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Alasaksalainen hallitalo
kertoo pientä historiaa
Talo eurooppalaisen etnologian tutkimuskohteena Saksassa

Tässä artikkelissa tarkastelen historiallisiin rakennuksiin liittyvää m uuttuvaa
kulttuuriperintöä. Näkökulm ani on keskiajalta saakka periytyvä talonpoikais
talo, alasaksalainen hallitalo. Tarkastelun kohteen a oleva talo sijaitsee selkeäs
ti rajattavissa olevalla Pohjois- Saksan hedelm äviljelyalueella. Taloa ja sen his
toriaa lähestytään sen asukkaiden om ien kokem usten ja kertom usten kautta
Siksi tarkastelun ajallinen painopiste on 1900-luvun jälkim m äisellä puoliskolla
Tarkastelen sitä tpaa, jolla historian läsnäolo näkyy uuden vuosituhannen vaih
teessa talossa ja asum isessa, taloa ym päröivässä m aisem assa ja väestön sosiaa
lisissä rakenteissa. Lisäksi selvitän, kuinka talon asukkaat suhtautuvat ja ovat
suhtautuneet taloonsa kulttuuriperintönä, jo lla rakennuksena saattaa olla taka
n aan jo p a 400-vuotinen historia.
Artikkeli pohjau tuu saksankieliseen käsikirjoitukseen " D e r A ltlä n d e rH o f im
W andel. V e rä n d e ru n g e n d e r sozialen S tru k tu ren u n d d es A lltagslebens im Alten
L a n d im 20. Ja h rh u n d ert" , jo h o n em piirisen aineiston olen kerännyt tutkim us

alueeltani Saksasta vuosina 1998 - 2000. Sen ytim en m uodostavat henkilökoh
taiset käynnit 81 hallitalossa, jo issa haastattelin 151 h en k ilöä.’ M etodisesti talon
asukkaiden kertom usten kautta m ääräytyvää näkökulm aa on Saksassa käytet
ty vähän^, vaikka eurooppalaisen etnologian^ piiriin lukeutuvalla talotutkim uksella (H ausforschung)^ m uutoin on m aassa pitkät perinteet. Sen alkuna pide
tään 1700-luvun kameralistiikan® hengen m ukaisia tarkkoja paikalliskuvauksia,
jo ista paljon siteerattu on Justus M öserin (1720-1794) kuvaus w estfalenilaisesta
hallitalosta. Sitä asui patriarkaalisesti jo h d ettu talonpoikainen perhe.
Kun vielä 1800-luvulla keskityttiin eri reikennustyyppien luokitteluun tai yri
tettiin löytää talojen alkuperä rom antiikan ajalla kuvitellusta esigerm aanisesta
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yhteiskunnasta, siirryttiin 1900-Iuvun alkuun m en nessä kulttuuripiiriopista ver
soneeseen kulttuurim aantieteelliseen tarkasteluun. 1930-luvulla katse suuntau
tui toisaalta tarkkoihin ja yksityiskohtaisiin yksittäisten rakennusten rakentei
den tutkim iseen (Gefugeforschung), toisaalta kansallissosialistisen ideologian
m ukaiseen talojen alkuperän selvittäm iseen saksalaisen heim oluokittelim poh
jalta. Saksan D em okraattisessa Tasavallassa talotutkim uksen fokuksena oli feo
dalism in ja kapitalism in läpim urron vaikutus työtätekevän väestön rakennus- ja
asuinkulttuuriin. Sitä vastoin Saksan läntisessä osassa sai toisen m aailm ansodan
jälkeen vallan historiallisesti suuntautunut talotutkimus, jolla vielä nykyäänkin
on oppiaineen piirissä edustajansa. Lähteinään se käyttää itse fyysisen rakennuk
sen lisäksi lähes yksinom aan historiallisia arkistolähteitä*^. Sen rinnalle on viime
vuosien aikana syntynyt näkemys, m issä rakennusta - taloa - tarkastellaan ko
konaisvaltaisesti, heuristisesti ja tulkitsevasti sen asiJdcaiden kokem usten kaut
ta. Täm än tarkastelun yhtenä tukipilarina on huolellinen kenttätyö. Siinä tutki
ja siirtyy talon ulkoisesta objektiivisesta tarkastelusta rakennuksen sisälle, missä
hän kohtaa asukkaiden arkipäivän, heidän henkilöhistoriansa ja sen liittymisen
taloon, heidän subjektiiviset käsityksensä tärkeästä ja vähem m än tärkeästä, kau
niista ja rum asta sekä oikeasta ja väärästä. Talossa tapahtuneet rakenteelliset ja sisustukselliset m uutokset ovat tässä tarkastelussa kulttuurista reflektiota. Ne ovat
"ajan m erkkejä”, jotka heijastavat laajem m inkin alueella tapahtuneita sosiaalisia,
teknisiä, taloudellisia, hallinnollisia ja m entaalisia muutoksia.

Talo ihmisen tekemässä maisemassa
T äm ä artikkeli edustaa viim eksi kuvattua talotutkim uksen suuntaa. Tarkastelun
kohteena siinä on Keski-Euroopan laajim m alle levinnyt talonpoikainen raken
nustyyppi, alkuaan ristikkoseinärakenteinen, olki- tai ruokokattoinen alasak

salainen hallitalo (N iederdeutsches Fachhallenhaus), jo sta on useita paikallisia
variaatioita. Yksi niistä sijoittuu E lb e-jo en eteläpuolelle, Altes Land -n im iselle
alueelle, jo sta m atkaa pohjoispuolella E lbeä olevaan H am purin keskustaan on
alueen etäisim m ästäkin pisteestä, Staden kaupungista, vain noin 40 kilom et
riä. Idässä täm ä noin 170 neliökilom etrin laajuinen alue rajoittuu Hampurin
Finkenv^rerderin kaupunginosaan.
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Altes Land sijaitsee Elben etelärannalla Staden, Buxtehuden ja H am purin kaupunkien
välisellä alueella (lähde: Altländer Archiv, Kartenabteilung, Jork)
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Altes Land jakautuu kym m eneen katukylään^, jo id en talot seuraavat Elben
ja sen sivujokien Schw ingen, Liihen ja Esten rantoja katkeam attom ina nau ha
m aisina ketjuina. Talojen takaa avautuvat keskiajalla luodun m aanjakosysteem in m ukaiset viljelysm aat pitkinä kapeina kaistaleina.
Altes Land oli 1200-luvulle saakka Elben vesijättöm aata, m issä m aata
louden intensiivisen harjoituksen teki m ahdottom aksi alati uhkana olevat
Pohjanm ereltä E lbeen tu nkeu tu neet myrskytulvat. M enneinä vuosisatoina ne
ovat aika ajo in p eittän eet allensa la a jo ja alueita ja hukuttaneet alleen taloja, ih
m isiä ja karjaa. V iim einen tu hoisa myrskytulva oli vuonna 1962, jo lloin surm an
sa sai 315 E lben rannan asukasta ja tu hatm äärin karjaa".
Altes Land asutettiin sen jälkeen kun sinne keskiajalla oli houkuteltu m onin
privilegein silloisen "keskushallinnon”, Brem en in hiippakunnan toim esta p a
toam isen m estareita, hollantilaisia uudisasukkaita. Heidän tehtävänään oli o t
taa m aa viljelykseen**. He loivat alueelle pato- ja kanavointijärjestelm än, m ikä laajen n ettu n a ja paran n ettuna - on ollut asukkaiden verrattain hyvänä turva
na myrskytulvia vastaan ja m aisem aa hallitsevana piirteenä nykyaikaan saak
ka. H ollantilaisten viljelykseen valtaam a alue oli hedelm ällistä m arskim aata, jo 
ka toi asukkaille jo varhain poikkeuksellisen vaurauden. Sitä tukivat uudisasuk
kaille m yönnetyt verohelpotukset ja ikuinen talonpoikainen vapaus. Siten Altes
Land kuuluu niihin harvoihin saksalaisiin alueisiin, m issä koskaan ei ole ollut
m aaorjuutta. Alueelta puuttuvat siksi kartanot. Sosiaalisen rakenteen peru sta
na olivat siten vapaat talonpojat, jo id en asem a yhteisössä m ääräytyi m aaom ai
suuden ja talon koon m ukaan. Vaurauden ulkoisena m erkkinä oli alteslandilainen talo - " Altländer H of ” -, jo k a saksalaisessa talotutkim uksessa edustaa
om aa alasaksalaisen hallitalon alatyyppiä.
A lteslandilainen talo - kuten kaikki m uutkin alasaksalaisen hallitalon variaa
tiot - o n kehittynyt m aanviljelyn ja karjanhoid on harjoitukseen. Siinä ihm iset,
eläim et, taloustoim et, viljan puinti ja varastointi on sijoitettu sam an katon alle.
Ihm isille varattu tila on n oin 1 /3 talon pinta-alasta. Toinen ja kolm as kerros ovat
palvelleet vilja- ja heinävarastoina. Paikalliset erot näkyvät rakennusten koossa,
m ateriaaleissa ja ulkoisessa koristelussa. Siten Altes Landin hallitalo on suuri keskim äärin 32 m etriä pitkä, 15 m etriä leveä ja 13 m etriä korkea -rakennu s, jo 
ta hallitsee lähelle m aanp intaa ulottuva jyrkkä ruokakatto. Talon erikoisuuksiin
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Alteslandilainen talo vuodelta 1618 Ja siitä rekonstruoitu pohjakaava noin vuodelta 1870.
Siitä ilmenee lämmittämättömän Dielen (eläin-Ja puintitila), Fletti?i (väen ruokailu- Ja
työskentelytila, missä sijaitsi suuri avoliesi) Ja lämmitettävän asuintilan (Kammerfach)
välinen kokosuhde. Talon väki nukkui yleensä pareittain alkovissa (Alk). Pääsisäänkäyti
taloon oli Dielen kautta. Jonne Johti kaksiosainen GrootDör (GD).TilaJako säilyi periaat
teessa samanlaisena toiseen maailmansotaan saakka, mutta niin että Piettiin rakennet
tiin erillinen keittiö, Jolloin avoliesi purettiin. Lisäksi Dielen Ja Flettin välille tehtiin eläi
met ihmisistä erottava väliseinä. (Kuva Ja piirros Outi Tuomi-Nikula 1998Ja 2004).
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Talon fasadin hääovi ei ole tarkoitetm käytettäväksi iilko-ovena. Sen sai avata vain m or
siamen tullessa ensi kertaa taloon ja hautajaisissa. Lisäksi se toimi eräänlaisena varauloskäytävänä silloin kun taloa uhkasi myrskytulva tai tuli. Perinteisesti siinä ei ole ulospäin
edes kahvaa, paremm in kuin porrasaskelmaakaan. Vielä nykyisinkin hääovi on suosittu
tausta alteslandilaisissa häissä, kuten tässä vuonna 1954 otetussa kiwassa. (Kuva yksityi
sen hallussa, Guderhandviertel)

kuuluu taidokkaasti koristeltu ristikkoseinäinen ja punatiilinen fasadi, jo h o n on
usein m aalattu m iete- ja raam atunlauseita, eläm än ohjeita sekä om istajien n i
m iä ja vuosilukuja. Fasadin keskellä on ns. m orsiusovi (BT).
Vauraan tilan erikoisuuksiin kuului lisäksi puusta valm istettu, m aalauskoristein som istettu ja om istajan nim ellä varustettu m ah tip o rtti.'“
Altes Landin alueella suoritetut arkeologiset kaivaukset osoittavat, että alu
eelle on rakennettu hollantilaisten esikuvien m ukaan hallitaloja jo ainakin
1200-lu v u lla." Alkuaan ristikkoseinä (Fachvverk) oli täytetty vitsaspunoksella
ja valkeaksi kalkitulla savella, 1500-luvulta lähtien arvokkaam m alla punatiilellä ‘% Sodat, tuli ja ajan ham m as ovat sittem m in hävittäneet vanhinta rakennus
kantaa niin, että iäkkäin asuttu altesland ilainen hallitalo on rakennettu vuonna
1600 ja nuorin 1916. Suurin osa nykyisestä rakennuskannasta on 1700 ja 1800luvulta. Kaikkiaan alueella on säilynyt vajaat 300 alasaksalaisiin hallitaloihin lu
249

Outi Tuomi-Nikula

keutuvaa rakennusta. Osa tästä vanhasta rakennuskulttuuriperinnöstä on tur
vattu tuleville sukupolville rakennussuojelulailla siten, että vuonna 1999 su o jel
tu ja hallitaloja alueella oli 117.'^
Toisen m aailm ansod an jälk een p erin tein en m aanviljelys o n väistynyt in 
tensiivisen hedelm äviljelyn tieltä. Sen m erkityksestä kertoo se, että Altes Land
on nykyisin Euroopan suurin y h ten äin en hedelm äviljelyalue.“* M aisem allisesti
alue m uistuttaakin en em m än suurta hed elm äpu utarh aa kuin p erinteistä m a a 
seutua. M aisem asta puuttuvat niityt, pellot ja m etsät. M aataloud en rak en ne
m uutos on vaatinut m uutoksia hallitalon tilajakoon ja h u oneid en käyttöön,
m utta m yös pihapiiriin, jo n n e on k ohonnu t hed elm ien varastointi- ja lajittelusuojia. H edelm ätilojen lom assa ja jo u k o ssa on nykyisin m yös yhä enem m än
hallitaloja, jo tk a viim eisen 20 vuoden aikana on m u utettu käyttötarkoituksel
taan taidegalleriaksi, myymäläksi, m useoksi, yksityislääkärin vastaanotoksi,
arkkitehtitoim istoksi, lom a-asunnoksi, ravintolaksi tai hotelliksi.*'^
Toiseen m aailm ansotaan saakka alueen asukkaat lukeutuivat vanhoihin
m aata viljeleviin alteslandilaisiin sukuihin. M uutoksen aiheuttivat vuonna 1945
neuvostoarm eijan tieltä entisistä Saksan itäprovinsseista p aen n eet saksalaiset.
N äm ä kaikkiaan noin 12 m iljoon aa ihm istä sijoitettiin pääosin m aaseud un ta 
lonpoikaistaloihin*®. Itäpakolaisten pika-asuttam isen takia Altes Landin väki
luku kaksinkertaistui m uutam iksi vuosiksi. Pakolaiset olivat lähtöisin Saksan
itäprovinssien m aatalousalueilta. Siksi Altes Landin väestön sosiaalinen ja a m 
m atillinen kirjavoitum inen alkoikin vasta 1960-luvun lopulla, kun alueelle alkoi
m uuttaa kaupunkilaisia ja m uita m aatalou sväestöön kuu lum attom ia henkilöi
tä. M onet heistä käyvät päivittäin töissä lähialueen kaupungeissa.

Alteslandilaisen identiteetin rakennuspuut
L uonnonm aantieteelliset olosuhteet, asutushistoria, elinkeino ja keskushallin
n on toim et ovat kaikki osaltaan m uovan neet Altes Landin talonpoikaista kult
tuuria ja siihen kytkeytyvää alueellista identiteettiä. Siten keskushallinnon tu 
kem a hollantilaisperäinen uudisasutus on jättänyt leim ansa m m . m aisem aan,
talojen rakenteisiin, pihatyyppeihin ja Icylien ja niid en väestön nim istöön. Sillä
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on myös eri aikoina ollut vaikutus m m . talojen tulisijoihin ja niiden kautta ta 
lon tilajakoon ja asum iseen. Ainainen myrskytulvien vaara on lisännyt talon
poikien yhteistyötä ja luonut nykyaikaan saakka kestäneitä organisaatioita, kun
patovalleja on pidetty kollektiivisesti kunnossa ja kuivatuskanavia puhtaina.
M yrskytuM lla on ollut vaikutuksensa myös talojen rakenteisiin: Perusrakenteet
kestävät rajuim m ankin myrskyn ja korkealle ulottuva katonharja tarjoaa tur
van asukkaille, vaikka karja ja tavara m enetettäisiinkin. Talonpoikien vaurau
den peru stana olivat hed elm ällinen m arskim aa, jo k a takasi viljanviljelyn kan
nattavuuden ja siihen liittyen Hampurin kaupungin miljoonaväestö, joka tar
jo si talonpoikien tu otteille lähes rajattom at markkinat. Tuotteiden suoram yyn
ti H am purin toreilla m ahdollisti vuorovaikutuksen ham purilaisten ja heidän
ed u stam ansa kaupunkikulttuurin välillä. Se näkyy m m . talojen kalustukses
sa, m issä m o n et astiatyypit, tekstiilit ja huonekalut, kuten esim . H am burger
Schapp -su u ri tam m esta valm istettu ja barokkikaiverruksin som istettu vaate
kaappi -o liv at kukin ajallaan vaurauden m ittan a ja edistyksellisen asum isen
m erkkinä. U rbaani kulttuuri tavataan m yös eräissä tapakulttuurin m uodoissa,
m m . kahvinjuontikulttuurissa, sekä talojen fasadeissa, jo ita taloudellisen kor
keasu hd anteen aikana m u utettiin vastaam aan H ansakaupungin kauppaporvarien huviloiden rakentam isen ihanteita.
Tärkeä paikalliseen iden titeettiin vaikuttanut tekijä on talonpoikien ikim uis

toinen vapaus: Se näkyy ensiksikin tilan ja m aanom istuksen asettam isena m ui
ta arvoja korkeam m alle. Siten syntyperäinen Altes Landin asukas ”Ei koskaan
myy vapaaehtoisesti m aata, ei ainakaan alueen ulkopuoliselle, sillä se jo k a myy,
sen on pakko myydä. Sillä ovat asiat todella h u on osti”( Am6/122)*^
Toiseksi talonpoikainen vapaus näkyy alteslandilaisen sukuyhteyden tied os
tam isen a ja poikkeuksellisen vahvana talonpoikaisen identiteetin korostam i
sena. Siinä ”m e”, ts. alteslandilaiset rajataan jyrkästi ’’m uista”, ts. henkilöistä,
joilla ei ole o so ittaa usean sukupolven taakse ulottuvaa paikallista sukutaustaa.
Heitä ovat m uualta alueelle m u uttaneet henkilöt. Syvim m ältään kysymyksessä
on kahden ryhm än vuorovaikutuksessa koetun toiseuden kokem inen, m ikä il
m en ee m m . voim akkaina stereotyyppisinä käsityksinä ja ennakkoluuloina vas
takkaista ryhm ää kohtaan"*. Niiden m ukaan alteslandilaiset ovat vieraan silm in
rahanahneita, työteliäitä, sydäm ettöm iä, kateellisia, itseriittoisia, sisään päin
251

Outi Tuomi-Nikula

kääntyneitä, sukusidonnaisia, reviiritietoisia, pöyhkeitä ja saitoja, m u tta m yös
toisille tilaa antavia, m ikäli heid än om ia etu jaan ei sam alla poljeta. Vastaavasti
Altes Landin alkuperäisasukkaat m ieltävät m uualta m u u ttan eet om an kulttuu
rinsa uhkaksi. M uualta m u u ttaneet eivät heidän m ielestään kun nioita talonpoi
kien ylim uistoisia oikeuksia ja tapoja, ja ovat kaupunkilaisia haaveilijoita ja ro 
m antikkoja, ’’jo tk a ostavat taloraunioita, eivätkä taju a m itä sellaisen talon kor
ja am in en käytännössä m aksaa”(Zw 3/5).
Joukossa on niitäkin, jo tk a m yöntävät vieraspaikkakuntalaisten m erkityksen
vanhan rakennuskannan säilyttäm iselle. Sisäryhm äasen teinen altesland ilainen
m en taliteetti heijastuu vielä nykyisinkin m m . end ogaam isina avioliittoina, syytinkiläissopim uksissa ja perimysjärjestyksessä'® sekä sosiaalisen kanssakäym i
sen m uodoissa, m m . sukuyhteyttä korostavassa ja lujittavassa vierailuinstituutiossa, "visiiteissä”.

Historian läsnäolo talossa
’’Täm ä talo ei kuulu minulle. Se kuuluu kaikille niille sukupolville, jotka ovat raken
taneet tätä taloa, ovat eläneet ja asuneet tässä talossa. Jokainen sukupolvi on jättänyt
jälkensä tähän taloon. Olen kiitollinen, että saan asua tässä talossa täm än om an ai
kani, osana historiaa, sen kanssa” ( Aw 4/93)

kertoo eräs 56-vuotias hed elm ätilan e m än tä su hteestaan vu onna 1721 raken
nettu un taloonsa. L iittäessään itsen sä sukupolvien ketjuun, hän tietoisesti historiallistaa itsensä osaksi sitä m uutosta, jo n k a rattaana hän itse on. T äm ä a sen 
n e toistuu useissa haastatteluissa.
Altes Landissa historia on alati läsnä. Sen läsn äolon siellä aistii jokainen, jo k a
kerran on kävellyt patovallilla ja katsellut sieltä avautuvaa m aisem aa ja kyläraitin talojen fasadirivistöä. H istoria on läsn ä visuaalisesti m aisem assa, taloissa ja
tavaroissa. M aisem a, talo ja esin eet ovat a ja n näkyvinä ja konkreettisina m erk
keinä historiasta, osa sitä ja sen mykkiä tulkkeja. A rkistolähteet, kuten tilusluettelot, talokirjat, perunkirjoitukset, perintöasiakirjat ja avioliiton solm im iseen
liittyvät viralliset m yötäjäislu ettelot tai oikeuspöytäkirjat yksittäisistä tap ah tu 
m ista auttavat doku m entoim aan Altes Landin m enneisyyttä, an tam aan sille ai
kajanan. Kirkonm iehet ja m atkustavaiset ovat v u osisatojen saatossa kirjoitta
n eet subjektiivisen tarkkailunsa po h jalta eläviä kuvauksia taloista, ihm isistä ja
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Hein Kolsterja Margreta Kolster ovat avioituneet 29. elokuuta 1809, mikä on ikuistettu fasa
diin morsiusoven yläpuolelle. Heillä ei ollut poikia, joten tytär jäi tilan jatkajaksi ja avioi
tui Theis Pape-nimisen miehen kanssa naapuritalosta vuonna 1834. Tämän jälkeen Papet
ovat jatkaneet talon isännyyttä: Jack Pape avioitui ja siirtyi talon isännäksi 1873, Heinrich
Pape 1912, Theodor Pape 1937ja Heinz Jakob Pape 1973. Talon nykyinen isäntä on Heinz
Jakobin poika, joka avioitui vuonna 1990. Hänen tarkoituksenaan oli kiinnittää lähiaikoi
na oma isännänlaattansa entisten jatkoksi. (Kuva Outi Tuomi-Nikida 1999)

heidän tavoistaan. Yhteiset kokem ukset, kuten myrskytulvat, sota, katovuodet
ja tulipalot yhdessä aikalaiskirjoitusten kanssa luovat kollektiivista m uistia ta 
pahtu m ien m erkityksestä yhteisölle^". Kollektiivinen m uisti nivoutuu yksilölli
seen m uistiin, kertom ukseen. Kylä, talo ja sen esin eet saavat sisällön, hahm on
ja m erkityksen. Kertom us m ahdollistaa ilm iöiden syvärakenteiden tu nnistam i
sen, niiden sym bolisen m erkityksen yksilölle ja yhteisölle. H istoria siinä on läs
nä m entaalisesti, asukkaiden kollektiivisessa m uistissa ja heidän om an eläm än 
sä m uistelun subjektiivisena ja narratiivisena totuutena. M uistelu on vuoropu
helu a konkreettisesti koettu jen esineid en, yksilön om ien kokem usten ja kollek
tiivisen m uistin luom ien totuuksien välillä. Usein fakta ja fiktio sekoittuvat siinä
ja luovat uutta historiaa. M uistelun kautta jok ain en talo ja esine liitetään h isto
rian ketjuun, se saa om an erityisen m erkityksensä, se individualisoituu ja lunas
taa sen kautta olem assaolon sa oikeutuksen.
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Talon visuaalisesti ja objektiivisesti havaittavien piirteid en ja osien sy m b o
linen merkitys avautuu yksilöllisen ja kollektiivisen m uistin vuorovaikutuk
sen kautta. Yksilöllinen m uisti sitoo talon ja sen esin eet sukuun ja suvun tari
naan, talossa asuneiden henkilöiden historiaan ja heidän om akohtaisiin ko
kem uksiinsa, arvoihinsa ja arvostuksiinsa. Kollektiivinen m uisti liittää tarkas
telun kohteena olevan ob jek tin kylän historiaan, ’’m eid än” y hteiseen m e n n ei
syyteem m e, asioihin, jo tka koskettavat kollektiivisesti kaikkia tai asioihin, jotka
suuri osa yhteisön jäse n istä m u istaa tai uskoo m uistavansa. Tällöin kollektiivi
nen m uisti rakentaa, tukee ja korostaa alueellista identiteettiä.
Edellä sanottu voidaan osoittaa taloon liittyvien konkreettisesti havaittavi
en m erkkien kautta. Niitä on jo talon fasadissa. Esim erkkinä tästä on erään hallitalon aitan fasadiin kaiverrettu teksti:
”Anno dom ini 1587 Heinriche thom Felde dût hus int werck laten stellen Got wet hülpe und radt w en aller m in schen trost ein ende h att m in höpen tho godt".^'

Teksti liittää tilan nykyisen om istajan (Heinz zum Felde) hollantilaisiin uu
disasukkaisiin (H einriche th om Felde): yksilötasolla hän en om an sukunsa k et
juun, kollektiivisesti kylän historiaan ja kertoo, että 1500-luvulla talon p o jat e i
vät itse rakentaneet talojaan, vaan rakennuttivat ne. Kun kullakin m uurarim estarilla oli jäljittelem ätön tekniikkansa ja kuviointim allinsa, voidaan m uurauskuvioita vertaam alla ajo ittaa myös vuosiluvuttom ia taloja, vaikka m estarin n i
m i ei aina olekaan tiedossa. Talon fasadin tekstin k irjo ittaja usko siihen, että ih
m isen itse on ensin yritettävä kaikkensa en n en yliluonnollista apua, kertoo ep ä 
suorasti alueen ihm isen itseriittoisuudesta ja vakaasta uskosta om iin voim iin
sa. Sitä pidetäänkin Altes Landin talonp ojan yhtenä m en taliteetin peruspilari
na. Sen sijaan se kollektiivinen m uisti, m issä yhdistyi sukupolvelta toiselle p e 
riytynyt yhteinen pelko , kauhu ja avuttom uus, liittyi tuhoaviin luon nonvoim i
in, ts. salam aan, tuleen ja myrskytulviin. N äm ä teem at toistuvat yhä uudelleen
talojen fasadeissa, kuten vuonna 1618 rakennetussa hallitalossa, m issä kaikki
valtiasta pyydetään suojelem aan arm ollisesti taloa „tulen hädästä ja vesivahin
goista” (ks. kuva s. 253).
Taloa ja om aisuutta ei pyritty varjelem aan vain ’’ju m alan arm olla”, vaan
myös m aagisin voim in. N äitä ovat fasadeihin m uuratut sym boliset kuviot, jois254
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O lewe herre gon, bewahre du m gnaden dit hus vör fiiersnot un ok vor watterschaden 1618.
(Kuva Outi Tuomi-Nikula 1999)

ta näyttävim pinä ovat ’’D on n erb eesen ” (ukkosenluuta), mylly ja harvem m in
esiintyvä kehto (ks. kuva s. 254).
N äiden varausm erkkien sym bolinen merkitys on periytynyt sukupolvelta
toiselle asukkaiden kollektiivisessa tietoisuudessa siten että niitä selittävät vas
taukset ovat hyvin sam ankaltaisia. Siten D onnerb eesen tehtävänä oli su ojel
la taloa salam aniskulta, m utta m yös pahoilta ja tuhoavilta voim ilta. Satoa sym 
bolisoiva mylly takasi talon vaurauden. Kehdon taas toivottiin antavan tasapai
noa, rauhaa ja yksim ielisyyttä taloa asuvan suuren ja hierarkkisesti järjestäyty
n e en ’’suuren talou sp erh een”^^ jäsenille. T äm ä olikin tarpeellista, kun tiedetään,
että talou sp erh een jäse n te n väliset henkilökohtaiset kahnaukset, eriarvoisuus,
jo k a perustui sukulaisuuteen, sukupuoleen, ikään ja tehtäväkuvaan, asuintilan
ahtaus ja työn ankaruus aiheuttivat usein talonväen keskeistä kinaa ja sisäisiä
ongelm ia.
M aagisen voim an on uskottu liittyvän myös fasadin keskellä olevaan ”morsiusoveen” (ks. kuva s. 247). Alunperin se o n yksisiipinen, leikkauskuvioin ja
m aalauskoristein som istettu ovi. Ovi on yleensä lukittu ja jo s sen haluaisikin
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Alteslandilaisen hallitalon fasadis
sa on usein varausmerkkejä, joista
"ukkosenluuta" (oikealla toinen al
haalta) toistuu useimmissa talois
sa. Sen tehtävänä oli suojella taloa
salamaniskulta ja tidipalolta sekä
pahoilta hengiltä (Kuva Altländer
Bilderbuch 1993, 90)-

avata, o n se m ahdollista vain sisältä, koska ovessa on kahva vain sisäpuolella.
M orsiusoven avaam isen m uutoin kuin aivan tietyissä m orsiam en p ersoonaan
liittyvissä siirtym äriiteissä, tai poikkeuksellisesti uhkatilanteessa uskottiin tu o
van taloon ep äon n ea ja kuolem aa. N iinpä oven sai avata kun m orsian en si ker
taa astui tulevaan kotiinsa m yötäjäisten sä kanssa, kun h än vain ajana jä tti k o
tinsa ja silloin, kun talonväkeä ja om aisuu tta uhkasi vaara -tu lip alo tai myrskytulva. Tällöin ovi avattiin ja ulos kannettiin ensim m äisenä turvaan oven ed es
sä olevat raskaat säilytysarkut. Ne sisälsivät talon arvokkaim m an tavaran - m o 
nen sukupolven m yötäjäishopeat ja korut, arvotekstiilit, talokirjat ja rahat.
1880-luvulta alkaen alettiin m orsiusovia m u uttaa

ham purilaishuviloiden

esikuvan m ukaan pariovisiksi, jo n k a lisäksi oven eteen rakennettiin pylväin va
rustettu katos, eräänlainen kuisti. Taustalla oli talou dellinen nousukausi, jo ta
d em onstroitiin m uille kylän asukkaille uusin vaurauden sym bolein. Vaikka uu
si ovirakennelm a pragm aattisesti ajatellen olisi ollut sovelias ja näyttävä talon
uusi sisäänkäynti, ei näin kuitenkaan käynyt. Ovi pysyi jatkossakin kiinni ja si
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sään taloon kuljettiin joko rakennuksen sivulta tai takaa, m istä päästiin suoraan
rakennuksen talous- ja karjatiloihin. T äm ä perinne on jatkunut 2000-luvulle
saakka. Päädyn oven kautta tapahtuvan sisään käynnin estää jo konkreettises
tikin sen etee n asetettu suuri kukkaruukku tai penkki. Kysyttäessä syytä asuk
kailta ovat vastaukset sam ansisältöisiä, kuten: "Altes Landissa ei vain ole sellais
ta käytäntöä" tai "A teslandilaiseen taloon ei koskaan ole kuljettu päädystä, se
olisi tyylivirhe” tai "H aluan noudattaa täm än talon p e rin te itä ...” Vastauksissa
ei m ainittu m orsiusoveen liittynyttä ikim uistoista sanktiota: jo s avaat oven, ta 
pahtuu kauheita! T ässä siis alkuperäinen m orsiam een liittynyt tabuistam inen
on m uuttunut kollektiivisesti hyväksytyksi rakennusperinteeksi ja käytänteek
si, jo ta ei kyseenalaisteta.

Mahtiportti -sosiaalisen ja taloudellisen mahdin symboli
A lteslandilaisen talon pihaan tullaan usein ns. m ahtiportin (Prunkpforte) kaut
ta. Se on puusta tehty rakennelm a, jo ssa on portti erikseen hevosajoneuvoille
ja jalankulkijoille. Portti on yleensä koristeltu värikkäiksi m aalatuin leikkauskuvioin om istajiensa nim illä, vuosiluvuilla ja raam atun- tai m uilla m ietelauseilla.
Usein tavattavat runsaudensarvet, hedelm ät jn e. sym bolisoivat hedelm ällisyyt
tä. V anhim m at vielä käytössä olevat portit on rakennettu 1600-luvulla. Nuorin
yksityiskäyttöön tehty portti palautuu vuoteen 1936, jo lloin erään tilan isäntä
rakennutti sen itselleen 50-vuotissyntym äpäivänsä kunniaksi. Nykyisen talon
h altijan m ukaan kustannuksilla olisi voitu rakentaa tuolloin pieni rakennus.
Portin rakennu ttam inen vaati siis varallisuutta. Sen valm istivat puusepät,
jo tka asuivat talossa yhden vuoden saaden tuona aikana talosta täyden ylläpi
don ja lisäksi palkan työstään. Siten jo yksistään portin olem assaolo välitti kylä
läisille tietoa om istajan taloudellisesta m ahdista, jo h o n autom aattisesti nivou
tui m yös kylänsisäinen sosiaalisen asem an korkea status. Se näkyi m m . m onina
luottam u stoim ina. T äm ä henkilökuva sopii m yös vuoden 1936 portin rakenta
jaan : hän oli vakavarainen, poliittisesti ja taloudellisesti aktiivinen henkilö, jo 
ka lisäksi paneutui innolla om an kotiseutunsa historiaan ja perinteisiin. Portin
rakennu ttam ista hän ei itse - poikansa san ojen m ukaan -sito n u t taloudelliseen
ja sosiaaliseen statukseensa, vaan ”haluun jatk aa vanhaa kotiseutunsa perin257
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Alteslandilainen hallitalo Neuenfeldestä vuodelta 1690ja sen pihaan Johtava mahtiportti
vuodelta 1716. Talon fasadissa on alkuperäinen yksisiipinen morsiusovi. ( Kuva: Altländer
Bilderbuch 1993,50)

n e ttä ”. Kun kuitenkin tiedetään, että täm än perin teen tausta oli ensisijaisesti ta 
loudellinen ja sosiaalinen, ei om an statuksen näyttävä visualisointi ole kiellet
tävissä.
O m an tarkastelunsa vaatii portteihin kaiverretut lauseet. M ielenkiintoinen
on vuonna 1729 rakennetun m ahtiportin teksti, koska se liittyy paikalliseen
kansanom aiseen oikeuskäsitykseen:
”Wer nicht will dieken, m utt wieken ” ( Se joka ei halua kaivaa, sen täytyy lähteä)

Teksti kertoo patovallien kunnossapidon m erkityksen ehd ottom uu d esta. Se
oli koko alueen ja kaikkien sen asukkaiden yh tein en elinehto. Kunnossapito or
ganisoitiin keskiajalta 1960-luvulle saakka siten, että jo k a in en talo kustansi tö i
hin verolukunsa m ukaan kaksi kertaa vuodessa ’’lapioita" eli työkykyisiä m iehiä.
Mikäli talo kieltäytyi työvoim an antam isesta, seurasi seuraavan kolm en vuoden
aikana taloudellisia sanktioita. Mikäli täm äkään ei auttanut, oli seurauksena
"m uurin m urtam inen”, ts. talon tulisijan rikkom inen, m ikä sym bolisesti tarkoit
ti talon p o jan häätäm istä tilaltaan ja kylästä. Kollektiivisesti koettu myrskytul258
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van uhka oli siis yhteisölle niin vakava asia, että yhteinen etu m eni yksityisen
edelle. Nykyisin talot m aksavat ns. patovallim aksua, jo n k a avulla kunnat h oita
vat patovallien kunnossapidon virkateitse.

Häätuolin pitkä matka tuvasta ullakon kautta eteiseen
A stuttaessa sisään hed elm äviljelijän taloon tullaan ensin tilavaan eteiseen. Se
on kalustettu taidokkain puukaiverruksin valm istetuilla ja värikkääksi m aa
latuilla

talonpoikaishuonekaluilla kuten arkuilla, penkillä ja tuoleilla, joissa

on nim iä ja vuosilukuja. Erityisen p aljon on ns. m orsiustuoleja eli häätuoleja. N iistä vanhim m at periytyvät 1600-luvulta, nuorim m at niistä on valm istettu
1990-luvulla. Yhteistä niille on m uoto ja rakenne, jo k a on säilynyt sam ana 400
vuoden ajan. Kysymyksessä on barokkituoli, m issä on sorvatut jalat, suora selkä
ja selkänojassa sulhasen tai m orsiam en nim i ja avioliiton solm im isen vuosilu
ku. Avioliiton m erkitystä suvun jatkum iselle ja keskinäiselle luottam ukselle n iis
sä sym bolisoivat runsaudensarvet, hedelm ät, sydäm et ja nuoliaan sinkauttelevat Amorit. M iehen nim ellä varustettu tuoli on usein korkeaselkäisem pi kuin
naisen. T äm ä sym bolisoi naisen alem paa asem aa avioliitossa m ieh ensä rinnal
la. Tuolit olivat osa edeltä käsin sovituista m orsiam en myötäjäisistä.^'*
Sam an eteisen seinällä o n usein m yös taulu, m issä on kuvattu talossa asu
van p erheen sukupuu ainakin 1600-luvulle saakka, joskus kauem m aksikin.
Isäntäväki kertoo m ielellään yksityiskohtaisesti sukunsa pitkää historiaa koti
seu tu nsa alkuperäisasukkaana. Käy ilmi, että aviopuoliso on tavallisesti kotoi
sin naapuritilalta tai ainakin naapurikylästä. Tärkeim m ät kriteerit aviopuolison
valinnalle olivatkin pitkä altesland ilainen sukutausta ja siihen liittyvä talonpoikaisuus, vähintäänkin taloudellinen tasavertaisuus ja työteliäisyys. N äm ä olivat
sukupolvelta toiselle periytyneitä loukkaam attom ia arvoja. Siksi ’’m uualta n a i
tu" jou tu i usein kipeällä tavalla lunastam aan arvonsa ja asem ansa talonsisäisessä hierarkiassa, m issä anop in kontrollin alaisuudessa ei vieraan m iniän om an
kotitalon tavoille ja taidoille annettu arvoa.
Esille asetetu t ja huolellisesti restauroidut huonekalut tukevat isäntäväen
kertom usta. Tuoleihin kaiverretut vuosiluvut ilm oittavat talossa tapahtuneet
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Näkyvälle paikalle, eteiseen tai morsiiisoven eteen (kuvassa) on sijoitettuna talon vuosi
luvuin ja nimikaiverruksin koristellut arvokkaat perintöhuonekalut. Ne symbolisoivat
suvun alteslandilaista jatkuvuutta. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäviksi. Oikealla kuvas
sa on hampurilaistyylinen raskas tammikaappi, "Hamburger Schapp". (Kuva Outi TuomiNikula 1998)
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Johann Olhaverin morshisttioli vuodelta
1826 hänen mennessään naimisiin naapurik)’lässä asuneen Margarethan kans
sa. Tavallista oli, että tuolit kuuluivat en
nalta sovittuihin myötäjäisiin Ja ne tee
tätettiin alueen häätuoleihin erikoistu
neessa puusepänliikkeessä-^. Häissä, Joi
ta vietettiin haiiitalon suuressa Dielessä (
karjasuojien välissä olevalla puintitantereella) koko kylänväen kesken istui mor
siuspari tuoleillaan vierekkäin. (Kuva
Outi Tuomi-Nikula 1998)

sukupolvenvaihdokset, lo yksistään niiden varaan on m ahdollista rakentaa lu o 
tettavasti talon asukkaiden historiaa. N im et ja vuosiluvut sitovat m enn eet suku
polvet aikaan ja paikkaan. Isäntäväen kertom at tarinat antavat nim ille ja vuo
siluvuille sisällön, h ahm on ja persoonallisuuden, ne kulkevat suvun y hteise
nä kollektiivisena m u istitietona om an perh een vaiheista sukupolvelta toiselle
ja liittävät ne sam alla kylän historiaan, yhteiseen alteslandilaiseen alkuperään.
Eräs isäntä kertoo vuonna 1696 päivätystä tuolista:
M orsiustuolit eivät olleet tehty arkipäivän eläm ää varten. Siihen ne olivat liian ep ä
mukavat istua. M orsiuspari istui niissä vain häissään. Täm än jälkeen ne jäivät ilman
käytännön merkitystä ja sijoitettiin tavallisesti talon arvokkaim m an huoneen (gute
Stuben) seinustalle.”! A m 4/92)

Siinä tuolirivistö oli näkyvänä m erkkinä talon em än tien m yötäjäisistä, h ei
dän taloudellisesta osallisuudestaan talon hyvinvointiin ja sam alla talon his
toriasta. Niistä kuvastuu m yös m iniän tausta: yksinkertaisesti valm istettu tu o
261

Outi Tuomi-Nikula

li tai sellainen, jo ssa on perinteisestä poikkeavia koristeita kertovat jo k o m iniän
vaatim attom asta taloudellisesta tau stasta tai h ä n en ulkopaikkakuntam aisuudestaan. Tuolirivistö on myös harvoin ’’täydellinen” siten että siinä olisi säily
nyt jo k ain en sukupolvenvaihdos. Syynä tuolien pu uttum iseen saattoivat olla
vesi tai tuli, jo tka aika ajoin tuhosivat jääm istöä. Joskus tau stalla olivat talonsisäiset arvotukset ja niistä jo h tu n eet konfliktit: Varakkaan m iniän tullessa tilan
em ännäksi, saattoi täm ä k orostaa asem aansa esim . siten, että van han e m ä n 
nän vaatim attom am m at m yötäjäiset vietiin varastoon tai ne peräti hävitettiin.
Tällä osoitettiin sym bolisesti talonsisäisiä valtarakenteita. H äätuoleihin liitty
viä tarinoita ja ihm iskohtaloita onkin yhtä m onta kuin on tuolejakin.
1970-luku oli aikaa, jolloin kaikki uusi ja m oderni arvostettiin vanhaa ja talon 
poikaista parem m aksi. Näin myös Altes Landissa, m issä taloja alettiin sisustaa
huonekaluliikkeitten valm ishuonekaluilla, edullisesti ja ajanm ukaisesti. Uudet
sisustuselem entit saivat antaa tilaa vanhoille talonpoikaishuonekaluille, jotka
joko myytiin ’’lentäville” vanhaintavarainostajille, tuhottiin tai vietiin ullakolle,
joka perinteisen m aanviljelyksen loputtua oli jään yt tyhjilleen, kun vilja- ja h ei
nävarastoa ei enää tarvittu. Voidaankin väittää, että tyhjä ullakkotila tuolloin p e
lasti alteslandilaisen talonpoikaisesineistön. Viileässä ja kosteassa tilassa puiset
huonekalut säilyivät ja odottivat 1980-lukua, jolloin ajan henki alkoi muuttua.
Kaupunkilaisten ostettua vanhoja hallitaloja, he myös halusivat kalustaa talon 
sa talonpoikaisen tyylin m ukaisesti ja olivat valmiit m aksam aan huonokuntoisis
ta huonekaluista suuriakin sum m ia. Kysynnän noustessa nousi hinta! Näin myös
Altes Landissa, m issä taloudellisesti valppaat asukkaat oitis huom asivat perintöhuonekalujensa taloudellisen arvon. Tästä huolim atta vain ani harva todella myi
huonekalujaan kaupimkilaisille. Se sijaan tuoleja ja m uitakin huonekaluja alet
tiin kuljettaa toinen toisensa jälkeen alas ullakolta ja restauroida suurella rahal
la. Talossa restauroidut huonekalut sijoitettiin eteisaulaan, m issä ne ovat ensim 
m äisenä vieraan silm än nähtävissä. Vaikka asukkaat ovat tietoisia vanhojen talonpoikaishuonekalujensa korkeasta taloudellisesta arvosta, tuli m ukaan to in en 
kin arvo: Se oli om an suvun ja talon historia, esineen kautta tunnistettava kult
tuuriperintö, jo ta m ielellään näytetään vieraalle ja jo sta m ielellään kerrotaan.
H äätuoliperinne ei ole loppunut, vaan alkoi elää 1990-luvulta lähtien u u t
ta renessanssia. Niinpä yksi tavallisim m ista häälahjoista nykyisin on p erin tei
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sesti valm istettu arvokas häätuoli, jo ita valm istavat siihen erikoistuneet pu use
pät. E rona aikaisem piin tuoleihin on vain se, että sam aan tuoliin on nyt m aalat
tu sekä sulhasen että m orsiam en nim et. Tällä korostetaan aviopuolisoiden tasaarvoisuutta, jo k a arvojen kategoriassa on Altes Landissakin 2000-luvun ’’ajan
m erkki”.

Kulttuuriperinnön kollektiivinen läsnäolo
Keslciajalta toisen m aailm ansod an loppum iseen saakka asuttivat Altes Landissa
sam at suvut sam oja taloja, jo ita rem ontoitiin ja m uuteltiin sisältä kuUoisenJdn
a jan hengen (m uodin) ja elinkeinoon liittyvien tarp eitten m ukaan sekä valtio
vallan m ääräyksiä noudattaen^®. M uutokset talon ulkoasuun tehtiin vain, m ikä
li ne palvelivat prestiisiä taloudellisen m ahdin m erkkeinä. M uutokset sosiaali
sen eläm än instituutioissa, avioliittokäyttäytym isessä, arvoissa ja asen teissa ta 
pahtuivat verkkaisesti: vain taloudellisella alalla alueen asukas oli valpas ja in 
novatiivinen.
Koko yhteisöä kohd anneet ja kollektiivisesti koetut suuret kriisit sisältävät
m uutoksen siem enen. M uutos alkoi vuonna 1945 pakolaisista, jo tk a jakoivat
vuosiksi asuintilan talollisten kanssa. Vaikka tästä koitui m o n ia sosiaalisia o n 
gelm ia, oli pakolaisten tulolla m yös positiiviset puolensa: he tarjosivat tiloille
kipeästi kaivattua työvoim aa aikana, jo lloin m iehistä n oin puolet oli jään y t so 
taan. Pakolaiset vaikuttivat osaltaan m yös siihen, että talousperhe alkoi h a jo 
ta. He eivät om assa taloudessa asuessaan olleet osa talousperhettä, vaan väli
aikaista työvoim aa, jo k a korvasi pysyvän palvelusväen. Pakolaisten m uuttaessa
pois talosta vuosien jälk een heidän tilalleen ei enää palkattu renkejä ja piikoja,
vaan työvoim an tarve tyydytettiin yhä enenevässä m äärin ulkom aisilla sesonkityöläisillä. Osa pakolaisista onnistui m yös avioitum aan paikallisväestön talontyttärien kanssa, m ikä m ursi vu osisataista endogaam ista avioliittokäytäntöä.
Kuitenkin vasta 1960-luvun lopulla altesland ilainen talonpoikaiskulttuu
ri koki siihenastisen rajuim m an m urroksen ja sam alla sekä taloudellisen että
kulttuurisen kriisin. Siihen vaikutti ensiksikin vuoden 1962 tuhoisa myrskytulva, jo n k a seurauksena tilat lopullisesti siirtyivät perin teisestä m aatalouden har
jo ittam isesta yksinom aiseen hedelm äviljelykseen. Työvoim atarpeen väh ene
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m inen h ajotti m yös lopullisesti suuren talou sp erheen. T oisena syynä oli 1960luvun lopun hed elm ien h in to jen rom ahdus, jo sta syystä lähes kaikki tilat jo u tu i
vat syvään taloudelliseen ahdinkoon. Selvitäkseen taloudellisesta kriisistä tilo
je n oli myytävä - nyt ensim m äisen kerran historiansa aikana -m a a ta tonteiksi ja
joskus koko talonsakin muille kuin alueen om ille asukkaille. Se oli pakon san e
lem a toim i, jo k a järkytti syvältä viljelijöiden keskeisintä arvom aailm an tukipyl
västä, m aaom aisuud en pysyttäm istä perheen , suvun tai ainakin alu een asuk
kaiden om istuksessa.
O stajat olivat hyvin toim eentulevia kaupunkilaisia, jo tk a haaveilivat n o stal
gisesta m aalaiseläm ästä ’’kirsikkapuiden alla”. Heillä oli sekä henkisiä että a i
n eellisia resursseja vanhan rakennu sp erinteen en tisöim iseen. Ne viljelijät, jo t 
ka selvisivät taloaan ja m aata m en ettäm ättä taloudellisesta kriisistä, joutuivat
1970-luvulla kulttuuriseen kriisiin. Sen ytim enä oli kaiken vanhan halveksunta
ja uuden ja m odernin ihannointi, m issä keskeisenä oli asum isen valoisuus, läm 
pö, hygienia ja helppohoitoisuus. M odernin asum isen haavetta ruokkivat o m a 
kohtaiset negatiiviset kokem ukset asum isesta hallitalossa: Talvikuukausien kyl
m ät ja kosteat asuintilat, valon puute ja san iteettitilo jen alkeellisuus, asu inti
lan ja huonekalujen vaivalloinen p u htaana pitäm inen, ankara ruum iillinen työ
ja katkerat m uistot talonsisäisistä konflikteista ja arm ottom asta nokkim isjärjestyksestä. Negatiiviset m uistot näkyivät m m . v an hojen talonpoikaisesineid en tu
hoam isena - osa niistä heitettiin yksinkertaisesti ojiin lah oam aan -, kuusiruutuikkunoiden vaihtam isena help osti puhdistettaviksi yksiruutuisiksi ’’näyteik
kunoiksi” ja suuritöisten ja vakuutusm aksuiltaan kalliiden ruokokattojen m u ut
tam isen a tiilipeitteisiksi. Vanhat kaakeliuunit saivat väistyä keskusläm m ityspattereiden tieltä. Ihanteena olivat uusien tavaratalojen help pohoitoiset h u onek a
lut ja kokolattiam atot. Tavoitteena oli edistyksellinen ihm inen m odernissa ym 
päristössä. Taloja suorastaan tu hottiin p olttam alla tai niitä jä tettiin tyhjille, jo l
loin hom e ja sienet pian lahottivat ne asuinkelvottom iksi. Tilalle tai viereen ra
kennettiin uusi tiilinen, kaikki mukavuudet sisältävä om akotitalo. Altes Landin
vu osisatainen talonpoikaiskulttuuri eli historiansa syvintä lam aa.
Tässä vaiheessa väliin tuli rakennussuojelulaki, jo k a sai lain voim an 30. to u 
kokuuta 1978^^. Lyhyessä ajassa suuri osa vanhaa rakennuskantaa yksinker
taisesti ’’ilm oitettiin” suojeltavaksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ja sa264
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m aila purkukieltoon. Talo ym m ärrettiin nyt kulttuurim uistom erkiksi ja om is
taja henkilöksi, jo k a velvoitettiin pitäm ään se kunnossa. Rakennussuojelulain
tueksi luotiin järjestelm ä, jo n k a avulla talojaan restauroivat om istajat saivat
hu om attavan osan kuluista valtion kassasta. Edellytyksenä oli, että restauroin
ti suoritettiin rakennussuojeluviranom aisten valvonnassa^®. Restaurointiin lu 
vattu taloudellinen apu ja m o n et taloon liittyvät verohelpotukset houkuttelivat
yhä useam paa kaupunkilaista Altes Landiin. He ostivat itselleen h uonokuntoi
sia, usein jo asum attom aksi jä tetty jä hallitaloja ja restauroivat niistä itselleen
"u nelm iensa talon”, vanhaa kun nioittaen ja perinteitä noudattaen.
Sam aan aikaan ajoittuu Altes Landin turism in organisointi ja sen n op ea kas
vu. Aluetta m ainostettiin ’’kirsikkamaana", m issä vierailija kohtaa autenttisen
talonpoikaisen m iljöön ja ainutkertaisen rakennuskannan^®. Turistit tulivat. He
ihastelivat kadulle k atseensa kääntävien talojen fasadeja ja halusivat tietää ta 
loista ja niiden ihm isistä. Turistit halusivat myös ostaa hedelm iä suoraan tiloil
ta, koska se oli eksoottisem paa ja hedelm ät tuoreem pia kuin kaupasta ostetut.
Altes Landin hedelm äviljelijä tajusi m arkkinaraon: katu jen varteen ja hallitaloje n entisiin karjatiloihin syntyi om an tilan tuotteiden m yyntikojuja, m issä kau
punkilainen pääsi suoraan kontaktiin alkuasukkaiden kanssa. Vielä eksootti
sem paa oli lom ailla hedelm ätilalla, jo n n e nyt tehtiin lom a-asu n toja. T äm ä lisä
si alueen vetovoim aisuutta.
Altes Landin alkuperäisasukkaiden kollektiivinen tieto om asta arvokkaas
ta kulttuuriperinnöstä havahtui nyt hereille 1970-luvun m odernism in huu
m asta. lo tta se oli m ahdollista, siihen tarvittiin ulkopuolisia: m uualta m uut
taneita, tu risteja ja valtiovallan rahallista tukea. Joskus läheisyys tekee sokeak
si! Tajutessaan ikään kuin "toisten silm in n äh ty n ä” alueensa kulttuuriperinnön
arvon ja sen ainutlaatuisuuden, alkoi alueen asukas tietoisesti vaalia ja suojella
sitä. Syntyi perinneyhdistyksiä, jo tk a esittelivät Altes Landin kulttuuriperintöä
folkloristisin keinoin taloudellisesti ja sosiaalisesti yhä m erkittävim m iksi paisu
vissa kyläjuhlissa. Vaikka niihinkin aluksi tarvittiin ulkopuolisia, m uualta alu
eelle m u uttaneita, jo tk a toim ivat turistiyhdistyksen ja kotiseutukerhojen perus
tajina, ideoijina ja organisaattoreina, tulivat valveutuneet alkuperäisasukkaat
pian m ukaan toim intaan. Myös suhde om aan hed elm ätilaan ja taloon m u ut
tui. O m an tilan perinteid en vaalim isesta, sen kunnossapitäm isestä niin, että se
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kestää jokaisen kam eranlaukauksen, tuli arvo sinänsä. Talojen om istajat alkoi
vat kilpailla siitä, kenellä oli osoittaa näyttävin talo vieraan kuvattavaksi. Nyt
talon m odernit elem entit eivät en ää olleetkaan taloudellisen m ahdin m erk
keinä, vaan sellaisena toim i

m ahdollisim m an oikeaoppisesti restauroitu ta 

lo. R estaurointi koski en n en kaikkea fasadeita ja ikkunoita, jo ita vaihdettiin ta 
kaisin kuusiruutuikkunoiksi, m u tta m yös pihan kivetyksiä ja puutarhoja, jo ih in
alettiin istuttaa perinteiseksi katsottuja kasveja. Inform aatiota restaurointiin
saatiin kunnilta. Ne julkaisivat op paita rakentam isesta, jo ita ja ettiin ilm aiseksi
kaikkiin talouksiin. Niissä kerrottiin alueen rakenn u sp erinteen peru steista sekä
esim erkein ja yksityiskohtaisesti, m iten ja m illaisin m ateriaalein vanhoja ta lo n 
poikaistaloja tuli restauroida ja rem ontoida, m iten p ihoja tuli suunnitella ja m il
laisia kasveja istuttaa paikallista kulttuuriperintöä noudattaen™.
Tuloksia kontrolloitiin ja perinnetietoisuutta vahvistettiin sillä, että kunnat
myös järjestivät kilpailuja parhaiten restauroidusta talosta. Palkkiona oli talon
seinään näkyvästi kiinnitettävä kunnialaatta, talon ylpeyden aihe, jo ta m ielellään
näytettiin vieraalle. Valtakunnallista julkisuutta rakennukset ovat saaneet sillä, e t
tä Altes Landia on ehdotettu yhdeksi m aailm an kulttuuriperintökohteeksi^'.
Kylänsisäinen kulttuuriperintöä korostava kontrolli tiivistyi: Sen jo k a u h 
kasi perinnettä, sen oli nyt kestettävä negatiivinen kritiikki. Niin kuin sen per
heen, joka rappasi talonsa hu onoksi m en n een tiilisein än, m aalasi sen valkoi
siksi ja som isti sinisin ikkunapuittein. Tai sen jo k a rakensi v an hojen hallitalojen
väliin skandinaavisen hirsitalon. Vaikka objektiivisesti tarkastellen m olem m at
talot olivat yksittäisinä rakennuksina hyvinkin edustavia, saivat niiden o m ista
ja t kärsiä ym päristön m assiivisesta kritiikistä, koska heid än talonsa ’’eivät so 
p ineet kyläkuvaan”, ts. ne eivät vastan neet asukkaiden h erän n een perinnetietoisuuden m ukaan alteslandilaista rakennusperintöä. Y hteisen kulttuuriperin
nön vaalim isen vaatim us kollektivisoitui käsitykseksi siitä, m ikä paikallisessa
rakentam isessa on ’’oikein” ja m ikä ’’väärin”. Sam alla sillä kollektiivisesti sankti
oitiin ja tukahdutettiin individualistinen rakentam inen. Näin talojen yksityises
tä, vuosisatojen taakse ulottuvasta talonpoikaisesta h istoriasta oli tullut yhteis
kunnan kontrolloim aa julkista historiaa.
Alueen huolella hoidettu rakennusperintö oli tullut osaksi alteslandilaisten
kollektiivisesti hyväksyttyä arvom aailm aa.
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