TURUN TUOMIOKIRKON ALTTARIT.
Pyhimyskultin nakyvaisia ja tilaa ottavia keskityskohtia
tuomiokirkossamme ovat olleet sen alttarit. Niinkuin useimmiten on asianlaita, on meidankin tuomiokirkossamme alttarien
lukumaaraa, puhumattakaan niiden paikasta, laadusta, rakenteesta ja laitteista, mahdotonta edes likimaaraisesti varmuudella maarata. Laheskaan kaikki alttarit eivat olleet taalla
paremmin kuin muuallakaan varustettuja prebendasaatioilla,'
jotka usein ovat niista ainoita tietolahteita, ja monasti on vain
sattumoisin sailynyt ylimalkainen maininta jattanyt niista
muiston. Sen verran voimme paattaa, etta suuri on taallakin
ollut alttarien lukumaara, jos kohta keskeisimpien suurkirkkojen alttarien lukumaara taalla kaikesta paattaen onkin jaanyt
saavuttamattomaksi. Lundin tuomiokirkossa esim. oli alttareita kokonaista 60, mika luku Pohjoismaissa lieneekin ollut
suurimpia.
Se aineisto, joka kirkkomme alttarikysymykseen voinee
antaa lisavaloa, ei ole viela ennattanyt tulla kaikissa kohdin
pohdituksi. Siita huolimatta tahdon esittaa tassa tuomiokirkon
alttareista muutamia ennakkotietoja, jotka antavat kasityksen pyhimyskultin jarjestelysta ja siina kysymykseen tulleista laitteista kirkossamme.
Kirkon sydan oli sen p a a a 1 t t a r i. Sen paikka oli saannollisesti kirkon itapaassa. Tuomiokirkossa oli paaalttari ennen kuorin rakentamista itaisimman pilariparin ja niita vastaavien itaseinan pilasterien muodostamassa nelikulmiossa,
seka sen jalkeen keskilaivan jatkoksi rakennetussa kuorirakennuksessa. Uuden kuoriosan tultua rakennetuksi siirtyi paaalttari Vielakin idemmaksi kirkon neljan itaisimman pilarin muo'
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dostamaan nelikulmioon. Asernapiirroksessa siv. 65, osoittavat
n. 1 A, 1 B ja 1 C sen likimaaraisia paikkoja kirkossa eri
aikoina. Laajennetussa kirkossa muodosti naet kuorin varsinaisesti se keskilaivan osa, joka oli neljan itaisimman pilariparin kohdalla. Se oli erotettu seka ymparijivista sivulaivoista
etta runkohuoneesta aitauksella, joka todennakoisesti on ollut
hyvin koristeellinen. Neljannessa pilariparissa tavattiin viela
kuoriaitauksen palkistonsijat, vielapa sen ylapuolella palkit,
jotka ovat kantaneet kuoriaitauksen kohdalla ollutta poikki
kirkon kaynytta lelctoriota. Viimeksimainitulle vieva etelainen
oviaukko on vielakin jaljella. Paakuori on siis tallakin asteella
ollut yleisolta suljettu. Siella sijainneelle paaalttarille
ei siis yleisolla ollut paasya. Se oli nain ollen pappisalttarin
luontoinen. Sen korkeimpana liturgina olikin piispa itse.
Taman lisaksi oli jokaisessa kirkossa oleva yleisoa varten erikoinen paaalttari, joka oli ulkopuolella kuoria. Vanhempina
aikoina oli taman paikka tavallisesti kuorin edessa keskella
kirkkoa, eli siis paaalttarin kohdalla. Myohemmin, kun erikoinen pappisalttarikin pidettiin tarpeellisena, tuli kansan
paaalttarin eli n. s. pitajan alttarin paikaksi kuoriaukon etelapuoli, kun pappisalttarin paikka oli vastaavalla kohdalla
kuoriaukon pohj~ispuolella.~
Turun tuomiokirkko oli aluksi yksinomaan Neitsyt
Marialle pyhitetty. Jumalan aiti oli siella siis myoskin paaalttarin erikoispyhimys.' Myohemmin kun kirkko sai muitakin
suojeluspyhimyksia oli naillekin varattava paikka paaalttarilla. Myohemmalla keskiajalla nayttavat tuomiokirkon kansallinen suojeluspyha P. Henrik ja hanen pyhimyskumppaninsa P. Eerik olleen paaalttarin hallitsevia pyhimyk~ia.~
Paakuorin yleisolta suljettu asema teki mahdottomaksi
sijoittaa siihen alttareita kansan hartaustoimituksia varten.
Vert. HILDEBRAND,
Sveriges Medeltid 111, s. 231, 232.
Vert. Kirkolle annettuja annekirjeita v. 1259 ja 1292, R. E.
n. 13, 18.
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Se oli paikka kaikkein pyhinta varten. Paitsi paaalttaria,
jossa sailytettiin hostia, Kristuksen ruumis, emriie tunnekkaan
Turun tuomiokirkon paakuorin piirista muita alttareita kuin
kirkon omien pyhimysten hauta-alttarit. Nama olivat P. H e nr i k i n ja P. H e m m i n g i n. Edellinen naista sisalsi P. Henrikin pyhainjaannosluut kallisarvoisessa hopea-arkussa, joka
sijaitsi lattiaa korkeammalla alusella. Tama oli luultavasti
seka katoksella etta Iapinakyvilla seinilla varustettu, kuten P.
Eerikin hauta-alttarikin Upsalassa.', Sen paikka oli paaalttarin pohjoispuolella, .todennakoisesti kolmannen ja neljannen
pilarin keskivalilla. . Tassa sijaiten se oli vanhankin kuorin
piirissa ja sai todennakoisesti pitaa paikkansa uuden kuoriosan valmistuttuakin. Seuraava pilarien vali itapuolella tarvittiinkin piispan istuimen paikaksi, jonka niinikaan tuli olla
paaalttarin pohjois- eli e~ankeliumipuolella.~
P. H e n r i k i n
alttarin likimaarainen paikka on merkitty asemapiirrokseen
(siv. 65) n:rolla 2. Tama alttari oli siirrettavan alttarin luontoinen sikali etta pyhimysarkku tuotiin maaratyissa tilaisuuksissa
paakuorista ulos seka saattueessa kannettavaksi etta muutoinkin kirkossa kansan palvottavaksi. Myohemmin perustettiin
P. Henrikin alttari kansan jokapaivaista palvontaa varten
ulkopuolelle paakuoria, mutta tahan saan edempana tilaisuuden palata.
P. H e m n~i n g sai virallisesti tunnustetun pyhimysarvon
vasta keskiajan lopulla. Hanen autuaaksi julistamisensa tapahtui v. 1499 ja hanen juhlallinen kirstuunpanonsa vasta v. 1514.
Hanen pyhyytensa oli kuniminkin jo kauvan sita ennen ollut
kotimaassa selvilla ja aiheuttanut hanen palvomistaan. Ihmeita
oli hanen kauttaan tapahtunut jo vuodesta 1416 (tasan 50
vuotta hanen kuolemastaan) Iahtien ja tuomiokirkossa ne oli
tarkasti pantu huomioon seka viety k i r j ~ i h i n . ~Arvatenkin on
hanen palvontansa tuomiokirkossa alkanut heti kun saadetyt
1
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viisikymmenta vuotta hanen kuolemastaan oli kulunut. Vasta
1400-luvun jalkipuoliskolta on siita nimenomainen maininta
sailynyt. Talloin - 1470-luvulla - annetussa lukkarin ohjesaannossa velvoitetaan naet lukkari tekemaan kynttilat myoskin P . Hemmingin haudalle.' P. Hemmingin kultti oli siis silloin keskittyneena hanen haudalleen. T a m a hauta oli paakuorissa paaalttarin edessa - osittain kenties sen alla alttarin etelapuolen kohdalla. Itse hauta, joka on ollut tiilesta muurattu ja holvattu, on sittemmin tullut havitetyksi
uusia hautoja tehdessa, mutta siihe.n johtanut porras on haarautunut viinikellarin portaasta, joka Iahti ensimaisen etelaisen pilarin lansisivulta ja on vielakin jaljella.
Ei ole mitaan syyta olettaa etta P. Hemmingin kulttia olisi
kirstuun panon jalkeen kirkossamme tahdottu- keskittaa ulkopuolelle paakuoria, jossa sita oli sita ennen harjoitettu jo
satasen vuotta. Kuitenkin on luultava etta se tilaa ottava
katollinen laite, johonka pyhimyksen jaannokset haudasta
otettua tulivat sijoitetuiksi ja joka vielakin on jaljella, vaati
hauta-alttarin sijoittamisen etaammalle paaalttarista kuin
missa hauta sijaitsi. Kun on luultava, etta taallakin oli piispan istuimen kohdalla etela- eli epistolapuolella paaalttaria,
toisen ja.kolmannen pilarin valilla kuorituoleja papistoa vartenJ2 on todennakoista, etta P. Hemmingin hauta-alttari sai
paikkansa P. Henrikin vastaavaa alttaria vastapaata etelan
puolella kuoria, jossa hanen hautansakin oli sijainnut. Asemapiirrokseen, siv. 65, olen merkinnyt P. Hemmingin alttarin
otaksumani paikan n:rolla 3. Alttari oli muutoin saman luontoinen kuin P. Henrikin.
Paakuoriin Iaheisesti liittyvia alttareita olivat edellamainitut seurakunnan eli P i t a j a n- ja P a p p i s a l t t a r i t.
Turun tuomiokirkossa on nailla alttareilla ollut paikkansa
asemapiirrokseen 4 ja 5:lla merkityilla kohdilla. Molemmat
2
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ovat osittain vielakin jaljella neljannen pilariparin lansisivuilla
seka siina asemassa, minka ne saivat vanhan kuorin 1260luvulla tultua rakennetuksi, etta myohemmin korkeammalle
tasolle uusittuina. Uutta kuoriosaa kirkkoon yhdistettaessa
korotettiin lattia vanhassa osassa n. 1 metrin verran, minka
vuoksi alttareitakin oli korotettava. Tasta toimenpiteesta
ovat merkit alttarijaannijksissa vielakin selvasti nakyvat.
Molemmat namakin alttarit ovat olleet Neitsyt Marialle omistetut.
P i t a j a n a 1 t t a r i a, n. 4, mainitaan nimilla: altare beate
virginis, VAr Fru altare ja Socken a1tare.l Sen esimiehena oli
kirkkoherra (curatus, esim. v. 1359),"oka samalla oli alttarin ~ r e b e n d a a t t i . ~Lindmanin otaksumalle, etta alttari olisi
tullut perustetuksi vasta piispa Hemmingin aikana, otaksuma,
, ~ nayta olevan tukea.
jonka J. W. Ruuthkin o m a k s ~ u ei
P a p p i s a 1 t t a r i, n. 5, on alkuaan tullut rakennetuksi
hakatusta kalkkikivesta. V. 1435 perusti Klaus Lydikenpoika
sille kolme.viikkomessua, tehden sita varten lahjoituksia. Messuista tuli alttarin prebendapapin huoltaa. Sita kutsutaan silloin "Neitsyt Marian eli pappiskuoriksi" (Warefru koor, som
. ~ 1445 sai alttari ("altare beate Marie
kallas klaerika k ~ o r ) V.
virginis, dicte clericorum") 100 paivan anne-eduL6 V. 1449 ja
1458 sai alttari ("Warfru altare, som kallas klaerkkoor")
Ilmeisesti tarkoitetaan tata alttaria sillakin
uusia lahjoit~ksia.~
uudella Neitsyt Marian alttarilla ("nya Warffru altare"), jonka
prebendapappi Peder Japsson mainitaan v. 1426.8 Adolf
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l a d m a n i n arvelulle etta tama alttari olisi ollut etelapuolella
k k k o a en ole voinut loytaa perustetta.'
Kirkon varsinaiset sivualttarit ovat sijainneet sivulaivoissa
ja todennakoisesti myos Iansiosan pilarien sivuissa. Kun
sivulaivat kirkossa tulivat kaytetyiksi myos kirkollisten saattueiden toimeenpanoon, siis kirkon sisaisena "ristikaytavana",
jolloin sivualttarit sen vierilla tulivat muodostamaan saattueen pysayspaikkoja ("stationes") , syntyi sivulaivoissa, varsinkin alttarien kohdalla, ahdinkoa. Suuri parannus tassa
kohden aikaan saatiin jo silla, etta sivukaytava uuden kuoriosan valmistuttua tuli jatkumaan ympari kuorin, joten liike
sai jatkua samaan suuntaan. Ahdingon valttamiseksi oli
uudessa kuorissa jo rakennusaikana valmistettu myoskin alttarien paikat seinan sisaisiin kaarikomeroihin ja varustettu
ne seinaan tehdyilla sailytyskomeroilla. Tallaisia sailytyskomeroita oli kussakin kaariko~nerossa kaksi. Itse alttariltomeroita oli 7, nim. yksi kussakin kuoriseinan suorassa
osassa. Naihin siirrettiin osa vanhemmista alttareista vanhan
osan sivulaivoista ja perustettiin uusia. Kun alttarien lukumaara kasvoi, oli niita ajan ollen mahdoton saada mahtumaan sivulaivoihin, jonka vuoksi kappelien rakentaminen
sivualttareita varten tuli valttamattomaksi. Olemme edempana tilaisuudessa nakemaan miten tayteen moniaat kappeleista tulivat ahdetuiksi alttareilla.
Niin vaillinaisia ja epavarmoja kuin tiedot sivualttareistamme ovatkin, nayttaa kumminkin mahdolliselta saada yleispiirteinen kasitys niiden sijoitusjarjestelmasta, jos kohta yksityiskohtiin nahden jaakin moni seikka epavarmaksi.
Vanhimpia Turun tuomiokirkon sivualttareista on varmaan
ollut P. Y r j a n a n alttari. P. Yrjana oli keskiajan kasityksissa uskon puolesta taistelevan ritarillisen voiman perikuva. Han oli legendan mukaan kotoisin Kappadokiasta
1 AD. LINDMAN,
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Vahassa Aasiassa, jossa han ratsunsa selassa vaeltaessaan
kerran joutui Selenan kaupunkiin Libyassa. Taman kaupungin ulkopuolelle oli silloin majoittunut hirmuinen lohikaarme,
joka vaati joka paiva saaliikseen ihmisuhrin, minka kaupungin tuli paivittain keskuudestaan arvalla valita. Sina paivana, jolloin Yrjana ritari saapui Selenaan oli arpa langennut kuninkaan tyttaren osalle, joka ulkopuolella kaupunkia
juuri oli odottamassa lohikaarmeen hyokkaysta. Ritari silloin, saatuaan asiasta tiedon, nousi satulaansa ja ristinmerkin
tehden ratsasti petoa vastaan surmaten sen. Taman jalkeen ritari kaikkialla taisteli pelottoinasti syntia ja pakanuutta vastaan saaden toisen ihmevoiton toisensa perasta.
Hanesta tuli siten koko kristikunnan iliailema sankari.
Suomen kirkossa, joka myohaiseen aikaan tuli perustetuksi pakanain keskuuteen, sopi legendan kaunis sankarikuva
P. Yrjanan ritariviitassa erinomaisesti sen esitaistelijain vertauskuvalliseksi esikuvaksi. Tuskin on yhdestakaan kirkostamme puuttunut hanen tutunomainen alttarikuvansa: ritari
hevosen selassa taistelemassa julmaa avokitaista lohikaarmetta vastaan prinsessan polvistuessa ryhman edessa, niin
yleinen on tama ryhrna meidan paiviimme asti sailyneiden
pyhimyskuviemme joukossa. Turun tuomiokirkossa mainitaan P. Yrjanan alttari ensi kerran v. 1355 lahjoituksen yhteydessa, joka tekee alttarista yhden kirkkomme tarkeiinmista
sivualttareista omine prebendaatteineen. ~ahjoituskirje'eti
sanamuodosta kay selville, etta alttari on sita ennen ollut
olemassa, vaikka todennakoisesti ilman prebendaattia. Mainittuna vuonna tekee presbyteri Henrik Tempil alttarille
lahjoit.uksen apostoli A n d r e a k :e n kunniaksi (in honorem sancti Andree apostoli), perustaa alttarille prebendan
ja messun P. Andreakselle seka lahjoittaa sille 30 markatl
arvoisen P. Andreaksen kuvan ("imaginen sancti Andree
apostoli de triginta marcisn).l Talla tavoin tulee P. Andreas
alttarin toiseksi erikoispyhimykseksi.
1
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Alttari, joka nirnikkopyhirnyksensa laatuun katsoen on
tavallaan ollut pappisalttari sekin, on ilrneisesti sijainnut kirlton pohjoispuolella jossakin sakariston lahettyvilla sivulaivan kuoripaassa. Uuden kuoriosan valrnistuttua se varrnaan
tuli siirretyksi sinrie ja tata siirtoa seuraavana toirnenpiteena
on todennakiiisesti pidettava Henrik Ternpilin lahjoitusta
Andreas rnessua ja prebendaattia varten sille. Milla kohtaa
alttari silloin sai sijansa, siita ei ole rnainintaa sailynyt. Katsoen siihen, etta pohjoisessa kuoritornissa,' joka oli ensirnainen valjennys sakaristosta Iahtien kuoria pain, oli erikoisen
pappisoven paikka, on rnahdollista, etta alttari sai sijansa
sita seuraavassa kaarisyvennyksessa kuorin puolella, eli kohdalla, jonka olen asernapiirrokseen (siv. 65) rnerkinnyt
6:lla. V. 1416 sai P. Yrjanan alttari uusia lahjoituksia ja
rnessusaatiiiita ja keskiajan lopulla rnainitaan silla olleen
koko joukko seka rnaa- etta kaupunkitaloja. Sen inventaarioiden joukossa oli rn. rn. P. Yrjanan kuva puhtaasta
hopeasta.' Muisto alttarin paikasta kirkossa on sailyneena
viela v. 1600, jolloin Kalja-Pertin vairno rnainitaan haudatuksi P. Yrjanan k ~ o r i i n . ~
P. S i g f r i d i n alttari, joka rnainitaan ensi kerran v.
1365, jolloin alttari saa ritari Niilo Thurenpojan testarnenttilahjoituksen seka testarnentin toirneenpanijain ehdottarnan
prebendapapin, on varrnaan piispa Hernrningin toirnesta saanut alkunsa ja rnyijs sijainnut hanen aikanaan valrnistuneessa
uudessa kuoriosassa. Paikkaa ei lahernrnin mainita,' rnutta
erinaisista syista voi otaksua sen olleen pohjoispuolella paaalttaria. Aikana, jolloin Ruotsin kirkossa on kansallinen liike
kaynnissa kotirnaisten pyhirnysten hyvaksi niinkin kansanornaiseksi kaynytta naapurirnaan pyhirnysta vastaan kuin P.
O l a ~ i a on
, ~ yrnrnarrettavissa etta piispa Hemming, itse ruotsalaissyntyisena, halusi varata talle syntyrnamaansa pyhimyk2
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selle mahdollisimman arvokkaan kunniapaikan omassa piispakirkossaan. Tahan katsoen voidaan otaksua kaariaukkoa
nyk. Kankaisten kappelin edessa (asemap. s. 65, kohta 7),
joka on suoraan paaalttarin kohdalla, P. Sigfridin alttarin paikaksi. Alttaria kehitetaan myohemmin monilla 1ahjoituksilla.l
Mita alttareita on ollut kahdessa, edella kosketellun itapuolella olevassa kaarikomerossa, siita en ole tavannut varnloja viittauksia. Jonkunlaisella todennakoisyydella voidaan
kumminkin pitaa mahdollisena etta nama komerot ovat olleet
omistettuja Kristuksen ristinkuoleman muistolle. Jo paakuorin alkukohta, sisaankaytava kuoriin, oli tavallisuuden
mukaan varustettu ristiinnaulitun ~ristuksen kuvalla, joka
oli ylhaalla kuoripilarien valissa. Sita kutsuttiin suuremmaksi
ristiinnaulitun kuvaksi. Sen edessa kolmasti polvistuen Isameidan rukouksen lukeva uskovainen ("Ante maiorem ymaginem crvcifixi, supra introiturn summi chori positam jn memoriam passionis Domini Ihesu Christi") oli annekirjeen mukaan
v:lta 1412 saava siina luvatun anteen.2 Olisi odotuksen mukaista, jos paakuorin takanakin olisi P. R i s t i n alttari ollut
kirkkoa paattamLsa. Suuremmalla ristiinnaulitun kuvalla olisi
siina oikealla kohdalla vastineensa, silla alttarikuvana olisi
tama ristiinnaulitun kuva ollut varmaan korkean tuomiokirkon
triumffiristia pienempi. P. Ristin alttari on tosin keskiajan
lopulla ollut toisella kohtaa kirkkoa, nim. kappelissa paaalttarin etelapuolella, jota kirkon tileissa y. m. Iahteissa, nahtavasti alttarista muistona, nimitetaan "~istik;oriksi" ("Korskoret"). Kun tama kappeli aina 1470 vaiheille asti oli kahtena eri kappelina tullen vastamainittuun aikaan yhdistetyksi
yhdeksi ja kun Ristikuorin nimi tarkoittaa yhdistettya kappelia ei P. Ristin alttari n2yta voineen olla siella ennen kappelien
yhdistamista. Se on siis kappelien yhdistamisen jalkeen
todennakoisesti tullut siirretyksi sinne jostain muualta. Mutta
samoihin aikoihin, eli n. v. 1470-71, rakennetaan kirkon itaR. E. A,, n. 195, 218, 266, 338, 343, 344, 362.
2 R. E. A., n. 334.

Turun Tuomiokirkon alttarit
--

37

@ahan uusi kappeli, sama, joka nykyaan on paakuorina.
Yhdyssiteen aikaan saamiseksi taman kappelin ja kirkon
valille puhkaistiin tassa ollut kaarikomero aukoksi. Siina
ollut alttari oli siis poistettava. On nain ollen sangen todennakoista .etta P. Rislin alttari todellakin on alkuaan ollut
kuoriosan itaisessa. kaarikomerossa ja siita tullut sittemmin
siirretyksi Ristikuorin nimea kantavaan yhteiskappeliin. Merkitsen tassa kosketellut kohdat asemapiirroksessa (siv. 65)
n:lla 9 ja 9 A.
Tasta P. Ristin alttarista ei ole keskiajalta mitaan suoranaista mainintaa olemassa. Myohemmin, keskiajan lopulla,
perustetaan kirkkoon uusi P. Ristin eli Vapahtajan alttari,
josta edempana saan Iahemmin mainita, mutta silla on tuskin
yhteytta taman nyt kasitellyn kanssa. P. Ristin palvonta on
rneidankin kirkossamme ollut yleinen jo ainakin 1300-Iuvun
alkupuolelta lahtien. P. Ristin juhlat 3 p:na toukokuuta
(inventio crucis) ja 14 p:na syyskuuta (exaltatio crucis) ovat
jo talloin olleet kalenterissamme, jopa korkeammissa arvoasteissa (semiduplex tai duplex) ja asiakirjain paivayksissa
ne esiintyvat 1330- ja 1340-luvuilta 1ahtien.l P. Ristille ovat
useat kirkoistamme, kuten Hattula, Taivassalo, Rauma
(luost.kirkko), Eurajoki, Hartola, Muolaa ja Juva seka yksi
linnoistammekin, nim. Korsholma (Kryzeburg = Creuzburg),
tulleet pyhitetyiksi. Tuomiokirkossamme mainitaan P. Ristin
juhlat v. 1412 a n n e p a i ~ i n a . ~P. Ristin alttarilla piispa Hemmingin kuoriosassa tuomiokirkkoamme on siis taltakin kannalta edellytyksia olemassa.
Itaisen kaarikomeron pohjoispuolella (asemap. s. 65, n. 8)
voitaisiin kenties, yhteytta ajatellen P. Ristin alttarin kanssa,
sijoittaa P. M a r i a M a g d a l e n a n alttari, joka kirkossamme mainitaan v:n 1412 a n n e k i r j e i ~ s a . ~ Maria Magdalena, on kirkon pyhimyksena legendan yhdistelma evankeliu-

R. E. A., n..90,105.
R. E. A., n. 334.
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mien suuresta syntisesta, joka fariseus Simonin huoneessa
voiteli Jesuksen jalat nardusoljylla ja Betanian Mariasta,
joka toisessa tilaisuudessa teki samoin (vert. Luuk. 7: 3 7 j. s.
ja Johannes 12: 2-8).
Hanen tunnusmerkkejaan taiteessa
ovat tavallisesti komeasti puettu hijatukkainen kaunotar,
kadessaan voiteluastia. Han viipyi viimeksi Kristuksen ristin
juurella, jonka vuoksi hanta usein kuvataankin siina polvistuen, ja oli ensimainen hanen haudallaan. Kristuksen kuolenian jalkeen antaa legenda hanen' paeta juutalaisten vainoa
Marseilleen, jossa eli katumuksen tekijana eramaaluolassa,
kunnes enkelit veivat hanen sielunsa taivaaseen. Hanen
kuolinpaivansa, 22 p. heinak., oli kalent&issamme korkeamman asteinen juhlapaiva (dup. ja tot. d.). Kirkoistamnie
ovat ainakin Ruskon ja Sottungan seka Viipurin Maria Magdalenan kappeli olleet hanelle omistetut.
Edellista vastaava kaarikomero etelan puolella (asemap.,
s. 65, n. 10-11) on ollut P. L a u r e n t i u k s e n ja todennakoisesti myos P. 0 1 a v i n alttarin paikka. Molemmat olivat
Upsalan tuomiokirkon suojeluspyhia. P . Laurentius oli arkkidiakoni Roomassa Sixtus 1I:n ollessa piispana ja karsi marttyyrikuolenian - tullen paistinraudalla karvennetyksi - keisari Valerianuksen aikana 10 p. elok. 258.l Hanen jarkkymaton
uskollisuutensa, hanen puhdas mielenlaatunsa ja nuorukaisintonsa heriitti aikaisin kristillisen maailnian ihailua ja
hanesta tuli pian Iansimaiden pidetyin pyhimys. Hanen
palvontansa arvellaan jo Ansgariuksen aikana joutuneen Pohjoismaihin. Myiiskin Lundin, Siktunan ja Linkopingin tuomiokirkot olivat hanen suojelukseensa vihityt."urun
tuomiokirkossa on P. Laurentiuksen nimi 1300-luvun majuskelikirjaimin ikuistettu kuoriin johtavan paaportaalin eteisholviin. Tuomiokirkon valityksella on P. Laurentius Suomessakin tullut
Vert. IvAR H E I K F Lesitysta
~~
naista tapauksista: De Kristna och
den antika hedendomen, s. 172.
EVERT WRANGEL,Lunds domkyrkas konsthistoria, s. 19-20.
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yhdeksi maan kansanomaisimmista pyhimyksista. Ainakin
kymrnenisen kirkkoa Turun seuduilta Pohjanmaalle ja Viipuriin asti on ollut P. Laurentiukselle pyhitetty ja Laurentius
i h e e t ovat yleisimpia kirkollisessa t a i t e e ~ s a m r n e . ~ Hanen
juhlapaivansa on kalenterissamme ollut korkeimmissa arvoasteissa ja tuomiokirkossamme s e mainitaan v. 1412 annepaiP. Laurentiusalttari mainitaan tuomiokirkossamme vasta

v. 1404, jolloin kuningas Eerik Pommerilainen lahjoitti sille
tulonsa viidesta maatilasta. Myohemmin s a a alttari rnuitakin
lahjoituksia ja keskiajan lopulla silla.nayttaa olleen 8 maatilaa seka runsaasti kalleuksia. M. m. oli alttarilla Neitsyt
Marian kuva, jolla oli paassa kullattu hopeakruunu ja yllaan
tunica, johon oli kiinnitetty kullattuja hopeakoristeita. Sen
prebendaatti mainitaan v. 1427.3 Mahdollisesti on P. Laurentiuksen alttarille tZall2 oliut keskitettyna rnyoskin P. V i n c e nt i u k s e n kultti, joka tuomiokirkossarnme v. 1412 mainitaan
annepyh.imyksena ja usein asiakirjain paivayksissa (22 p.
tarnmik., ensik. v. 1351).4 Hankin oli Rooman diakoneja ja
karsi marttyyrikuoleman jotenkin samanlaisin kidutuskeinoin
kuin P. Laurentius v. 304. Hanen pyhainjaannoksensa sailytettiin Lissabonin tuomiokirkossa, mutta suuri osa niista oli
joutunut Sven Estridinpojalle Tanskaan, joka ne menetti
Nissajoen taistelussa (v. 1062) .5 P. Vincentius kuului P.
Laurentiuksen kulttipiiriin ja on nahtavasti sen mukana joutunut meillekin. Keskiajan lopulla rakennettiin alttaria varten
kappeli sen kohdalle ja alttari siirrettiin sinne. V. 1613, jol1 P . Laurentiuksen kirkkoja ovat meilla olleet ainakin Mynamaen,
Karjalan kappelin, Pernion, Lohjan, Isonkyron, Helsingin, Janakkalan,
Lapptraskin, Viipurin ja Eckeron kirkot.
AARNO MALIN,Der Heiligenkalender F~nnlands, s. 164-5; R.
E A., SS. 334--5.
3 R. E. A., n. 299, 306, 342, 369, 425, 722, 723.
4 R. E. A., n. 334, 136.
5 EVERT
WRANGEL,
Lunds domkyrkas konsthistoria, s. 21.
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mien suuresta syntisesta, joka fariseus Simonin huoneess'a
voiteli Jesuksen jalat nardusoljylla ja Betanian Mariasta,
joka toisessa tilaisuudessa teki samoin (vert. Luuk. 7: 37 j. s.
ja Johannes 12: 2-8).
Hanen tunnusmerkkejaan taiteessa
ovat tavallisesti komeasti puettu haj'atukkainen kaunotar,
kadessaan voiteluastia. Han viipyi viimeksi Kristuksen ristin
juurella, jonka vuoksi hanta usein kuvataankin siina polvistuen, ja oli ensimainen hanen haudallaan. Kristuksen kuoleman jalkeen antaa legenda hanen' paeta juutalaisten vainoa
Marseilleen, jossa eli katumuksen tekijana eramaaluolassa,
kunnes enkelit veivat hanen sielunsa taivaaseen. Hanen
kuolinpaivansa, 22 p. heinak., oli kalenterissamme korkeamman asteinen juhlapaiva (dup. ja tot. d.). Kirkoistamme
ovat ainakin Ruskon ja Sottungan seka Viipurin Maria Magdalenan kappeli olleet hanelle omistetut.
Edellista vastaava kaarikomero etelan puolella (asemap.,
s. 65, n. 10-1 1) on ollut P. L a u r e n t i u k s e n ja todennakoisesti myos P. 0 1 a v i n alttarin paikka. Molemmat olivat
Upsalan tuomiokirkon suojeluspyhia. P. Laurentius oli arkkidiakoni Roomassa Sixtus II:n ollessa piispana ja karsi marttyyrikuoleman - tullen paistinraudalla karvennetyksi - keisari Valerianuksen aikana 10 p. elok. 258.l Hanen jarkkymaton
uskollisuutensa, hanen puhdas mielenlaatunsa ja nuorukaisintonsa heriitti aikaisin kristillisen maailman ihailua ja
hanesta tuli pian Iansimaiden pidetyin pyhimys. Hanen
palvontansa arvellaan jo Ansgariuksen aikana joutuneen Pohjoismaihin. Myoskin Lundin, Siktunan ja Linkopingin tuomiokirkot olivat hanen suojelukseensa ~ i h i t y t .Turun
~
tuomiokirkossa on P. Laurentiuksen nimi 1300-luvun majuskelikirjaimin ikuistettu kuoriin johtavan paaportaalin eteisholviin. Tuomiokirkon valityksella on P. Laurentius Suomessakin tullut
Vert. IVAR H E I K F Lesitysta
~~
naista tapauksista: De Kristna och
den antika hedendomen, s. 172.
EVERT WRANGEL,Lunds dornkyrkas konsthistoria, s. 19-20.
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yhdeksi mgan kansanomaisimmista pyhimyksista. Ainakin
kyrnmenisen kirkkoa Turun seuduilta Pohjanmaalle ja Viipuriin asti on ollut P. Laurentiukselle pyhitetty ja Laurentius
aiheet ovat yleisimpia kirkollisessa taitee~sarnme.~ Hanen
juhlapaivansa on kalenterissamme ollut korkeimmissa arvoaskissa ja tuomiokirkossamme se mainitaan v. 1412 annepaiP. Laurentiusalttari mainitaan tuomiokirkossamme vasta
v. 1404, jolloin kuningas Eerik Pommerilainen lahjoitti sille
tulonsa viidesta maatilasta. Myohemmin saa alttari muitakin
lahjoituksia ja keskiajan lopulla silla'nayttaa olleen 8 maatilaa seka runsaasti kalleuksia. M. m. oli alttarilla Neitsyt
Marian kuva, jolla oli paassa kullattu hopeakruunu ja yllaan
tunica, johon oli kiinnitetty kullattuja hopeakoristeita. Sen
prebendaatti mainitaan v. 1427.3 Mahdollisesti on P. Laurentiuksen alttarille t;iall2 oliut keskitettyna myijskin P. V i n c e nt i u k s e n kultti, joka tuomiokirkossamme v. 1412 mainitaan
annepyhimyksena ja usein asiakirjain paivayksissa (22 p.
i tammik., ensik. v. 1351).' Hankin oli Rooman diakoneja ja
"arsi
marttyyrikuoleman jotenkin samanlaisin kidutuskeinoin
kuin P. Laurentius v. 304. Hanen pyhainjaannoksensa sailytettiin Lissabonin tuomiokirkossa, mutta suuri osa niista oli
joutunut Sven Estridinpojalle Tanskaan, joka ne menetti
Nissajoen taistelussa (v. 1062).5 P. Vincentius kuului P.
Laurentiuksen kulttipiiriin ja on nahtavasti sen mukana joutunut meillekin. Keskiajan lopulla rakennettiin alttaria varten
kappeli sen kohdalle ja alttari siirrettiin sinne. V. 1613, jol1 P. Laurentiuksen kirkkoja ovat meilla olleet ainakin Mynamaen,
Karjalan kappelin, Pernion, Lohjan, Isonkyron, Helsingin, Janakkalan,
Lapptraskin, Viipurin ja Eckeron kirkot.
2 AARNO MAL~N,
Der Heiligenkalender Finnlands, s. 164-5; R.
E A., SS. 334--5.
3 R. E. A., n. 299, 306, 342, 369, 425, 722, 723.
4 R . E . A., n. 334, 136.
5 EVERTWRANGEL,
Lunds domkyrkas konsthistoria, s. 21.
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loin kuningatar Kaarina Maununtytar haudattiin. kappeliin,
kutsutaan sita viela P. Laurentiuksen kappeliksi ("S. Lars
chor") . l
V. 1615 huhtik. 26 p:na antaa lasimestari Olof laskunsa
ikkunain korjauksista eri kohdilla tuomiokirkkoa. Korjattavana on ollut m. m. ikkuna P. 0 1 a v i n kuorissa. Siita jarjestyksesta, jossa korjauksessa kysymykseen tulleet kuorit luetellaan, kay ilmeiseksi, etta P.. Olavin kuori on sama kuin P.
Laurentiuksen k ~ o r i . Kappeliin
~
on siis liittynyt muisto myos
P. Olavin alttarista. Kun ottaa huomioon, etta P. Olavilla
varmaan on ollut alttari tuomiokirkossa ja etta ialla pyhimyksella on ollu't tuomiokirkkomme esikirkon, Upsalan tuomiokirkon, suojeluspyhana yhteytta P. Laurentiuksen kanssa, on
todennakoista etta tamakin alttari on ollut samassa kaarikomerossa kuin P. Laurentiuksen ja vihdoin sen kanssa yhteisessa k a p p e l i ~ s a . ~
P. Olavi, Norjan kuningas, joka v. 1030 sai surmansa
Stiklastadin taistelussa, saavutti aikaisin marttyyrin sadekehan
ja keskeisen aseman pohjoismaisten pyhimysten piirissa seka
sailytti sen senkin jalkeen kun Tanska ja Ruotsi saivat omat
kansallispyhimyksensa (P. Knut Jy 1096 ja P. Eerik -f 1160).
Tassa kohden jaivat tehottomiksi m. m. Ruotsin taholta tehdyt
suoranaiset yritykset P. Olavin kultin hillitsemiseksi P. Eerikin kultin hyvaksi, mista taistelu nayttaa olleen kireimmillaan
1340-luvulla.' Suomessa erikoisesti juurtui P. Olavin kultti
varhain ja kehittyi keskiajan vuossatojen kuluessa niin vankaksi etta se eraissa muodoissa sailyi aina 1800-luvulle a s k 5
Noin parikymmenta kirkkoa, linnaa ja luostaria oli maasAbo domkyrkas rakenskaper 1553-1634, s. 165.
Abo domkyrkas rakenskaper 1553-1634, s. 81.
3 P. Laurentiuksen ja P. Olavin yhteinen alttari oli esim. Mynaniaella ja Saaksmaessa. MEINANDER,
Medeltida altarskip, s. 137, 276.
Vert. OTTO JANSE, Om Olofs kult i Uppland, Studier tillagn.
OSCARMONTELIUS,s. 163.
FR. Rij~s,Finland och dess invanare.
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samme P. Olaville omistettu, lukuunottamatta P. OJavin alttareita, joita sen lisaksi tunnetaan yhta monesta kirk0sta.l
P. 0 1 a v i mainitaan Turun tuomiokirkossa annepyhimyksena jo v. 1296.2 Kaikesta paattaen oli alttari jo silloin
olemassa. Olihan sellainen silloisen piispan, Maunu 1:sen
kotipitajan kirkossakin jo 1200-luvun j a l k i p ~ o l i s k o l l a . ~Siina
.tapauksessa on alttari tullut siirretyksi kyseessa olevalle paikalle kirkon vanhasta osasta. Etta tama alttari ei silloin saanut huomattavampaa asemaa kirkossa, johtui kenties siita,
etta piispa Hemming P. Olavin kulttiin nahden oli esimiehensa
Upsalan arkkipiispan kannalla. Myohemminkin jai alttari
ilman prebendaattia. Syyksi siihen voi epailla sita, etta taman kansanomaisen pyhimyksen kultin kehittamista tuomiokirkossa katsottiin haitalliseksi P. Henrikin kultin vielakin
korkeampaan arvoon kehittamiselle siella. Vasta keskiajan
lopulla nayttaa katsotun ajan tulleen suuremman huomion
kiinnittamiselle P. Olavin kulttiin paakirkossakin. V. 1493 pyyt a a naet piispa Maunu 111 Sarkilahti Trondhjemista P. Olavin
reliikkeja Turkuun luvaten vastineeksi P. Henrikin reliikkeja.4
Toimenpiteen saattaa otaksua olleen yhteydessa suunnitelnian
kanssa perustaa uusi P. Olavin alttari hanen itse rakennuttamaansa kuoriin kirkossa. Tuliko tuuma toteutetuksi, siita ei
ole sailynyt tietoa.
Jos jatkamme kirkon ymparikayntia samaan suuntaan
tulem'me toiseen etelaiseen kuoriaukkoon idasta lukien (n. 1 2
asemapiirroksessa). Siina voimme katsoa olleen P. K a t a r i in a n alttarin. S e mainitaan ensikerran v. 1370, mutta on kai-

'

1 P . Olavin kirkkoja olivat: J'omala, Kalvola, Kivennapa, Lappi,
Lembote, Lemu, Nauvo, Pietarsaari, Saloinen, Signilskar, Sysma, Tyrvaa, Ulvila, Uusikirkko, VArdo ja Ylane. Turun dominik. luostari ja
Savon ja Viipurin linnat olivat P. Olavin nimikkoja. P. Olavin alttareista kts. MEINANDER,
Medeltida altarskAp, s. 65 j. s.
R. E. A,, n. 18.
3 K. K. MEINANDER,
St. Olofsbild frdn Rusko kyrka, Abo stads
hist. mus., s. 17-21.
4 ARVIDSSON,
Handlingar I, s. 128.
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kesta paattaen ollut olemassa jo Hemming piispan aikana.'Se
on ensimainen alttari*kirkossamme, joka sai erikoisen kappelin, minka jalkeen alttari siirrettiin sinne (asemap. s. 65, n.
12 A). Sen rakennusaika lankeaa 1370-luvulle ja sen rakennuttajana oli piispa Johannes Westfal. Alttari oli v. 1370 saanut lahjoituksen prebendaatin palkkaamiseksi. Piispamme kartutti lahjoituksia edelleen ja rakennutti alttarille kappelin tarkoituksella tehda siita hautakappeli itselleen. Tama toteutui- '
kin, ja v. 1384 sai piispa kappelissa hautansa. Myohemmin sai
alttari uusia lahjoituksia ja v. 1465 antoi viisi kardinaalia sen
kehittamiseksi 100 paivan anne-edut. Keskiajan lopulla mainitaan sille kuuluneen suuri joukko maatiloja.'
P. Katariinan kappeliin perustettiin myohemmin muitakin
alttareita. V. 1455 sai (Messeniuksen mukaan) alkunsa P.
U r s u I a n eli 11,000 n e i t s y e e n alttari. Sen perusti
todennakoisesti Turussa keskiajan lopulla toiminut P. Ursulan
kilta. Tasta killasta ei ole paljoakaan tietoja sailynyt. V. 1509
mainitaan muuan talo Turussa, joka sijaitsi Iahella pappiskommuniota, ostetuksi P. Ursulalta ja v. 1547 sanotaan eraan
toisen talon torin varrella, joka lienee ollut killan varsinainen
kokoustalo, olleen ennen P. Ursulan killan oma ("tillforene
Ursulan kuori
under S. Ursulle gilde legat haffwer").".
(S. Ursula chor) tuomiokirkossa mainitaan v. 1617 Johan
Sdgerin lapsen ha~tapaikkana.~V. 1676 helmikuun 18 p:na
haudattiin nuori Johan Sdger Ristikuoriin ji Korskoret) ja
v. 1684 huhtik. 6 p:na jalleen raatimies Johan Sdger Ristikuoriin. Tassa on selvasti kysymyksessa Johan Sdger suvun
sukuhauta, joka siis on seka P. Ursulan etta Ristikuorissa.
Kuten edella on mainittu, on Ristikuori P. Katariinan ja sen
Iansipuolisen kappelin yhteinen nimitys, sen jalkeen kun kappelit yhdistettiin yhdeksi. Kun Iansipuolisen kappelin osan
haudat ovat tarkoin tunnetut on Johan Sigerin haudan taytyR. E. A., n. 213, 277, 369, 409, 603, 618, 684, 721.
R. E. A,, n. 698; Hist. Ark. IV, s. 131.
3
4

Abo domkyrkas rakenskaper 1554-1634, s. 170.
Abo domkyrkas rakenskaper 1634-1700, s. 183, 206.
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nyt olla entisessa P. Katariinan kappelis'sa, jonka haudat havitettiin 1780-luvulla, jolloin kappeliin valmistettiin koko kappelin alan kasittava suuri kirkon hauta. Nain ollen on P.
Ursulan kuorin eli alttarin taytynyt olla P. Katariinan kappelissa. Tata todistaa edelleen se etta P. Ursula on kappelin
holvikuvien joukossa yhtena nijsta neljasta naispyhimyksesta,
joilla on ollut alttarinsa taalla. Alttarin paikan saan siis merkita tanne numerolla 13 A.
Kuitenkin niyttB2 silt2 etti P. Ursulan alttarikin on siirretty tanne vasta kappelien yhdistamisen jalkeen joltain
muulta paikalta kirkossa. Alttarin perustaminen on tapahtunut piispa Olavi Maununpojan aikana (1 450-60), jolloin
kirkkoon rakennettiin myos uusi kappeli tornin etelasivulle,
yhteyteen nykyisen Stdlhandsken kappelin kanssa. Kun rnainittu yhteys naiden kappelien valilla tekee ilmeiseksi etta talIakin uudella kappelilla on alkuaan ollut jurnalanpalvelustarkoitus, josta se kumminkin pian eristetaan rnuihin tarkoituksiin, on todennakoista etta samanaikaisilla rnainitun uuden
kappelin rakentamisella ja P. Ursulan alttarin perustamisella
on ollut asiallistakin yhteytta. Saamme nain ollen pitaa todennakoisena etta P. Ursulan kappeli aluksi sai sijansa tornin
etelasivulle 1450-luvulla rakennetussa uudessa kappelissa ja
etta se sielta, kun mainittu kappeli vuosisadan lopulla tarvittiin muuhun tarkoitukseen, jota varten se m. m. huornattavasti korotettiin - siina oli sitemmin tuomiokapitulin kokoushuoneisto - siirrettiin Ristikappeliin. Merkitsen siis ehdollisesti P. Ursulan alttarin alkuperaisen paikan sen perustarnisaikaiseen uutiskappeliin numerolla 13.
Kolmantena alttarina Ristikappelissa on nahtavasti ollut
P. B a r b a r a n. Tama rnainitaan vuoden 1412 annekirjeessa ja viela v. 1445-kin on P. Barbara kirkossamme annepyhimyksena.l Alttarin paikasta ei ole kirjallista rnainintaa
sailynyt, mutta pyhimyksen kuva kappelin holvissa kolmen
rnuun ohella (P. Katariinan, P. Ursulan ja P. Annan), joiden
R. E. A., n. 335, 524.
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alttarit ovat olleet taalla, antaa tassa tapauksessa selvan
paikkaviittauksen. Ennen kappelin lantisen valiseinan purkamista on alttari todennakoisesti ollut talla seinalla, mutta tullut kappelien yhdistamisen jalkeen siirretyksi etelaseinalle,
jossa nelja seinakomeroa osoittaa olleen tilaa kahdelle alttarille. Asemapiirroksessa, s. 65, on taman alttarin oletetut kohdat merkitty n:lla 14 ja 14 A.
Seuraava kaarikomero lannen puolella (asemap., s. 65, .
n. 15) on kaikesta paattaen ollut P. B a r t o 1 o m e u k s e n
alttarin paikka. V. 1374 ilmoittaa piispa Johannes Westfal ja
hanen tuomiokapitulinsa porvari Johannes Kolnaren lahjoittaneen tuomiokirkolle pari maatilaa uuden alttarin perustamista varten, jolla olisi pidettava kaksi viikkomessua Jumalan ltunniaksi ja vainajain sielujen puolesta. Lahjoittaja,
joka oli murhannut eraan Johannes nimisen miehen, Ludvigin
toverin ("Lodewiks kumpan"), tahtoi siten sovittaa kaamean
rikoksensa.' Maatilat, jotka siten lahjoitetaan, mainitaan myohemmin Bartolomeusalttarin omist~ksina.~
Ei liene sattuma etta
inurhan tekijan sovitusalttari koski nimenomaan apostoli Bartolomeuksen muistoa, hanen, joka itse oli joutunut kaamean
veriteon uhriksi, hanet kun paluumatkallaan Intiasta nyljettiin
elavalta Armeniassa. Epailematta tuli taman apostolin muiston, joka taiteessa esitettiin verinen puukko kadessaan ja oma
nahkansa sylissaan, elavoittaa murhamiehelle hanen veritekonsa julmuus ja varoittaa muita sellaisista teoista. Apostolin peloittava kuva on freskona taman ja P. Katariinan
kaarikomeron valisen muuripatsaan etelaisessa sivussa. Sataluvun lopulla rakennettiin nim., n2ht;iv;isti piispa Oero Balkin
toimesta, tatakin alttaria varten kappeli, jonka itaseinalla
alttari sai kappelin paaalttarin aseman. Taman seinan poistamisen jalkeen kappeleita yhdistettaessa sai alttari nahtavasti paikkansa mainitun muuripatsaan sivulla. V. 1434 toimi
l.

R. E. A., n. 226.

* R.

E. A., n. 718.
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alttarin prebendaattina maisteri Johannes Yolintu.
sai aikojen kuluessa runsaita 1ahjoituksia.l
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Alttari

Myiiskin tahan kappeliin perustettiin myahemmin muita
alttareita. Jo hetimiten kappelin valmistuttua nayttaa siihen
tulleen P. A n n a n alttari. P. A n n a, Neitsyt Marian aiti,
on ollut meidankin hiippakunnassamme kalenteripyhimyksena
ainakin jo 1300-luvun jalkipuoliskolla. M. m. mainitaan yksi
kirkoistamme, nim. Hartola, jo v. 1398 P. Annalle vihityksi.?
Sen johdosta, etta muuan maatila, jonka piispa Pentti v. 1330
osti tuomiokirkolle, sittemmin mainitaan P. Annan alttarille
kuuluvana, on arveltu alttarin tulleen perustetuksi jo Pentti
piispan aikana,3 mutta tata perustetta voi tuskin pitaa sitovana, koska kirkolla itsellaankin oli tilaisuus siirtaa tilo,aan
alttariensa nimiin. Epailla sopii tata aikaista aikamaaraysta
senkin vuoksi, etta P. Annan kultti vasta vuosisadan ,lopulla
kay-kirkossamme yleiseksi, nousten erikoiseen arvoon vasta
seuraavan vuosisadan a l ~ l l a . ~Talloin mainitaan P. Annan
alttari m. m. Turun luostarissa ja P. Annan nimiin rakennetaan m. m. Salon, Kumlingen ja Naantalin kirkot. V:sta 1432
alkaen mainitaan P. Annan alttari tuomiokirkossamme lahjoitusten saajana, joita sille tehdaan viela v. 1486 ja 1491.
V. 1438, jolloin alttarin prebendaattina oli Anders Elifinpoika,
perustaa Upsalan tuomiorovasti Matti Olavinpoika sille messum6 Mahdollisesti oli alttarilla yhteytta myos P. Annan
killan kanssa, joka talla sataluvulla toimi T ~ r u s s a . ~Kappe-

'

I R. E. A., n. 426, 436, 450, 451.
,2 F. M. U. I, n. 1081.
3 LAGUS, Finska adelns gods och atter, siv. 51.
4 AARNO MALIN,
Der Heiligenkalender Finnlands, s. 240 j. s.;
vert. myos s. 101.
LEINBERG,De iinska klostrens hist., s. 64 j. s.
6 ARVIDSSON, Handl. II, n. 75, 81; R. E. A., n. 443, 474; LINDMAN,
Anteckningar Om Abo domkyrka, s. 36; ARVIDSSON, Handlingar VI,
s. 75.
7 LAGUS,Finska adelns gods och atter, s. 14, 53, 297. .
'
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lien yhteisajalla maalattujeii kattofreskojen joukossa on P.
Annan kuva muistuttamassa kappelin paikasta taalla.
V. 1416 perustettiin P. A n d r e a k s e n alttari. Sitavarten lahjoitti Thor Lingin tytar Gertrud Loukinais talonsa
Iahinna luostaria ja 100 markkaa rahaa, jolla summalla oli
toinenkin kiinteimisto ostettava alttarille, ehdolla etta alttarilla oli joka viikko pidettava messu Jumalan ja P. Andreaksen kunniaksi seka vuosittain P. Andreaksen . paivan jalkeisena arkiopaivana laulettava messu ja sita edellisena
iltana vigilia lauletuin messuin lahjoittajan ja hanen miesvainajansa 'seka kaikkien kuolleitten sielujen puolesta, rninka
ohella lahjoittajapuolisoita oli nimelta mainiten muisteltava
kaikissa alttarilla pidettavissa messuissa.l Alttari sai nahtavasti aluksi paikkansa P. Annan alttarin vieressa kappelin
etelaseinalla, jossa nelja seinakomeroa' osoittaa olleen tilaa
kahdelle alttarille. Kun kappelien yhdistamisen jalkeen t a m e
siirrettiin lisaksi P. Ristinalttari, joka todennakoisesti sai
freskokuva viela
sijansa etelaseinalla, missa P. Helenan
rnuistuttaa sen paikasta, siirrettiin ainakin tarna, mutta mahdollisesti P. Annan alttarikin kappelin lantiselle seinalle, missa
kenties Loukinaispuolisoita tarkoittavat lahjoittajakuvat osoittavat sen paikan, samalla kun P. Andreaksen kuva kappelien
keskipatsaassa alttarin entista paikkaa vastapaata antaa viittauksen siita. Myoskin P. Annan alttarilla olisi sell Iantiselle
seinalle jouduttua freskokuva pyhimyksesta vastapaataan.
Kenties juuri tama alttarien paikallinen yhdistelmg on ollut
aiheena siihen etta P. Annan ja Andreaksen alttarien talouskin
seka papillinen hoito ovat sittemmin tulleet yhdi~tetyiksi.~
Asemapiirrokseen (siv. 65) merkitsen naiden altt$rien
otaksumani paikat P. Annan n:lla 16 ja P. Andreaksen n:lla
17 osoittaen samalla niiden siirron suunnan. Seitseman alttaR. E. A., n. 364, 365.
Keisarinna He!ena (f 322) Konstantinus Kloruksen puoliso ja
heisari Konstantinus Suuren aiti, oli pyhan ristin uudestaan lijytaja.
3 Vert. LINDMAN,Anteckningar om Abo domkyrka, s. 36.
2
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"n sijoitus puheenalaisen yhteiskappelin alaan on kieltiimatt8:
suuri saavutus.
Seuratessamme tuomiokirkon kappelikysymysta edelleen
samassa kulkusuunnassa tulemme, sivuutettuamme kaksi vierekkaista portaalikkoa, suureen kolmiholviseen kappeliin, joka
n?yttaa olleen erikoisesti Turun kaupungille omistettu. Kappelin rakennusvaiheista rnainittakoon tassa vain, etta se 1400
vaiheillti sai varsinaisen kappelisisustuksensa. Kappelia kutsutaan tuomiokirkon tileissa, hautaluetteloissa y. m. lahteissa
"Pormestarikuorin" ("Borgmastarkoret") nimella, joka antaa
viiftauksen siihen, etta Turun kaupungilla on ollut erikoinen
osuus sen vaiheissa. Nimi johtuu Iahinna siita, etta Turun
kaupunki on ollut sen paaalttarin perustaja.
Paivaamattomassa kirjeessa, joka nayttaa kirjoitetun viimeistaan 1420 alussa tai pikemmin jonkun verran sita ennen,
vahvistaa piispa Maunu Tavast saatiijn, jonka on tehnyt
Turun kaupungin pormestari ja raati (circumspecti viri proconsules et consules civitatis nostre Aboensis) omaksi ja seuraajiensa onneksi seka koko kaupunkikunnan kasvamiseksi ja
menestymiseksi. Saatio tarkoitti P. K o 1 m i n a i s u u d e n
alttarin perustamista tuomiokirkkoon, alttarin, jonka yllapitamist2 ja papin palkkaamista varten sille, kaupungin hallitus
sitoutuu seuraajiensakin puolesta maksarnaan vuosittain 28
markkaa. Kun alttarin pappi Ragvald Gunnarinpoika mainitaan jo 24 p. kesak. 1420 kaupungin porrnestarin ja raatimies
Mikko Swartin kanssa sinettitodistajana eraassa asiakirjassa, on saatio jo silloin toteutettu ja alttari t0imessa.l Kansan kesken on alttari nahtavasti kaynyt pormesfarin alttarin
nimella, joka sitten on antanut koko kappelille nimensa. Asemapiirrokseen (siv. 65) merkitsen alttarin paikan n :lla 18.
Samoihin aikoihin perustetaan kappeliin toinenkin alttari.
Se on apostolien P i e t a r i n j a P a a v a 1 i n. V. 1414 lahjoittaa porvari Hinza Knap ja puolisonsa sita varten talonsa

,
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ja kauppansa (Aningaisissa) Turussa seka muutamia peltoja,
jotka kuitenkin vasta myohemmin lankeavat alttarin hyvaksi.
V. 1419 toteuttavat veljekset Fredrik ja Jakob Frese sukulaisensa Taivassalon kirkkoherran Helvikin testamenttilahjoituksen koskeva sekin erasta taloa Aningaisissa ja erasta tonttia
Turussa samaa tarkoitusta varten, ja kun viela v. 1423 lahjoitetaan alttarille yksi Aningaisten talo lisaksi, voitaneen alttari
naihin aikoihin toteuttaa. Alttari, joka siten syntyy turkulaisena Aningaisten alttarina, saa myohemmin muitakin l'ahjoituksia, nekin turkulaisten tekemia. Niiden tekijoista mainittakoon ritarit Pentti Lydikenpoika (1454) ja Henrik Bitz
(1467), piispa Koniad Bitzin isa.l Alttarin edessa sai viimeksimainittu myos h a ~ t a n s a . Sama
~
hauta joutui sittemmin,
kuten hautaluetteloista selviaa, turkulaisille Ohrapaa- ja Arpsuvuille. Hauta sijaitsee kappelin keskimaisen holvin kohdalla
etelaseinalla, kuten siina viela tavatut kaikkien mainittujen
hautakivien osat todistavat, joten alttarin paikka kappelissa
on siis ollut mainitulla kohdalla (asemap., s. 65, n. 19).
Myohemmin saa nahtavasti viela kolmaskin alttari tassa
kappelissa sijansa. Se on v. 1447 perustettu P. K o 1 m e n
K u n i n k a a n a 1 t t a r i (altare trium regum). Sen perustajien joukossa mainitaan piispa Maunu Tavast, joka teki alttarille ensimaisen lahjoituksen, ritarit Henrik Bitz, Magnus Gren,
H'enrik Klaunpoika y. m., kaikki nimia, jotka tavataan piispa
Maunu Tavastin samoihin aikoihin perustaman Kolmen Kuninkaan veljeston (confraternitas trium regum) jasenl~ettelossa.~
Alttarilla ja veljestolla on siis epailematta ollut yhteytta olemassa. Ansaitsee huomiota etta useimmat Pietari-Paavalin
alttarin perilstajista ja lahjoittajistakin ovat Kolmen Kuninkaan veljeston jasenia ja sellaisina mukana myos naille omistetun alttarin perustamisessa, jota paitsi ritarit Pentti Lydikenpoika ja Henrik Bitz ovat, Kolmen Kuninkaan alttarinkin tar1

R. E. A., n. 346, 347, 381, 406, 569, 609
JUUSTEN--PORTHAN,
Chronicon, s. 489.

R. E.

A., n. 714, 715.

y. m.
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keimpia lahjoittajia. Alttareilla on siis talla tavoin yhteytta,
joka ilmeisesti on paikallistakin 1aatua.l Nain ollen saattaa
dettaa kappelin kolmannen holvin olleen talle alttarille omis&tun, joka on ollut kaupungin ylhaisemman sivistyneiston
erikoisalttari. Tahan holviin sijoitettuna on "P. Kolmen Kuninkaan kuori" ollut myiiskin sek2 kyllin tilava ett3 arvokas senkin oikeuden istuntopaikaksi, jossa Erik Axelinpoika Tott, .
Turun linnan paallikon, piispa Konrad Bitzin, arkkidiakoni
Amidin ynna useiden muiden lasna ollessa heinakuussa 1476
tuornitsi eraan riidanalaisen tilan P. Sigfridin alttarille.2 Asernapiirroksessa (s. 65). on sen paikka rnerkitty nurnerolla 20.
Etelan puolelta kirkon runkohuoneeseen liittyva viirneinen
kappelikin Iannessa on ollut valmiina jo 1400-luvun alkupuolella, koska se on ollut rnukana kahdenkin sataluvun alkupuolella tapahtuneen tulipalon vaurioissa ja niista aiheutuneissa uudistuksissa. Kappeli, joka nyt on S t 5 l h a n d s k e n
hautakappelina, on aikaisernrnin tullut uusituksi eika ole nyt
ollut tutkittavissani. Kappeli on pieni ja ehyt seka nayttaa
tarkoitetun vain yhden tarkearnman sivualttarin paikaksi.
Niiden tuorniokirkkomme tunnettujen sivualttarien joukossa, joita ei jo edellisessa ole mainittu tai joiden paikka ei
ole tunnetusti muualla, on yksi aiiloa alttari, joka on ollut
siina arvossa ja siina taloudellisessa asernassa, 'etta sell voi
katsoa voineen pita8 yksinkin kappelin hallussaan. Se on
S i e 1 u j e n alttari (altare aniinarum Christi fideliurn). Alttarin perustarnisaika on tunternaton, rnutta vuodesta 1424 alkaen
se saa pitkin sataluvun kulkua runsaita lahjoituksia. Keskiajan lopulla silla mainitaan olleen, paitsi niittykappaleita eri
tahoilla, 18 rnaatilaa, ja prebendaattitalo kaupungissa. Sen
huornattavimpia lahjoittajia ovat olleet Turun linnanpaallikko
Klaus Lydikenpoika ja hanen veljensa Pentti, Ingemundinpojat Laurentius, Nauvon kirkkoherra, ja Olavi, asemies, seka
1

2

R. E. A,, n. 542, 543, 544, 588..
F. M. U.. IV, n. 3646.
4
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asemies Lasse Juhonpoika, joka lahjallaan tahtoi sovittaa
murhatekonsa, mink6 uhriksi Harald Olavinpoika oli joutunut.
V. 1445 antaa kuusi kardinaalia sadan paivan anteet alttarin
kehittamiseksi.' Kunnes syyta toisenlaiseen sijoitukseen alttariin nahden ilmenee sijoitan sen kyseen alaiseen kappeliin,
jossa silla siinakin tapauksessa etta useampia alttareita oiisi
kappelissa ollut, on varmaan ollut paaalttarin asema. Merkitsen sen asemapiirrokseen (siv. 65) numerolla 21.
Pohjoispuolella kirkkoa on talla kohdalla ollut kahden sakramentin toimituspaikka, nim. kasteen ja kirkkoonoton. Ei
ole luultavaa, etta naita toimituksia olisi paakirkossamme oltu
alttareilla kunnioittamatta. Kasteen erikoisalttari oli J o h a nn e s K a s t a j a n. Hanen syntymajuhlansa on jo vuoden
1296 annekirjeesta Iahtien ollut tuomiokirkossamme saanntillisesti annepaivana ja todennakoista on etta kirkon lansipaaclyssa, pohjoispuolella kaytavaa, jossa oli kastemaljan virallinen paikka, on jossain taman Iahettyvilla mybs ollltt Johannes
talle kohdalle
Kastajan alttari. 1400-luvun alussa val~nist~li
kirkon pohjoisseinaan liittyva kappcli, johon kyseenalainen
alttari varlnaan tuli paaalttariksi. V. 1416 sai alttari tuomiokirkon arkkidiakoni Johannes Anudinpojalta suuria lahjoituksia ja alttari vihittiin seka Johannes Kastajalle etta evangelista Johannekselle. Samalla sai alttari seka prcbendapapin
etta useita maaraaikaisia ja maarasisaltiiisia messuja. Jo taten
tuli alttarille kappelialttarin kaikki edellytykset, mutta
edelleenkin sita kehitettiin verovapauksilla y. in. luontaisilla
lahjoit~ksilla.~Asemapiirroksessa on alttarilla merkki 22.
P a a t t a x kappelin seinakomeroista on siina ollut kolme
alttaria, nim. yksi kullakin seinalla. Katsoen slihen, etta kastemaljan lahimrnassa yhteydessa on ollut kirkkoon olettavan
aidin suljettu ripityspenkki, on otaksuttavissa, etta kastealttarinkin Iaheisessa yhteydessa on ollut. alttari pyhimykselle,
.1 R. .
~,A.E
411,437,511,513,524,682, 716.
2 R. E. A., n. 362, 363, 369, 450, 486, 488, 529, 531.
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jonka erikoisorninaisuuksia oli aitien suojelerninen raskauden
tilassa ja sen vaivoista auttarninen. Tuorniokirkkornrne pyhirnysten joukoksa on tat2 erikoishyvetta edustanut P. M a r g ar e t a, jonka alttari rnainitaan annekirjeessa v:lta 1412 ja
jonka paiva, 13 p. heinakuuta, edelleen v:n 1445 annekirjeessa
on tarnan edun paivana. Mahdotonta nain ollen ei ole etta
yhtena sivualttareista P. Johanneksen kappelissa on ollut juuri
P. M a r g a r e t a n a 1 t t a r i. Taman voi siina tapauksessa
otaksua olleen kappelin pohjoisseinalla, josta sen toivorikas,
lohikaarrneen voittava haltiatar on ollut toirnituksen alaisen
kirkosta kasinkin nahtavissa (asernap. 23).
Kappelin Iansiseinalla ylernpana olevassa pyiireassa kornerossa on freskona P. V e r o n i c a n kuva, esitettyna levittarnassa Kristuksen hikiliinaa, jossa nahdaan siihen tarttunut
kuva Kristuksen kasvojen piirteista. Onko silla ollut yhteytta
nlernpana olleen alttarin kanssa, on nyt vaikea sanoa. -P. Veronica ei ole pyhimyskalenterissarnme, vaikka hanen legenclansa Golgatan kohtauksesta on useinkin tullut kirkollisessa
taiteessarnme esitetyksi. Kun alttarin paikka tallakin seinalla
valjan seinakomeron sivulla nayttaa selvalta, rnerkitsen sen
nurnerolla 24, vaikka talla kertaa' en voi esittaa perusteltua
arvelwa siita, mika alttari tassa olisi sijainnut. Vastaiseksi se
voitaneen ehdollisesti rnerkita P. Veronican nirniin.
Pohjoisen sisaankaytavan itapuolella on tunnettu T a v a skappeli, tuorniokirkkornme komeirnpia. Se on piispa Maunu
Olavinpoika Tavastin yksityislahjoitus tuomiokirkblle niinkuin
se alttarikin, joka tuli kappelin paaalttariksi. Kappeli valrnistui v. 1425, rnutta jo nelja vuotta aikaisemmin, v. 1421,
antoi han perustuskirjan alttarille, jota varten kappeli sitten
rakennettiin. Alttari perustettiin "Jesuksen Kristuksen kaikkein p y h i m rn a n R u u m i i n, kaikkien pyhien e n k e I i e n
ja P. B r i g i t a n nimiin, ylistykseksi ja kunniaksi." l Alttari
sai sittelnrninkin runsaita lahjoituksia ja v. 1443 antoi paavin
1 R. E. A.. n. 381.
ti

17

Iahettilas Saksassa, kardinaali Alexander, sen edistamiseksi 5
vuoden ja 200 paivan anne-edut.l Alttarille oli saadetty joka
viikonpaivan varrelle messu, maanantaipaivalle kaksikin, toinen autuaitten sielujen, toinen Kristuksen Ruumiin ylistykseksi.
Viimeksimainittua aihetta koski myos torstaipaivan messu.
Yksi viikkomessu oli omistettu vuorottain pyhille enkeleille,
vuorottain P. Brigitalle.2 Muita alttareita kappelista ei tunneta eika niita liene muita ollutkaan. Asemapiirrokseen on
alttari merkitty numerolla 25.
Kierrettyamme taten kirkon melkein ympari, alttareilla
pysahtyen, saavumme lahtokohtaan, jossa meilla viela on yksi
asemaltaan tunnettu alttari mainittavana. Se on kirkon oman
suojeluspyhimyksen, P. H e n r i k i n. Taman alttarin perusti
piispa Bero Balk ja hanen tuomiokapitulinsa eli siis kirkko
itse. Ensimaiset tunnetut lahjoitukset alttarille teki v. 1386
ja 1400 Tukholman raatimies Pietari Wlanning ja hanen puolisonsa, jotka samalla perustivat alttarille kaksi viikkomessua, toisen kaikkien kristittyjen sielujen ja toisen P. Eerikin
h y v a k ~ i . ~V. 1441 antoivat Upsalan arkkipiispa, Linkopingin, Skaran, Strengnasin, VesterAsin ja Turun piispat 40 paivan anteet alttarin kehittamiseksi. Alttari, jonka virallinen
nimi oli aluksi P. Henrikin ja P. Eerikin alttari, tuli taman valtakunnan piispojen annekirjelman kautta sen ohella omistetuksi
valtakunnan kaikille s~ojeluspybimyksille.~
Nama olivat, paitsi
alttarin nimikkopyhimyksia, Skaran piispa Brynolf, Vexion
piispa Sigfrid, Strengnasin (Tunan) piispa Eskil, Linkopingin
piispa Nicolaus, P. Henrik, David ja Botvid, P. Brigitta ja
hanen tyttarensa P. Katariina, P. Elin Skovdesta, P. Ingrid
Skenningesta ja P. Ragnil Teljesta. Myohemmin luettiin niihin lisaksi Turun piispa Hemming.Vlttarista tuli talla
2

4

5

R. E. A., n. 517.
R. E. A., n. 419, 517, 546.
.
R. E. A., n. 264, 290.
R. E. A., n. 497.
Vert. Hist. Ark. XXIII, 1, 3., s. 17.
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tavoin seka Suomen drikoinen etta koko valtakunnan "isanmaan alttari". Jokapaivaisessa kaytannossa oli alttari kansan alttari P. Henrikille, jolle se tassa kantoi rukouksensa ja
uhrinsa pyhimykselle.
Alttarin paikka on sakariston seinaan murretussa komerossa. Jo se seikka etta talla kohdalla seinassa sailytettiin
P. Henrikin kuvaa aina sata vuotta sitten tapahtuneeseen
kaupungin ja kirkon paloon asti on antanut aihetta otaksuinaan alttarin paikan olleen nailla tienoia, mutta vasta hiljattain suoritetuissa korjauksissa on alttarin sija saatu ilmi.
Alttarin paikka on siis valittu niiri likelta pyhimyksen hautaalttaria kuorin piirissa kuin ulkopuolella kuoria yleensa on
ollut mahdollista. Sen murtaminen kohtaansa on ollut
konstruktiivisesti arveluttava teko, silla sita tehdessa on koko
alkuperainen kantava seina puhkaistu Iavitse. Mutta valttamattomyys on ilmeisesti pakottanut uskaltamaan teon, silla
kaarikomerot idempana olivat jo silloin saaneet alttarinsa ja
etaammalle sita ei tahdottu asiallisista syista sijoittaa. Huomiota ansaitsee myoskin, etta alttarille ei ole katsottu voitavan ottaa tilaa sivukaytavasta sijoittamalla se seinaa vasten, jonka vuoksi se on tullut upotetuksi seinan sisaan, sillakin uhalla etta kohdasta siten on saatu tuomiokirkkorakennuksen heikoin kohta, joka nyt on vaatinut vaikealuontoisen
vahvistamisen. Asemapiirroksessa on paikka merkitty
n:rolla 26.
Siirryn taman jalkeen tuomiokirkon itaisimpaan kappeliin,
joka nykyaan on kirkon p a a k u o r i n a. Tasta kappelista on
aikaisemmin yleisesti vallinnut se kasitys, etta se olisi varakkaan turkulaisen porvarin Jakob Wollen 1600-luvun alkupuolella rakennuttama, jonka vuoksi silla ei olisi mitaan tekemista keskiaikaisen tuomiokirkon kanssa. Nyt suoritetuissa
tutkimuksissa on kumminkin osoittautunut ilmeiseksi kappelin myohaiskeskiaikainen alkupeia ja etta kappel,i on sama,
joka 1470 vaiheilla silloisen tuomiorovastin ja sittemmin piis-
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pan Maunu Sarkilahden toimesta ja kustannuksella rakennettiin K a i k k i e n p y h i e n kappeliksi. Kappeli on todennakoisesti valmistunut v. 1471., jolloin eraan sailyneen muistiinpanon mukaan muurari Henrik (Henricus murator) nostaa
palkkionsa kappelin rakentamisesta ja holvaamisesta (pro
ereccione capelle omnium Sanctorum vna cum t e ~ t u d i n e ) . ~
Myohemmin kutsutaan kappelia uudeksi kappeliksi hautausrnaalla ("nova capella in coemiterio")
ja Uuden kappelin
nimen se sitten on saanutkin pitaa 1600-luvulle saakka. Kappeli on merkillinen pienoismukaelma tuomiokirkon 1300luvun kuoriosasta samalla kuin se on myohaisgotiikan mielenkiintoisimpia edustajia maassamme. Kirkon kuorin mukaan
on tassakin kappelissa jo rakennuksen suunnitelman rnukaisesti valmistettu siihen tulevien alttarien paikat saannollisiksi kaarikomeroiksi, joihin myos on valmistettu kutakin
alttaria Oarten tavanmukaiset sailytyskomerot, kaksi kutakin
alttaria varten. Kaarikomeroiden lukumaara on 7. Asemapiirroksessa merkitsen ne numeroilla 27-33.
Kappelin paaalttari oli omistettu K a i k i 1 1 e p y h i 1 1 e,
jonka vuoksi sen virallinen nimi oli altare omnium sanctorum.
Sen yllapitamiseksi ja prebendaatin palkkaamiseksi sille teki
kappelin lahjoittaja runsaita lahjoituksia, jota paitsi prebendaatille rakennettiin oma kivitalo k a ~ p u n k i i n . Alttari
~
sai taman ohella useita messusaatioita. Sen paikka oli paaalttarien
tavanmukainen paikka kappelin itaisella seinalla (asemap.
30), eli jotenkin samalla kohdalla, missa kirkon nykyinen
alttari sijaitsee.
Toinen tunnettu prebendaatilla varustettu alttari kappelissa oli P. R i s t i n a 1 t t a r i, joka mainitaan jo v. 1485.*
Arkidiakoni Maunu Grisfot perusti sille v. 1501 nelja ikuista
messua. Hanen lahjoituskirjeessaan mainitaan alttarin sijainneen kappelin pohjoissivulla (in nova capella a d latus aqviR. E. A., n. 576, (s. 460).
Vandelin kirkkoherra Henrik Friisin lahjoituskirje v:lta 1504.
".
E. A., n. 677, 678, 688.
S. V. A. 20/5 1485. Karlssonin kop. vatikaanin arkistosta.
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lonare). Piispa Hemmingin esimerkkia seuraten antoi Maunu
Sarkilahti valmistaa .kappeliin myoskin haudan itselleen.
Tassa saivat myos hanen ystavansa Knut Posse ja kaksi
hanen seuraajaansa, piispat Laurentius Suurpaa (f 1506) ja
Johannes Olavinpoika (f 1510) viimeisen leposijansa. Kun
Maunu Sarkilahden (f 1500) haudan sanotaan sijainneen
P. Ejistin eli Vapahtajan ("S. S a l v a t o r i s") alttarin edessa
ja piispa Laurentius Suurpaan ja hanen seuraajansa taas paaalttarin edessa ja kun hauta ilmeisesti on sama holvihauta
on P. Ristin alttari nahtavasti sijainnut kaarikomerossa 29,
jolloin haudan paikkamaarays on aivan asian mukainen.l
Ennen kappelin rakentamista oli kuorin itaseinassa seka
sisa- etta ulkopuolella alttari. Edellinen, jonka olen otaksunut olleen P. Ristin alttarin, siirettiin, nahtavasti siita
nimensa saaneeseen kappeliin kuorin etelapuolella niin kuin
aiemmin on mainittu. Jalkimainenkin oli, alttarin kohdan tullessa yhteyden aikaansaamista varten uuden kappelin ja kirkon valilla aukaistuksi, talta paikaltaan poistettava. Alttari,
jonka komeron alaosa viela on jaljella, on komeron pohjassa
sailyneesta maalauksen osasta p ~ a t t a e nollut P. K r i s t o f or u k s e n alttari. P. Kristoforus, tuo suuri ja vahva mies, jonka
ammattina oli sauva kadessa kahlata virran poikki kantaen
~natkustajia virran yli ja joka kerran sai tilaisuuden talla
tavoin kuljettaa Kristuslastakin, oli matkamiesten erikoissuojelija ja hanen alttarinsa on useissa kirkoissamme ollut
kirkon ulkopuolella kuoriakkunan alla tai avoimessa etehisessa, jossa se on ollut matkamiesten saavutettavissa. Uuden
kappelin valmistuttua alttari nahtavasti siirrettiin Iaheiseen
kaarikomeroon (27 asemap.) I:appelin pohjoispuolelle.
P. Kristofferin kuori mainitaankin tassa kappelissa (Sancte
Christoffer coor in vti kirckien med thet capellet wid kirckigarden) kirkon tileissa viela v. 1588.2
1

JUUSTEN-PORTHAN,
Chronicon, s. 556, 582, 587 j. s., 589.
Abo dornkyrkas rakenskaper 1553-1634, s. 45.
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V. 1618 sanotaan tuomiokirkon hautaluetteloissa pormestari Clas Thomassonin tulleen haudatuksi tuomiokirkkoon
P . M a r t i n kuoriin (i S. Morthens chor).' Pormestari Thomassonin hauta tavattiin paakuorista, kaarikonleron 33 kohdalta (asemap., s. 6 5 ) . Haudan rikottu kivi oli palasina haudassa ja on kokoonpantuna nyt jalleen entisella paikallaan.
Kiven kirjoitukset ovat luettavat ja selvat. P. M a r t i n u ks e n alttarilla on siis ollut yksi Kaikkien pyhien kappelin
alttaripaikoista. P. Martinus, Toursin piispa (Jy 397), taiteessa ratsastava pyhimys, joka leikkaa oman manttelinsa liepeen koyhalle, ihotautien erikoisparantaja ja yleensa koyhien
suojelija, mainitaan tuomiokirkossamme v:n 1412 annekirjeessa annepyhimyksena ja hanen juhlapaivansa, 11 p. marraskuuta, on kalenterissamme korkean arvoasteen juhla. Asjakirjapaivayksissa hanen paivansa on meillakin jo v:sta 1295
1ahtien.2 Hanen nimiinsa ovat kirkoistamme m.m. Raisio ja
Marttila pyhitetyt. O n ilmeista etta P. Martin alttari on ollut
tuomiokirkossamme 'ennen kyseenalaisen uuden kappelin valmistumista. P . Martin alttari on muualla - nain on laita ollut
esim. Tukholman Suurkirkossa - usein Pyhanhengen huoneiden nimilla kayneiden armeliaisuuslaitosten kanssa ja kun
tallainen on ollut Turussakin ainakin jo v:sta 1396 Iahtien
saanee ensimaisen P. Martin alttarin perustamisen asettaa
viimeistaan naihin aikoihin. Tavallisesti on taman alttarin
paikka kirkossa, semminkin armeliaisuuslaitoksen alttarina,
jolloin m. m. sille keraytyneet uhrit olivat tarkeitl laitoksen
toiminnan kannattamiseksi, Iahella sisaankaytavia, joissa
kaikki kirkonkavijat ovat helposti voineet sen huomata ja
sita Ialiestya. Kaikkien pyhien kuorissa on P. Martin alttari
nain ollen todennakoisesti keskiajan lopulla alkunsa saanut
Abo domkyrkas rakensltaper 1553-1634,

s. 172.

2R. E. A . , n . 17.
FRANSDE BRUN,Storkyrkans egendomar, stiftelser och personal under medeltiden. Stockholms kyrkor (sarjassa Sveriges kyrkor)
1; I, H 1, s. 35.
R. E. A., n. 279, 280.
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uusi perustelma, josta valitettavasti ei ole asiakirjoihin joutunut tietoja.
Kappeliimme jaa paikkoja viela kolmelle alttarille, joista
vastaiseksi ei ole lahempia tietoja. Jos ennen mainitsemani
olettamus, etta piispa Maunu Sarkilahden toimenpide P. Ola. vin reliikkien hankkimiseksi Turkuun oli yhteydessa uuden
alttarin perustamishankkeen kanssa P. Olaville hanen perustamaansa kappeliin, o n oikea, olisi yksi mainituista alttaripaikoista saanut haltijansa. Voisimme silloin otaksua taman
pyhimyksen erikoiseen arvoon nahden kirkossamme kaarikomeroa 2 8 (asemap., s. 65), kappelin pohjoisseinalla, P.
0 1 a v i a a 1 t t a r i n paikaksi. Mita alttareita kaarikomeroissa 31 ja 32, jotka varmaankaan eivat ole olleet alttareista
tyhjia, olisi voinut olla, sen paattamiseen puuttuu vastaiseksi
kyllin selvia viittauksia. ,
Edella kerrottujen alttarien lisakSi on kirkossamme varmaan ollut muitakin alttareita, joiden paikka ei ole vastaiseksi maarattavissa. Nama ovat kaiketi, ainakin suurimmalta osalta, olleet kirkon runkohuoneen lansiosassa, osittain
seinavierilla, osittain pilarien sivuilla. Uudemman ajan runsaan hautaamisen vuoksi kirkkoon ovat kumminkin alttarien
perustuksetkin, jotka saannollisesti nayttavat olleen kivesta
muuratut, tulleet jotensakin perinpohjin havitetyiksi. Muutamien alttarien sijoituksesta saanen viela lausua ajatukseni.
Kirkon runkohuoneen etelaseinalla, kohdalla, jonka olen
merkinnyt 34:lla (asemap., s. 6 5 ) , on nahtavasti ollut alttari.
T a m a kay selville seka talla kohdalla olleesta pohjakivikosta,
etta ilmeisesti alttarille kuuluneesta seinakomerosta' arkkadien valisen muuripilarin lansisivussa. Viimeksimainitun tekemisesta voi paattaa alttarin olleen paikallaan viela senkin jalkeen kun kappeli talla kohdal1.a on ollut olemassa. Kun tassa
ollut alttari siten on ollut paikallisessa yhteydessa kappelin
ja sen alttarien kanssa, joilla on ilmeinen paikallinen luonne
Turun kaupungille, voidaan ajatella, etta tamakin alttari on

ollut samaan ryhmaan kuuluva.' Tallainen alttari onkin
edella esitettyjen lisaksi kaikesta paattaen ollut kirkossamme
viela ainakin yksi, nim. P. N i k o 1 a u k s e n. T a m a alttari
mainitaankin v:n 1412 annekirjeessa ja kun on syyta otaksua,
etta alttarilla on ollut yhteytta Turussa toimineen P. N i k o1 a u k s e n killan kanssa, on todennakoista etta alttari on
ollut olemassa jo edellisella vuosisadalla. P. Nicolauksen
kilta mainitaan naet jo v. 1355, jolloin presbyteri ~ e k i k
Tempi1 testamenttaa killan vanhimmalle eli esimiehelle poytaliinan ("seniori conuiuij beati Nicolai j mensale pro tabulo
sue").' P. Nicolaus, Myran piispa (Jy 326), myoskin Barilaiseksi kutsuttu, oli meren myrskyjen hillitsija ja sen vuoksi
matkamiesten ja kauppiaitten s'uojelija. Han oli kerran Myrassa pelastanut kansan nalanhadasta ja oli edelleen voimakas suojelija tatakin pahaa vastaan. Taman kuuluisan
pyhimyksen nimiin olivat Turun kauppiaatkin yhtyneet veljestoksi, joka mahdollisesti perusti alttarin pyhimykselleen tuomiokirkkoonkin ja yllapiti sita. Kaupungin muiden yhtymien
alttareihin liittyen on P. Nicolauksen alttari arvokkaalla
tavalla lisannyt kaupunkikappelin arvoa liittaen sen kannattajiin myos kaupungin varsinaisen porvarikunnan.
.
Kirkon pohjoispuolella, sakariston paatyseinan Iansiosassa, kohdalla 3 5 asemapiirroksessa, nayttaa niinikaan olleen
paikka alttarille, jonka pohjaosa on voinut olla rakennettu
kalkkikivesta. Alttarin lansisivulla on seinassa profiloitu
pilasteri, jonka tarkoitus vastaiseksi on epaselva, ja sen itapuolella tavanmukainen seinakomero, jossa lienee ollut puinen kaappi. Uskaltaisin arvata talla kohtaa olleen P.
Mikaelin alttarin.
Arkkienkeli Mikael, tuo taivaallinen ritari, joka taistelee
lohikaarmetta, saatanaa, vastaan Mooseksen ruumiista (Juudaan kirje 9 v.), joka ajoi paholaisen taivaasta, johdatti
R. E. A.,

n. 160.

( s . 104).
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israelilaiset erarnaan halki ja oli Herran Iahettilas Abraharnille ( 1 Moos. 22: 11) ja Josualle (J. 5: 14), Herran sotajoukon johtaja, se enkeli, joka kukisti assyrialaisten joukot
(Aikak. 32: 21) j. n. e., oli keskiajan kirkossa tarkea tekija.
Han oli paratiisin esimies, joka esitteli sielut Herralle ("praepositu's paradisi, qvi praesentat anirnas ante Dorninum"),
enkelien ensirnainen sieluja vastaan otettaessa ("princeps
angelorurn ad suscipiendas animasW).lTaiteessakin esitetaan
hanta sieluja vaa'allan punnitsemassa.
V. 1342 mainitaan arkkienkeli Mikaelin paiva, 29 p. syyskuuta, tuomiokirkolle annetussa annekirjeessa annepaivans.* Myiihemminkin or1 sama enkeli tai P. Enkelit yleensa,
joita juuri P. Mikael ensimais6nB' edustaa, tuomiokirkossamme
samassa asemassa. Nain on laita esirn. annekirjeissa vuosil ta 1412 ja 1443.3 Keskiaikaisissa kalenteriaineksissarnrne
on P. Mikaelin juhla kauttaaltaan kaikkein korkeimmissa
arvoasteissa ' ja hanen kansanomaisuuttaan kirkossarnrne
todistaa jo sekin, etta ainakin 14 kirkoistamrne on ollut
hanelle ornistettu, jota paitsi P. Mikaelin alttareita on sailynyt lukuisista muista kirk~istamme.~
Voimme edella sanottuuri katsoen pitaa todennakoisena
etta paakirkossammekin on ollut P. Mikaelin alttari ainakin jo
1300-luvulta lahtien. Hanen merkitykseensa nahden kultissa.
ja katsoen hanen sankarilliseen esikuvallisuuteensa nimenomaan papistolle on alttarin paikka sakariston oven pielessa
sille luonnollisin. Kun piispa Maunu Tavast perustaessaan
P. Ruurniin alttarinsa kappelin tarnan alttaripaikan kohdalle
Hoepfner, Die Heiligen der christ. Kunst, s. 125.
F. M. U. I, n. 478.
3 R. E. A,, n. 334 ja 514.
4 MALIN,Der Heiligenkalender Finnlands, s. 1 6 6 7 .
5 P. Mikaelin kirkkoja ovat olleet: Asikkalan, Finnstromin, Kemin,
l<irkkonumn~en, Korppoon, Laitilan, Lopen, Messukylan, Mikkelin,
Munsalan, Paimion, Pernajan, Poytyan ja Tammelan kirkot. P. Miknelin alttarikuvia on sailynyt m. m. Hattulan, Jamsan, Karkun, Kis]<on, Liedon, Maarian ja Pernion kirkoista. Vert. MEINANDER,
Medeltida altarskdp, Luettelo.
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omistaa sen myoskin kaikille pyhille enkeleille, joille joka
toisviikkoinen messukin saadetaan, on toimenpide talta kohdalta aivan samanlaatuinen kulttilaajennus kuin monet muut
vastaavat toimenpiteet kirkossarnme, joista jo edellisessa on
ollut puhetta. Alttari onkin todennakoisesti taman jalkeen
lakannut olemasta talla paikalla erillisena alttarina.

V. 1470 maaraa Klaus Juhonpoika testamentissaan P.
S e b a s t i a n i 1 1 e tuomiokirkossa 60 markkaa rahaa, parin
harkia, kolme lehmaa ynna pienta karjaa ehdolla etta'tuomiorovasti antaa kynttilain palaa hanen sielunsa puolesta.'
llman epailysta on tassa kysymyksessa P. Sebastianille pyhitetty alttari tuomiokirkossa, alttari, jonka edessa lahjoittaja on
valinnut hautapaikkansa ja jolle han lahjoituksellaan halusi
itselleen sielukynttilat. Jo aikaisemmin, v. 1455, oli Lyypekkilainen kauppias Henrik Hovemann testamentissaan lahjoittanut 10 markkaa Turun tuomiokirkolle, jotta silla maalattaisiin taulu, joka esittaisi P.P. F a b i a n i a, S e b a s t i an i a ja A n t o n i u s t a . V a y t t a a siis silta, etta naille pyhimyksille on kirkossamme ollut yhteinen alttari, jota hyvin
on voitu erikoistapauksissa kutsua jonkun sen pyhimyksen himella. P. Fabianus, Rooman piispa (236-251),
arvossa pidetty kirkon opettaja ja marttyyri, kuvattuna miekka kadessa,
usein paaluun sidottuna ja kyyhkynen liitelemassa hanen
paansa paalla, P. Sebastianus joukon paallikko Rooman sotavaessa, harras kristitty ja marttyyri - kuvattu alastomana
nuorukaisena nuolien Iavistamana puuhun sidottuna -, pyssymiesten erikoissuojelija ja ruton vastustaja, seka P. Antonius erakko, karjan ja koyhien suojelija seka ruton ja tautien
vastustaja - kuvissa T muotoisella kerjalaissauvalla ja kerjalaiskellolla varustettu vanhus, jonka viitan liepeissa piileksii sika - ovat taalla yhtyneet muodostamaan alttarin koyhan
R. E. A., n. 623.
Mitteilungen des Vereins fur Lubeckishe Geschichte und
Alterthumskunde 1889 (syys-lokak.),
s. 76; F. M. U. IV, n. 2960.
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kansan tarpeiksi, jonka keskuudessa uskonnollinen hartaus oli
kotonaan, mutta joka samalla oli koyhyydelle, taudeille ja rutoille pahiten alttiina. Samoin kuin ennen koskettelemani P.
Martinus alttarin voisi tamankin alttarin ajatella sijainneen jossakin Iahella sisaankaytavia. Kun asemapiirrokseen merkitse!~
naille jarjestysnumerot 36 ja 37 etelaisen pilarisarjan kahden
Iantisimman pilarin sivuihin, on se yleiskatsausta tarkoittava
mahdollisuussijoitus, kokonaan ehdollista laatua.
V:n 1412 annekirjeessa mainitaan tuomiokirkossamn~e'
lisaksi protomartyyrin, P. S t e f a n u k s e n, alttari. Hanen
juhlansa joulun jalkeisena paivana on kauttaaltaan ollut korkeimmassa arvoasteessa. Muun merkityksensa ohella on han
hevosten suojelijana ollut meillakin erikoisen kansanomainen.
Hanen alttarikuviaan on yli kymmenesta kirkostamme vielaki;;
jaljella.' Ehdollisesti merkitsen taman alttarin jarjestysnumeron 38 pohjoisen pilarisarjan toisen pilarin sivuun Iannesta.
Edella mainittujen lisaksi on kirkossamnle todennakoisesti
ollut pari alttaria, joista ei ole sailynyt mainintaa, nim. P.
G e r t r u d i n ja P. E r a s m u k s e n. Paitsi sita etta mainitut pyhinlykset ovat usein esiintyvia alttaripyhimyksia kirkois~amme,~
on tuomiokirkossamme erityista syyta olettaa
heille olleen alttareita sen vuoksi, etta kaupungissa on kummankin nimiin ollut toiminnassa hyvantekevaisyyslaitoksia, joiden onlalle toiminnalle alttarin yllapitaminen tuomiokirkossa on
ollut tarkea. P. Gertrudin kilta mainitaan Turussa ensikerran
v. 1439 ja P. Erasmuksen v. 1466.3 Edellisella oli kaupungissa oma kiltatalo, jonka kokoussalissa m. m. maan saadyt
kokoontuivat v. 1457 paattamaan Kristian 1:sen Ruotsin
kuninkaaksi valitsemisen hjrvak~ymisesta.~Kilta yllapiti ma+

--

Vert. MEINANDER,
Medeltida altarskSp, (Luettelo).
P. Gertrudin alttareita on ollut ainakin Sundin, Ulvilan, Vahankyron, llmajoen ja Voyrin kirkoissa, P. Erasmuksen t a a s ainakin
Ulvilari, Karjan ja Viipurin kirkoissa.
R. E. A., n. 477; F. M. U., n. 3301.
4 F. M.' LT., n. 3035.
I
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jataloa eli vierastupaa koyhia ja sairaita matkamiehia varten,
minka ohella silla oli oma kirkko ja hautausmaa. Myoskin
P. Erasmuksen kiltayhtymalla oli o m a kiltatalo, jonka suojissa Erik Akselinpoika T o t t v. 1466 istui maaoikeutta. MLILItoin ei ole killan toiminnasta sailynyt tietoja. Kun P. Erasmuskin oli koyhainhoidon ja armeliaisuustoirninnan erikoisia
subjelijoita, voidaan jo siita paattaa etta killan toiminta liikkui talla alalla. Kun kummankin yhtyman toiminta oli suuressa maarin riippuvainen yleison avustusten annosta, o n
ilmeista etta ne eivat voineet olla perustamatta ja yllapitamatta tuomiokirkossa alttaria, jolle keraytyvat "uhrit" saattoivat olla yhtymain toiminnalle tarkeana taloudellisena tukena. Nama alttarit ovat epailematta myos olleet keskikirkolla, jossa ne ovat olleet kaikenlaisen yleison saavutettavissa. Merkitsen asemapiirrokseen (s. 6 5 ) ehdollisesti niiden
jarjestysnumerot 39 ja 4 0 kolmannen pilariparin sivuihin lannesta lukien.
On mahdollista, etta kirkossamme vielakin on ollut jokunen alttari, josta ei mitaan tietoa ole sailynyt. Todennakoista
on kumminkin ettd kuorinpuoleisella keskikirkolla tarvi.ttiin
vapaatakin tilaa, silla tanne sijoitettiin tilapaisille laitteille
kirkon omien pyhimysten reliikit erikoisissa tilaisuuksissa
yleison palvottaviksi ja rakennettiin erikoistapauksissa, kuten
tapahtui esim. v. 1514 P. Hemmingin kirstuun asettajaisjuhlassa, hyvinkin suurta tilaa ottavia laitoksia maarattyjen juhlien ohjelmanumerojen suorittamista varten. Myoskin on
kirkon ulkopuolella varmaan ollut alttareita niiden jumalanpalvelusmenojen, saattueiden y. m. suorittamista varten, jotka
tapahtuivat hautausmaalla ja kirkon ymparilla. Naista onkin
useissa keskiajan 13htciss;imrnk puhetta. EdellB on jo yksi
tallainen ulkoalttari tullut mainituksi, P. Kristoforusalttari,
joka Kaikkien pyhien kappelin rakentamisen jalkeen tuli sisaalttariksi ja sai toisen paikan. Todennakoisesti o n se tullut
korvatuksi uudella alttarilla kappelin itaseinalla. TaaIIa onkin
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pienoinen vihkimaristi hakattuna seinaan suuren itaikkunan
alle (41 asemap., s. 65). Kirkon lansipaadyssa, suuren paaoven etelapuolella on sensijaan taalla olleen ulkoalttarin komero vielakin eheana jaljella (asemap., s. 65, n. 42). Mille
pyhimyksille nama alttarit ovat olleet pyhitettyja, siita ei
ole tietoa sailynyt.
Edella esitetty alttarien jarjestely tuomiokirkossa~nme
antaa siitakin huolilnatta etta se jossakin yksityiskohdassa
poikkeaisi todellisesta asianlaidasta, paapiirteisen yleiskuvan
pyhimyspalvonnan ulkonaisten laitteiden sijoittelusta ja ryhmittelysta kirkossamme. Alttarien lukumaara on luonnollisesti kasvanut vahitellen sita mukaa kuin kirkko on laajentunut ja alttarien lisaamisen tarve motivoi taysin kirkkomme
yhtamittaisen laajentamistoimen. Kirkon laajentuminen aiheutti puolestaan alttarien siirtoa ja uudestaan sijoitusta,
mii~ka jalkeen ne myos olivat uudestaan vihittavat. Kun
piispa Konrad Bitzista sanotaan etta han yhtena paivana
vihki 12 alttaria on maininta taysin asianmukainen, jos ajatellaan esim. Ristikuorin muutoksen aiheuttamia alttarien
siirtoja ja samanaikaista Kaikkien pyhien kuorin lisaan tuloa.
JUUSTEN--PORTHAN,
Chronicon, s. 489.

Lyhennykset.
F:M. U. = Finlands Medeltids Urkunder.
R. E. A. = Registrum Ecclesiae Aboensis.
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Turun tuomiokirkon asemakuva, jossa numerot osoittavat
alttarien paikkoja.

