun. Siita tuli todellinen ruhtinaanlinna, jolza pystyi tarjoamaan seka mukavuutta etta mahdollisuulzsia suurtenlzin juhlien
jarjestamiseen.
Kustaa Vaasa lahti Ruotsiin pitkalta Suomen matkaltaan kesa-

Turun linna sai nylzyisen ulkoasunsa I joo-luvun lzuluessa. Esilinna rakennettiiil
ja paalinnaa korotettiin. Uudisrakenteihin painoi leimansa se tosiasia, etta
varustuksesta tuli nyt residenssilinna. Uudet ikkunat rakeilllettiin
suuriksi, salit valoisiksi ja viihtyisiksi. Esikuvana oli lahiimii Vadstenan linna.
- Valolz. P.-0. Welin.

kuun lopussa 1556. Mutta lzolme paivaa ennen lahtoaan eli kesakuun 27 paivana I 5 56 han julkaisi laanityskirjeen Juhana-pojalleen.
Turun ja Kolzemaenkartanon laanit seka Ahvenanmaa luovutettiin
Juhanalle herttuakunnaksi. Koko muukin Suonli joutui herttuan
valvontaan. Juhanalla oli oikeus lzantaa herttualzuntansa verot ja
lnuut tulot. Lisaksi han oli lnaassa olevien sotavoimien ylipaallikko. Ulkopolitiilzkaa han ei kuitenkaan ollut oikeutettu harjoittamaan. Hanet oli myos velvoitettu vannomaan vala hallitsijan vaihtuessa. Koko valtalzuntaa uhlzaavan vaaran esiintyessa lzaikki herttuan sotavoimat oli asetettava valtakunnan puolustukseen. Erikoispiirteena voidaan mainita laanityskirjeen maarays siita, etta Suomen herttualzunta oli perinnollinen, ja perimysoilzeus oli ainoastaan herttuan miespuolisilla jalkelaisilla.

Linnan sisapiha on
~Zilyttanytlzeslziailzaisen
luonteensa. Harmaalzivimuurit ralzennettiin
1300-luvulla, ja suurin osa
tiilimuureista on peraisin
1400-luvulta. Uusin osa on
Juhana-herttuan ailzana
i I 55 6-60) ralzennettu
porrastorni. Antilzisoiva
renessanssity yli
nalzyy selvasti sen
ikkunapuitteiden
korostulzsessa. Sillakin on
esilzuvia mm. Vadstenassa.
Puitteet lienee maalattu
1580-luvulla. - Valok.
P.-0. Welin.

Nuorelle miehelle uskottiin paljon valtaa ja myos tehtavia, jotka
edellyttivat vastuuta. Suomen herttua oli ainoastaan 18..vuotias,
mutta han oli isiinsa erikoisessa suosiossa, ja hanta suosittiin ilmeisesti vanhemman Eerik-veljen, sittemmin kuninkaan kustannuksella. Mutta monessa suhteessa han oli myos tehtavaansa hyvin
valmistautunut. Han oli saanut erinomaisen yerusteellisen kasvatuksen, ja hanella oli monia erikoisaloja. Jumaluusopin ongelmiin
han paneutui, ja antiikin lzirjailijat olivat lahella hanen sydantaan.

Tuhana-herttuassa virtasi kuitenkin Vaasa-suvun lcuuma ja riehakas veri. Hanella oli isansa vallanhimoa, mutta taman saituutta
han ei ollut perinyt. Tiima oli onneksi Turun historiallisia muis-

Syntia ei pidetty
renessanssiaikana yhta
vastustettavana asiana kuin
tyhmyytta. Tyhmyytta
symbolisoinee tama pyssylla
ja mielzalla aseistettu,
narrinhattuun ja muodinmulzaiseel~~ L I ~ L I L I puettu
II
kaapio Turun linilail
portinvartijan kamarin
seinalla. Taustana on
mielikuvituksellinen
koynnos t i y n n i upeita
kukkia ja hedelrniH
Maalaus on 1530-luvulta.
- Valok. P.-0. Welin.

toja ajatellen. Juhana-herttua naet antautui kaikelia nuoruuden innollaan voimakkaan renessanssituntuisen elaman pyorteisiin. Han
loi Turun linnasta oloissamme ennen naken~attomanruhtinaallisen komeuden ja aikaisempaa sivistystasoa huomattavasti korkeammalla olevan elamantavan tyyssijan.
Juhana-herttuan hovissa saivat sijansa monet sellaiset ilmiot, joita aikaisemmin oli tunnettu vain maamme rajojen ulkopuolella.
Ateriat ja ateriakalustot seurasivat renessanssin tyyliL Musiikki,
naytelmataide, metsastys, ritarileikit seka myiis lzirjallisuuteen kuu-

Suomen herttuattaren sinettileimasin vuodelta 1562. Keslzella Vaasa-suvun
vaakuna, vasenlmalla Puolan lzotlza ja Liettuan ratsumies, oikealla Ruotsin lzolmc
kruunua ja Suomen leijona. Vaasa-suvun, Puolan ja Liettuan vaalzunoida~
kruununa o n katettu ruhtinaallinen lzruu~lu,Ruotsin ja Suomen vaalzunoideu
kruununa herttuallinen kruunu. ,,Kilpien kannattajina,, o n kaksi lzruunattt~n
leijonaa. Koska kuva on sinettileimasimesta, on se k a a n t e i s l z ~ ~ v ~ .
- Varsovan Kansallismuseo. Valok. P.-0. Welin.

liivat harrastukset lisasivat elaman viihtyisyytta. Pukujen loisto oli
suorastaan uskomaton, ja monet Keski-Euroopasta pestatut raatalit huolehtivat siita, etta kuosit seurasivat suuren maailman virtauksia. Kultakankaiset espanjalaispuvut pystyivat kilpailemaan
Tukholman pukeutumistavan lzanssa. Raskas renessanssipuku sai
vaistya ja samalla pukeutumisen vanhoillinen kankeus allzoi havita. T h a n asti verka oli ollut vallitseva kangastyyppi. Nyt sillzki
ja sametti saivat niille kuuluvan erilzoisaseman.
Juhana-herttua ei yksinomaan tyytynyt oleskelemaan omassa
herttuakunnassaan ja sen linnoissa tai kartanoissa. Syksylla 1559
han teki kuuluisan matkansa Englantiin kosiakseen veljensa puolesta kuningatar Elisabetia. Tama menestyksettomasti paattynyt
matka avarsi herttuan eurooppalaista nakopiiria.

Tuhana 111. Riiyhelokaulus ja jalokiviseppeleella ja toyhdolla lzoristettu paahine,
bonetti, edustavat ajan muotia. Ylareunan puolalllzielinen teksti kuuluu suome:zsi
%>juhana
I, Suomen herttua, Ruotsin kuningas 1566~~.
- Krakovan Kansallismuseo.
Valok. P.-0. Welin.

Turku eli herttuakautena kaupan nousun ja kehityksen aikaa.
Vuodesta 1556 kaupungin vienti nousi 65 000 inarkasta vuoteen
1363 mennessa noin 80 ooo markkaan vuodessa. Yleinen taloudellinen virkeys oli leimaa-antavana yiirteena. Rahaa oli runsaasti ja
se liikkui. Taitavien kasityolaisten maara oli ennen kolzematon.
Kultaseppien tuotteet olivat korkealla tasolla. Varsinkin rakastetulleen Kaarina Hannuntyttarelle herttua valmistutti toinen toistaan
upeampia ja kalliimpia kultakoruja ja muita esineita. Apteekkari
Mathias von Erbach oli alansa ensimmainen Turussa. Juhanalla oli
myos henkilaakari.
Syksylla vuonna 1562 Juhana matkusti Puolaan, ja jouluaattona
vuonna 1562 Turun linna sai valtiattarensa, Katarina Jagellonican,
Puolan prinsessan. Linnan elama sai lisaa lzansainvalisy-ytta. Turlzulaiset tunsivat aivan uuden ajan koittaneen. Mutta veljesten, Eerilz-

Katariina Jagellonica espanjalaistyylisessa korlceaka~~luksisessa
mustassa
samettipuvussa, jossa on kapeat, olkapailta pieniksi puhveiksi nousevat hihat
ja koristeena metallikarkia, ~ ~ f e r e t t e jPaassa
a ~ ~ . hanella on jalokivilla
lcoristettu bonetti, jonka alla on hiuksia sitova helmiverklco. Muotokuvassa
kuvattu koru on seurannut ruhtinatarta hautaan. Kuva o n Puolan
Icuninkaan Sigismund Vanhan perhetti esittavasta miniatyyrisarjasta, joka
o n tehty Lucas Cranach nuoremman tyopajassa noin vuonna 1754.Czartoryskien kokoelmat Krakovan Kansallismuseossa. Valok. P.-0. Welin.

kuninkaan ja Juhana-herttuan riita sotlzi kauniit unelmat. Turun
linnaa lahetettiin valloittamaan. sotajoukko, joka myos suoritti tehtavansa. Juhana herttuattarineen vietiin vankeuteen. TulAolmassa
esitettiin surlzea verinaytelma, silla 30 Juhanan puoluelaista mestattiin.
Mutta >>scllaiset
ovat onnen vaihtelut tassa maailmassa, etta ile
valiin muuttavat kruunun kahleiksi, kuten on tapahtunut minulle,
k u n sita vastoin toiset, kuten Teidan Ylhaisyytenne rakastettu puoliso, on siirretty vankilasta parhaimmille kunniapaikoille>>.
Sanat
ovat Eerik XIV:n kirjeesta Katariina Jagellonicalle. Aatelisopposition

Eerik XIV hopea- ja
kultanauhoilla
seka timanteilla ja
rubiineilla koristetussa
salnettitakissa ja
kultanauhoilla
psarmatyissa samettihousuissa, joicien
balkeamista pistaa esiin
Itultabrokadi. Asuun
1;uuluu atlasviitta
ja punaiset silkltisukat.
01jymaalaus vuodelta
1561. - Nationalmuseet
Tultholma.

karjessa Juhana syoksi veljensa vallasta syksylla 1568. Vangittu Eerik-kuningas tuotiin heinalzuussa I 5 70 Turun linnaan, ja Kaarina
IViaununtytar lapsineen seurasi hanta. Perhetta vartioitiin tarkoin,
mutta muuten se sai elaa - kenties paria viimeista viikkoa lulzuun
ottamatta - oloissa, jotka olivat entisen hovielaman heijastusta.
Palveluskuntaan kuului kaksikymmenta henkea, kuningas sai uusia
damasti- ja turlzisvaatteitaan ja juoda malmersia - han ei pitanyt
Reinin viineistii. Hanta epUltiin kuitenkin ennen pitkaa yhteyden
pidosta Iivana Julmaan ja siita syysta hanet elokuussa 1571 siirrettiin Kastelholmaan ja sielta viela samana vuonna Ruotsiin. Puolisostaan erotettu Kaarina Maununtytar palasi kahden lapsensa kanssa

Ainoita autenttisia Kaarina Maununtyttaren lcuvia ovat Eerik XIV:n
vankeusailcana lcirjojen reunoihin telcemat piirrokset. Kuva esittaa koolcasta
ja solakkaa kuningatarta pulceutuneena syvaan uurrettuun brodeerattuun
laahuspukuun. Edessa on laslcostettu pitlca esiliina, jonka tulo
muotiin merkitsee halua naytella hienoa liinakangasta, loisteliasta
kasityotaitoa ja pitseja. Paassaan kuningattarella on katettu lcmunu, ja tulcka
on vapaana kuin morsiamella. Kuva Sabellicuksen koottujen teosten
marginaalista. - Kuninkaallinen Kirjasto. Tulholma.

Turun linnaan vuonna 1573. Eerik X1V:n kuoltua vuonna 1577 han
sai laanitykseksi Kangasalan Liuksialan. Hanen tyttarensa Sigrid
Vaasa meni naimisiin Henrik Tottin kanssa, ja niinpa entinen kuningatar-vainaja haudattiin vuonna 1612 tuomiokirkon Tottin
lzuoriin.
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Eerik XIV oli vankina Turmn
linnassa 17.7.1570-4.8. 1571.
Ote taman ailzaisesta linnan
tilikirjasta.
- Valtionarkisto.

Naisval tikka

Voimalzlzaat ja erikoislaatuiset naishahnlot lisaavat poikkeuksellisella tavalla Turun 1500-luvun historian varilzkyytta. Sataluvun
jalkipuoliskolla kolmea varsin huomattavaa kauppahuonetta naet
johti nainen. Juhana-herttuan kukistumisen aiheuttamissa jalkiselvittelyissa ja puhdistuksissa naet mestattiin Turun pormestari Hann u Slzotte. Hanen leskensa hoiteli taman jalkeen menestyksella
miesvainajansa laajoja kauppasuhteita. Porvari Martti Kyron kuoltua tamankin talon asiat jaivat lesken Valpuri Olavintyttaren kasiin. Varsin merkittavaan asemaan oli Juhana-herttuan aikana ponnistautunut turkulaisporvari Heikki Hannunpoika Innamaa. Han
oli mm. ohjannut herttuan uljasta ..Ursus Finlandicus.. (Suomen

Kesidenssilinnan loistoa sai elama Turun linnassa jalleen vuosina 156-35,
jolloin Juhana 1II:n ja Kaarina Hailnuntyttaren lapset Julius (k. 15611,
Sofia (k. 1583) ja Lucretia ik. 1585) Gyllenhjelm asuivat sielll.
Sofia Gyllenhjelm oli naimisissa Pontus de la Gardien kanssa. Keskiaikaiseil
kirjurituvan seinaan ilmaantuivat talliiin ylla kuvatut piirrolzset. Siina
mainitut Berndt ja Moritz Taube olivat de la Gardien lcamarijunkkareita;
jallcimmainen hulzkui vuonna 1585 yhdessa isantansa kanssa
Narvajokeen. Myos Johan von Ungern lzuului de la Gardien seurueeseen.
- Valolc. P.-0. Welin.

Karhu] -nimista alusta vuoden 1562 haamatkan aikana Yuolaan.
Kun tama nimekas turkulainen vuosien 1563-64 vaiheilla, mahdollisesti myoskin mestauskirveen uhrina oli kuollut, niin hanenkin tilalleen tuli hanen leskensa Valpuri Eerikintytar, mahtava ja
toimelias nainen, jonka vertaista Turun historia ei tunne. Valpuri
oli kylla viela tamankin jalkeen kolmesti aviossa, mutta lzautta

vuosikymmenien valta ja ohjat pysyivat lujasti hanen lzasissaan.
Valpuri Tnnamaan leskeys alkoi vaikeana ajankohtana. Hanen
miehensa ja han itse olivat kuuluneet Juhana-herttuan laheiseen
tuttavapiiriin. Kun Eerik X1V:n joukot kesalla 1563 alkoivat piirittaa Turun linnaa, niin herttuan alamaiset saivat kokea kostoa
ja kovuutta. Kuninkaan puoluelaiset ryostivat ja takavarikoivat
tahan aikaan ilmeisesti viela elossa olleen Heiklzi Innamaan omaisuutta. Miehensa kuoltua ja sisallissodan intohimojen asetuttua
leski ryhtyi kaikella tarmollaan hankkimaan lzorvausta karsimastaan vaaryydesta.
Menetetty omaisuus kasitti kaikkea mahdollista I joo-luvun turlzulaiskodin tavaraa. Valpuri-leski pystyi hyvin tarkkaan selvittamaan jokaisen ryostoon osallistuneen saaman saaliin laadun ja arvon. Innainaan perheen menetykset olivat 4 ooo markan valheilla.
Lihaa oli viety noin 3 ooo kiloa, olutta suunnilleen 6 ooo litraa, 150
tynnyria rukiita, IOO markan arvoinen uusi vene, pantattuna olleet
81 markan arvoiset kultaketjut, rahaa 280 markkaa seka kaikkea
muuta mahdollista. Piirityksen aikana Niilo Boije oli pakkoluovuttanut Innamaan talon asuttavakseen seka lzaikiil tavoin hairinnyt
Valpurin elamaa. Kun hevosen keskihinta 1500-luvun puolivalissa
oli noin 10 markkaa, niin vertailu jo lahimain osoittaa, etta Innamaan lzauppahuone edusti todellista suurpo~aristoa.
Valpuri Innamaan mahtavuus perustui moneer, seikkaan. Ulkomaankauppa oli ilmeisesti tulojen suuruuden ja tuottavuuden kanilalta merkittavin. Talla yrittajanaisella ei enaa ilmeisestikaan ollut niita heikkouksia, joista Kustaa Vaasa oli vuonna 1549 turkulaisia anlzarin sanoin moittinut. Hanen laivansa kulkivat edullisilla
kauppamatkoilla siita huolimatta, etta ItZmeri toisinaan oli pitkiakin aikoja rauhaton. Joka tapauksessa Juhana 1II:n aikana oli til a m e Eerik XIV:n kautta parempi. Tosin Tallinna ja Riika alkoivat
jaada syrjaan, mutta niiden tilalle lijytyi uusia ja vielakin merkittavampia vienti- ja tuontisatamia. Lyypelzissa kaytiin, mutta Danzig oli kaikesta huolimatta ylivoimaisesti suosituin. Suhteet kumpaanltin kaupunkiin olivat lisaksi peraisin jo keslziajalta.
Valpuri Innamaan laivat ltuljettivat Saksaan inm. hevosia, kalaa,
voita, erilaisia vuotia, vuohennahkoja pergamentin valmistamista

varten, Pohjanmaalta ja silloin talloin myos Varsinais-Suomesta
saatuja turkiksia, tervaa ja orastavan puutavaralzaupan merkkina
erilaista puutavaraa etupaassa laivanrakennusta varten.
Ulkomaankaupasta kertovat asiakirjalahteet ovat 1500-luvulla
sattumanvaraisia, ja yhtajaksoisia tulliasiakirjojen sarjoja ei ole sailynyt. Vuodelta 1590 tiedamme, etta Turusta lahti Saksan satamiin
33 kauppa-alusta ja saman ajan kuluessa palasi vastaavasti 40 alusta. Valpuri Innamaan laivoja oli kummassakin ryhmassa viisi. Hanen vientitavaroinaan luetellaan mm. 36 tynnyria voita, jota ajan
oloihin ja karjan vahaiseen tuottoon nahden on pidettava erittain
huomattavana saavutuksena. Muina tavaroina mainitaan mm. 40
haranvuotaa, 90 lehmanvuotaa, rzo vasikannahlzaa ja roo vuohennahlzaa. Tuonnin merkittavin osa kasitti 800 tynnyria suolaa, erilaista rihkamaa ja varillisia verkoja. Vielapa ranskalaista viiniakin
loytyi tavaroiden joukosta.

Korkena l u o t t a m u s ta
Jatkuvat sodat vaativat alituisia joukkojen ja erilaisten tarvikkeiden kuljetuksia. Kruunu rahtasi itselleen seka porvarien etta varsinkin vakkasuomalaisten laivojen. Kun viimeksi mainitut taman
tasta selvista maarayksista huolimatta osoittivat uppiniskaisuutta
ja saattoivat lahtea omille matkoilleen jopa Saksaan asti, niin hallituksen oli ahdingossaan turvauduttava turkulaisten porvarien
hyvantahtoisuuteen. Naissa asioissa Valpuri Innamaan nimikin vilahtaa monesti. Vuonna 1575 han sai kuninkaan kirjeen perusteella
250 talaria menettamastaan laivasta ja kruunulle lainatuista rahoista. Vuonna I 5 8 I han ilmoittaa suorittaneensa laivoillaan kalzsi kuljetusmatkaa Viipuriin ja samoin Tukholmaan.
Sotavaen hankintojakin uskottiin Valpuri Innainaalle, ja vuonna
1590 11an toimitti kruunulle kankaita 334 talarin arvosta. Alituisessa rahapulassa oleva kruunu antoi hanelle maksulzsi neljan vuoden
verovapauden 13 maatilaan, jotka han oli ostanut tai ottanut autiotiloina haltuunsa. Osoituksena Valpurin laajoista toimista eri tahoilla on myos naiden tilojen sijainti, joka oli seuraava: Lempaalan
6

Kaunis painotuote vuodelta
1596. Kaarle-herttua tiedottaa
koko valtalzunnalle, etta
>,Carl Gostafson~~
Stenbock
veljineen seka Klaus
Fleming kannattajineen
ovat suuria lurjuksia ja
Ruotsin vihollisia.
- Turun Yliopiston 1zil.jasto.

Kuokkalassa ja Lahdenkylassa, Loinlaan Oripaassa, Maarian Paimalassa, Maskun Kierikaisissa, Raision Kerttulassa, Vehrnaan Papalassa ja Kakskerran Kollissa.
Kun valtiovallan raha-asiat neljan vuoden kuluttua olivat entistaankin huonommat, niin se oli lis2hankinnoissaan jalleen turvautunut Valpuri-leskeen. Velka oli kasvanut lahes 2 ooo talariin. la
niin tilojen verovapaus jatkui edelleen. Maatiloja kertyi hanelle
muullakin tavalla. Han lainasi kruunulle myos rahaa ja hopeata.
Taten hanelle tuli panttitiloina Maariasta Raunistulan Kastun ja
Lonttisten tilat vuonna 1572. Ne olivat hanen hallussaan vie15
vuonna 1599. Monet talonpojat menettivat myos tilojaan velkojen
ja panttausten ansiosta. Poytyallakin hanella oli kolme tallaista
tilaa.

Klaus Flemingin edustama kuningasystavallinen, Kaarle-herttuan valtapyyteita
torjuva asenne oli saavuttanut Turun aatelislzolzouksessa vuonna I j g j idanpolitiikan kannalta tumallisena - Suomen aatelin
enemmiston kannatulzsen. Nuijasodan, jonka Kaarle-herttuan kiihottamat
talonpojat aloittivat, oli Fleming kukistanut parissa kuukaudessa.
Tilanteessa tapahtui yllattava kaanne, kun Fleming lzuoli. Kaarle-herttua
suoritti maihinnousun syksylla 1597 Ispoisten Ruskeakalliolla ja
ryhtyi piirittamaan T u ~ u nlinnaa. Osaksi varusvaen keslzuudessa syntyneen, '
mm. ylioppilas Daniel Hjortin lietsoman lzapinamielialan vuoksi
linna antautui. Kaarle-herttuan oli palattava Ruotsiin, ja linna joutui
hanelle lopullisesti vasta kaksi vuotta myohemmin. Talloin han
mestautti Turun Suurtorilla Klaus Flemingin pojat Juhana Flemingin ja Olavi
Klaunpojan ynna viisi muuta aatelismiesta. Tahan >,Kaarle-herttuan
lahtipenldtiin~~
paattyi Suomen aatelin itsenaisyys ja maan erilzoiskehitys. Albert Edelfelt kuvaa maalauksessaan ,~Kaarleherttua herjaa Klaus
Flemingin ruumista>. vuoden 1597 Suomen retken aikaan sijoitettua
tapahtumaa Flemingin paarien aaressa Turun linnan Sture-kirkossa. Edelfelt
maalasi taulun Pariisissa vuonna 1878, ja nain ollen mm. Sture-kirlzko
o n maalattu mielikuvituksesta. Han ei ollut itse aikaansaannokseensa
tyytyvainen, ja hanen ystavansa Pietro Krohn totesi siita: ,,Siinahan on
nayttelijoita, jotka nayttelevat erinomaisesti, mutta ne ovat kuitenkin
nayttelijoitam. - Ateneumin talletus Turun Historiallisessa Museossa.

Valpuri Innamaan menestykseen on ennen kaikkea vaikuttanut
hanen tarmonsa ja lahjakkuutensa. Han on ilmeisesti ollut henkisilta ominaisuuksiltaan huomattavasti kolmen viimeisen miehensa
ylapuolella, silla naiden avioliittojen aikana kaikki ohjat eittamatta
nvat olleet hanen lzasissaan. Juhaila 1II:n osoittama suosio on myos
osaltaan hanen menestystaan lisannyt. Vaikeissa asioissa ja visaisissa lzysymyksissa han karkkaasti kaantyi kuninkaan puoleen joko
henkilokohtaisesti Tukholmaan matkustaen tai kirjeellisesti. Tosin
ban sai vastustustakin osakseen. Turkulaisporvarien kanssa han
..
rlltaantui ja itsepintaisuutensa takia hanta pahoinpideltiinkin Pernion markkinoilla vuonna 1576. Kaiken takana oli aatelismies
Martti Boije, jonka toimesta Valpurin kaikki tavaratkin mainituilla
markkinoilla ryostettiin.
Valpuri Innamaan kauppahuone sijaitsi Turussa erinomaisella
liikepaikalla nykyisen kirjastotalon tienoilla. Sen sisustus oli renessanssimaisen upea ja renessanssin heilkea uhosi myos taman
merkillisen naisen kaikki tyo ja toiminta. Valpuri Innamaa kuoli
vuoden 1600 vaiheilla. Liioittelematta saattaa todeta, etta hanen
vaiheistaan kuvastuu varsin monipuolisella tavalla Turun historian
I 5 00-luvun viimeiset vuosikymmenet.

