Pyhan Henrikin palvonta ja Turun
tuomiokirkko.
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sen suvustaan. I P. Eerikkiin $ahden - Sverlier-suvun
pyhim ysehdokas oli, lruten tunnettua, Buningas Svwker
I ( t 1156) - onnistui tama kuitenkin vasta 1206-luvun
alkupuolisl~ollatai viimeistaan tamiin sataluvun pllolivalissa. Ensi kerraii mainitaail Eerik kuningas pacivillisessa kirjeessa beatus mzrityksin v. 1256, jota ennen
hanen pyhimysarvonsa on tullut virallisesti tunnm~stetuksi.'
1200-luvun jalkipuolislzolla on e ri ttainkin arldcihiippakunnassa voinlakas kirkollinen puuha kaynnissa taman uuden lcotimaisen pyhimyksen arvon kehittiimiseksi ja hanen tekemiseliseen tnnnetuksi ja kansanomaiseksi. l'unha, jonka etuneniissa on Upsalaii arkkipiispa Fulko, 1iitt-y-y laheisesti toiseen vireilla olevaan
harrastukseen, nudeli tuomiokirkon rakeiitamiseeu sopivarnmalle paikalle Itii-Aarosiin eli uuteen TJpsalaarl
Uusl t~~omiokirkliooli saatava seka raliei~nnkse!:aan
~ t t aarvoltaan kansan mielissa valtakunnan einakil-kon
asemaa vastaavalzsi ja taman tarkoitnsperan oli tnkaava yleisesti tunnustettu ja arvossa pldetty lzotimaitien
kansallinen pyhinlys ltirkon suojeluspyhang, joka olisi
saava kansan lcootuksi uhrauksiin selia kirkon ralilten tamisttt ettii sen yllipitiimista varten vastaisnudessa. V.
1273, 1;un uuden tuomiokirkon rakennus oli alullaan,
siirrettiin p. Eerikin luut vanhasta Upsalasta sinnf3
juhlallisuuksin, jojssa kuningas ja rnaan parhaat ohvat
mulzana, ja hiinesta buli uuden tuomiokirkon toinen suojeluspyhimys entisen, p. Laurin rinnalle, jollka h8n pian
voittaa arvossa."amaan
aikaan kerattjin miraakkeliaineistoa Eerikin pyhimysarvon valaisemiseksi j a V.
1290 valmistui toht. Jaakkolan mulcaan p. Eerikirl iiturgisen pyhimystarun ja officiumin ensimainen laitos Tsrael Erlandin kadesta."
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vrt. J~AKKOLA,
S. 45 j. s.
Dipl. soec. 435,436.
JAAKKOLA,
S. 69 j. s.
JAAKKOLA,
S. 299.
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Tuomiokirkon ralreil~iusajaksisijoitettiin sen nnden
suojeluspyhim~.lisen pyhain jhannokset kirkon nousevien inuurien sisiipuolelle rakennettuun tilapaiseen puukappeljin.' Talla toimenpiteella tarkoitettiin ensinnakin
sita ctta unden 1 emppelin rakentaminen taten saattaisi
tapahtua sen iiirkean suojeluspyhi~nyksenralittomilssa
suojelulisessa ja ettii nouseva rakenni~s suojeluspyhiiilykseii pyEiainjiiiinnosten lasnaolon kautta saisi sen pyEiitystii osaI<seen ja toiseksi sita etta kirkon rakeniulsrahasto saisi tarpcellisia lisia niistti lahjojsta, joita pyhimykseil palvojat siihen toivat luvatun syntien anteeksiannon toivossa ja sen saavuttamiseksi. Varsinliin tama viimeksimainittu kaytannollinen nakokohta oli tarkeii kirkolle selra nyt sen rakennusaikana ett2 vastaisuudessa. Sita varten oli sypta pyhimyksen kunnioittamista yhii edelleen lrehittaa.'

P. Henrikin pyhimysarvoon noususta ja sen t11tr~nils
tetuksi tulemisesta ei ole seikkaperaisia tietoja olemassa. Saatamme kumminlrin otaksua, etta se on ta?ahtunut lliheisessii yhteydessa p. Eerikin samanlaiseen arvoon nousemisen kanssa. Olivathan p. Henrikin pyliirriysansiot, suomalaisten kiiiinnyttaminen ja bastaminen
selra siinB toimessa saavutettu marttyyrikuolema niin
lahell6 p. Eerikin pyhimysansioita, ristiretlien tekemista Suomeen ja sen jtilkeen saatua inarttyyrikuolemaa, ettii toisia tuskin voitiiu asiallisesti esittaa toisistakin mainitsematta. J a varmaila voitaneen pitaa, ettii
p. Eerikin pyhiniysehdokkuuden ajaminen mc.rl.:itsi
iilyiis voimakasta propagandaa p. Henrikin h ~ ~ i i l i b i .
Varhaisin asiakirjallinen tieto siita, etta p. Hcnr~ilcin
I

1 CARL
R. AF UGGLAS,
~Ecclesialignea infla mul.os>>vid Uppsala domkyrka, Fornvannen 1918, s. 223 j.s.
2 Vrt. JAAKKOLA,
S. 91

Kuva I. P. Henrikin kuva hanen nuistoarkkzwwa kansilevysta Nod.siaisissa. HenriLin jalkojen juuressa po1vist:~uarkun k~rparilevyjen lahjosttaja piispa Maunu Tavast. 1400-lttvun alk~ipctolelta.
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julkinen pyhimylrselrsi tunnustaminen on tapahtunat tosiasia, on vuodel ta 1296, jolloin paavi Boni facius VIII
lupaa runsaat aneet niillr parannuksen tekijoille, jotka
m.m. p. Henrikin paivina vuosittain kayvat Turun tuomiolrirkossa ja kartuttavat sen rakennusraha~toa.~
Samasta lahteesta saammr myoskin l i ~ t a t ietta p. Jlenrik
jo silloin on tunnustettu Turun tuoiniokirkon toiselisi
suojrluspyhaltsi ueitsyt Maarian rinnalle, joka aikai semmin sa~nanlaisissakirjeissa v :lta 1259 ja viela v :lta
1292 ' oli yksin ollut siina asrmassa. NBistii ti~doista
vojmme paattaa etta p. Henrikin tuomiokirlron suilj~luspyhimykseltsi vahvistamineii on tapahtunut 1292 .ja
1296 viililla. Tam5 ei esta olettamasta, etta p. RcnrikIriii jo aikaiseinmiclrin on kirkossamme pyhimyksenii
palvottu. Pilcemmin on luultavaa etta naiii on tapal~tunut.3 Kun kirlcon suojelusp;vhimykselta, kuten jo p.
F+rilcin esimerliki Ruotsista osoittaa, odoteltiin lcansan
puolelta voin~akastakokoavaa aihetta uhraulrsiin kir
Iron hyvZli~1,ei ole ajatcltavisss, ett5 Turmi iuoniiold~*Icon suojeluspyhimykseksi olisi valittu ltansall iiclsltc~
v i ~ l atun tematonta pyhimpsta.'
Se seikka, rtta p. Henrik ei nayta ailcais~mminsaalieen virallista pphimystunnustusta, saattaa riippua
otnista kirlrollisista olos~~hteistamme.1200-luvun pnoliviilista alkaen olivat Suomen piispat Bero I (12491258), hinrn seuraajarlsa Xagvald (1238-1266) .i'a ta~niinkinseuraa,ja Katillus (1266-1286) ruotsa1aies;vntyisis, entisia lcuninkaan kanslereita cilcii lcukaan hcistii
ollut edes kanoonisen lain mukaisesti, s.0. tuomlo;capiMustak. n. IS.
Mustak. n. 1 3 j a 16.
8 Niinpa palvottiin T. 1514 virallisesti antnaaksi jnlistettua Hemmingia j o paljoa ennen t a t a toimitusta. M.m. Urjalan kirkossa oli hiinen p y
himyskuvansa alttarilla jo 1400-luvun viimeiqelll neljHnneksel!H. Vrt.
K. K. MEINANDER,
Medeltida altarskgp och trasnidrrirr i Finlands kyrkw,
s. 232-3;
Biskop Hemmings skrin, Abo stads hist. museum, siv. 66 j.s.
4 Vrt. AARNOMALIN, Der Heiligenkalender Finnlands, 8. 211.
1
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tulin valitsemana piispalliseen virkaansa tullut. He
edustivat aikaa, jolloin piispa oli maallisenkin hallinnon
edustaja maassa ja jolloin Suomen piispan tiisski kaksinaisessa asemassaan oli miltei niahdolon itsenaisesti
ajaa kirkon etua.l Vasta Katillus piispan aikana i~akyy
Suomessa muodostuneen saantojen mukaincn lcirkkohallinnon erikoiselin, tuomiokapituli (v. 1276)' ja vasta
hanen aikanaan saa Suomi myoskin maallisen vallan
erikoisedustajan eli kaskynhaltijan (v. 1278, Barolus
Gostavi)" Naista ja niu~ltaniistamuista jarjestelyistz
voimme havaita pesaeron maallisen ja kirkollisen vallan viililla olevan rnaassamme alkamassa. V. 1286 knoli
piispa Katillus ja haudattiin, kuten edeltiijansa, Riintamaelle. Hanen jalkeensa saa Suomi ensiniaisen kanoonisesti valitun piispan, joksi tulee Sigtunan domini!;aaniluostarin priori Johannes I. Nelja vuotta myohen~min,
v. 1290, tulee hanestii Upsalan arkkipiispa ja seuraavan
vuoden tammikuussa valitaan suomalainen mies Ruskon
Martalasta kotoisin oleva Maunu I Suomen piispanistui~riellc.
J o ngista ulkonaisista piirteista voimme havaita,
etta paljoa ennen pita ailcaa, jolloin p. Henrik pybiniylcsena mainitaan, Suomen kirkolla tuskin on ollut mahdollisuuksiakaan niin korkeakirkollisen kysymyksen lcvitse
ajamiseen l a i n on uudeu kotimaisen pyhimyksen virallisesti tunnustetuksi saaininen. Bero ja Ragvald piispojen aikaa kirkkonime epaitsenaisyyden vuoksi ja piispojen virka-aseniaan katsoen tassa suhteesea tuskin tarvinnee edes ottaa kysjmykseen. Katillus piispan ailca
on sen sijaan jo ollut ilmeista kirkollisen jarjestyksemme uudistamisaikaa, mutta virkaansa nahden kanoonisia muodollis~~ul~sia
tavttamatta hanenkin tarpeellista
arvovaltaisuuttaan tallaista kysymysta paavillisessa
1 Vrt. VOIONMAA,
Suomalaisia keskiajan tutkimuksia
s. 1 7 j. 9.; MESSENIUS,RimkrSnika, s. 19.
2 Script. Rer. Suec. I11 2, s. 133.
3 Medeltids Urk. I 164; Hist. Ark. V, s. 83-86.
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Ituuriassa ajamaan saattanee epiiilla. Arliliihiippakunnama taas ovat hanen ailranaan voimat olleet siihen
maarin Ireskitettyja p. Eerikin pyhimysarvon kehittarniseen etta p. Henrikin hyvaksi samanaikaisesti toimimaan sillakaan taholla on tusltin oltu taipixvaisia. Johailnes I sen sijaan taytti muodollisuuksissa miia hanen edeltiijiltiin puuttui. Han oli kirkon palvelulisessa
harmaantunut seka nautti suurta arvonantoa ja kunnioitusta seka oman luostarikuntansa keskuudessa, jonIra provinsiaalipriorina han m.m. oli ioiminut, etta arkltihiippakunnan t~~omiokapitulin
jasenten puolelta, mika
nakyy siita etta hanet jo v. 1281 oli valittu Upsalan arkkipiispaksi, jos ta virasta han Itumminltin pian luopui.
seka siita yksimielisyydesta, jolla hanet korkeasta ijastzan huolimatta v. 1289 uudestaan valittiin TTphalan
al.kltipiispaksi. Hiinta nain olleil voitaneen pitiia yaavillisen kuuriankin edessa tiiysin arvovaltaisena tallaisen
korkeakirltollisen kysyrnyksen liipiajamiseen.' IIiinella
oli myijskin omassa papistossaan tarmokkaita voimia,
ennen mui ta silloinen tuomiokirkon lraniikki Xaunn
Thunenpoika2, siltemndn piispa Maunu I, kotimaisen
pyE1imyksen ailtaansaamiata ajamassa. Etta tiillan aikaan, jolloin UpsaIan tuomioliirkon valinistami~~enkin
ja sen pyl~in~ysltultin
kehittauiinen ovat erikoisen alituaalisia, on ratkaiseviin toirnenpiteisiin ryhdytty lcotimaisen kansallispyhimylrsen ail~aansaamiseksimeillalcin on
eneminiirl 1iui11 todennakoist$. Jos J A A K Kaikan152OLA~
riiys p. Eerikin liturgisen pyhimystarun valrnistnmis~sta
v. 1290 pitaa p a i k k a n ~ a sisaltaii
,~
siina p. Henrikistii kapteity beatus eli autuas miiaritys tavallaan suoranaisen

,

1 Vrt. JUIJSTEN-PORTHLN,
Chronicon, Op. sel. I. s. 153-157.
Ad.
NEOVIUS,
Blskoparnes i Finland itinerarier intill 1527, Kirkkohist. Sem.
Toimit. XI, s. 28-29.
2 RHYZELIUS,
Episcopos~opia Sviogothica, s. 330.
3 Taman aikamaarayksen hyvsksyy myijs . ~ A R N O MALIN, Der Heiligenkalender Finnlands, s. 210. P.~himysjulistukseneri asteista vrt. m.m.
JAAKKOLA,
s. 105 ja 83; H.HILDEBBAND,
Sveriges Medeltid 111, s. 90 p.m.
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todistuksen siitii etta ainakiii ensimainen aste p. Henrikin julkista pyhimyl~seksi tunnustainista, eleuatio eli
liirstuunpano, on jo talloiu saavutettu. Hanen seuraajansa Mauuu 1 :n tehtiivaksi jai tassii tapauksessa asian
edelleen kehitttiminen kanonisointiasteeseen, joillra tapaliturnisesta ja tapahtumisajasta ei n~eillii Burrlminltaan ole initSZn tietoa sailwyt,.

11.
Mutta meilla on syyta tarkastaa asiaa myos sellaisen kaytannollisrn tarpern kannalta, joka Ruolsissa ilmeisesti on ollut aiheena ponnistuksiin silialaiser~!cansallispyhimplisen tahan arvoon nostattamiseksi. Ill~illakin on ollut kysyrnys piispanistuimen siirrosta ji), sen
edellyttaman uuden tuon~iol~irlion
ralie~zlamisestasopivampaan pailikaan 1200-luvun viimei selle vuosilty %?menelle jouduttaessa vireilla jo useita vuosikynlmeni5. J o
v. 1229 oli paari Gregorius I X Turun piispan a~lorznksesta antanut Linkopingin piispan, Gottlannin sislersirnssialobotin ja Vishyn rovastin tehtavaksi tarkastaa
anomuksessa rhdotetun piispan istuimen ja tuoniiokirlton siirron tarkoituksenn~nkaisuuttaja antaa, jos huemaavat siihen olevan spytti, paavin puolesta eltdotettuun siirtoon lupa. Paikkaa, johon siirto olisi toirnitettava, paavin kirjeessa pi mainita, inutta jo otsakirjoitus, jolla se on Turun tnomiokirlton ltopiol~irjaan1-jety :
>>Bulls Gregorij de traslacione ecclesie katedralis a
Raenthalnaekj vsynp hue> eli paavi Gregoriuksen kir.je
ltoskeva tuomiokirkon siirtoa Rantamaelta tanne, nini.
Turkuun, antaa viittauksei~siihen, etta mnusta paikasta
knin siita missa kirkko nvt on, ei saata olla kpsyn1ys.l
Etta kirlton rakentaminen mytiskin hetimiten siihen lu
van saatua pantiin alulle siita on takeena jo paattiirainen
ja toimintatarmoinen Tuomas piispa.
Kirje on paivatty Perugiassa

23/*

1229. i\lustakirja n. 1.
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Se tutkimus, joka tuomiokirkon ralrennuksessr~liiljattain on toimibettu, on antanut vahvistusi$ 5slien mainitulle olettamulcselle tuomiokirkon ralrennnksen nlulle
panosta. Mutta samalla on todettu myoslcin itse ral~entamisessa seka jaksottaista rakennussuunnitelinan toteuttaniista etta nseanipaankin otteeseen t;von pysiiytthniista, mika napttaa aiheutune~nosittain maassa sattuneista historiallisista tapauksista, osittain myos taloudellisesta ja lcirkun johdon heikkoudesta. Niinpii rihyttati se pitempiajkainen pysays kirkon ral;ennustoissa,
joka eri seikoista paattaen on tapahtunut jo 1200-iuvun
alkupuolella, aiheutuneen v. 1237 Hiimeessa r i e h u ~ l e ~ s t a
kapinasta, sita seuranneista ristiretken valmistukqista.
v. 1240 Neva joelle iehdyn epaonnj stuneen ris tiretken
toimeenpanosta ja vihdoin Tnomas pjispan tiimibii j5lkeen tapahtuneesta virastaan luopumisesta (v. 1245) .'
Vasta 1250-luvun lopulla nalcyy jalleen oltavan tyon jat1;anlispuuhissa. Tasta antaa 'viittaulcs~i~
m.ni. 50 ?;]ernpiing mainittu paari ~l'eksanteriI V kirje v :lta 1259.
Tassa luvataan naet 40 paiviin synnit anteelcsi niillc parannuksen tekijoille, jotka vnosittain - tietysti Inhjoja
tuoden - kapviit Keitspt Rtaarian juhlilla lcirlrossa,
joka ()>inlionore ipsius virginis, sicut asseritis, est corlstructa>>)on ralcennettu itse Neitsyen l<ni~nialrsi.~
Talloin voimme piiattga kirkon knorirl tulleen rake~lnetulcsi
ja holvatuksi ja todennakoisesti myos sakariston saaneen sirot holvinsa, mitkz tyot nahtavasti todistavat
Tnrkuun v. 1249 sijoittuneen donlinikaaniveljistijn kasia h a . Itse kirklcoon, jolta viela puuttuivat n1.m. holvit,
pi tallakiian kertaa toita ulotettu. Pitempi p p ~ e ;seu~~
raa taas, kunnes vasta sataluvnn viimeisellh vuosil;;vnlmcnella suuremmalla perinpohjaisuudella ryhdytsan
toillin lcasiksi.
\aannv
1 Medeltids 1Jrk. I, n. 82, 83, 88, 89; J. RINNE,Ruotsalaisten I-""
tystoiminna~~
laadusta Suomessa, Hist. Aikakausk. 3921, s. 47 j. s.
2 Kirje on pgivatty Anagnissa 2 4 i 2 1059. M u s t a k i ~ j an. 13.

Tuomiokirkon aikaisemmilla ralrennuskausilla oli
siina rakennnsaineena kaytetby p6iiasiassa l ~ a r m a a t akivea. Tasta kivilajista oli viela uuden kuorirakennuksen
ulkoseinatkin. Vain sen sisaseinat ja holvit kuorissa
niinkuin sakaristossnkin ovat ensimaisia tervehdyksia
muualla opitusta tijliarkkitehtuurista. Kun nyt vuosisadan l o p ~ ~ l jiilleen
la
ryhdytaan kirkon taydentiin~iseen,
tulee sell rakentarnisessa tiili piiiiasiallisena raker:nus-

I h v a 2. Turun tuo?niokirkon nsemapiirros osoettava kirkon siina 1anj::wdessa, ?n%l;iisilla oli 1300-luvun alulla. Kirkon nykyiset piirteet
nlikyvat taustana.

aineena kaytintoon. Tama uusi rakennusaine vieciaiin
nyt niinkin perinpohjin lavitse, etta kirkon rungoil aienlmin pystytetyissa harmaakiviseinissa pintakivet yoistetaan ja lrorvataan tiilipinnoilla puhumatbal<aai~cl~ien,
ikkunain y.In. unsimisista. Kenties olivat seinamunrit
rakennustyon seisauksien aikana vesikaton vuocion taIria tai muusta syysta pilaantuneet siinii mSZrin, cttg
tallainen uusinta oli valttamiiton. Vai oliko Upsal~rlesimerkki, siella punaseen tiileen nousevat arkkipiispaicirkon muurit njin voimakas vaikutin, etta se $;sin leiitti
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tallaiseen uhraukseen johtamaan, on kysymy s, joka
tassa yhteydessa jaakoiin ratkaisematta. Asian toti~aminen riittakoon osoittamaan, etta se tyo, joka ta11a kertaa
tuomiolrirkossa suoritettiin oli suurelta osalta ennen

1

Kuva 3.

1'urun t~tomiokirkko1300-h~wunalulla ~c~~distuspiirros.
EtelAinen,
j ~ i l k i s i v ~ Taustana
~.
kirkon ayl~yisetpiirteet.

telidynkin uusimista, taydennyksista uusilla holveilla
y.m. puhumatta.
Paitsi rnnkohuoneen uusimis ta ja holvaainista kuulun taman tyokauden toihin muutakin. Rirkon eteliisivulla olleen kahden sisagnkaytavan eteen ralcen~~etaan
asehuoneet ja kirkon lgnsipaatyyn torni. Etta naiden
rakentamiseen on ryhdytty vasta sen jalk~enkun kirkon ulkoseinien kasittely edella mainitulla tavalla on
paattynyt, nahdaan siita etta lisarakennusten seiniil liittyviit kirkon seinien uusittuihin tiilipintoihin tai tjilisiin
tukimuureihin. Tornia varten on lisaksi 50 seinapintaa

uusittaessa tehty valmiit liitesyvennykset, jotka osoittavat etta tornia silloin oli ajateltu lrapeamn~aksikuin
miksi se toteutettaessa tuli. Asehuoneet rakennettiin
kolronaan ja torni alaosaltaan harmaasta kivestii, siis

Kuva 4.

Turun tuo~niokirkko,2.700-luvun cclul!a. Uudistuspiirros. Itiiiiaen
jz~lkisivzc. Taustana kirkon nykyiset piirteet.
L ~ i k k a v ssamaan sltuntaa?~s. 36.

toisesta rake~liiusai~ieestakinkuin mita runliohnr-,neen
uusiinisessa oli kaytetty. 'I'yon knlussa Iiavaitaall siis
baaskin jonkunmoinen valiaika, joka kuitenkaan c:i ole
voinut olla pitka; lroslra toillen asehuoneista jo tull puretuksi uutta Kuoriosaa rakentailzaan ryhdyitgessii
1300-luvun a1kuy)uolella. (Vrt. kuvia 2-5 ja 7). Mahdolsesti merkitsee muutos tiiliaineen laadussa tornin yljnl-
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~nassaosassa viela toistakin pyeaysta ennen tyosuunnitelman viimeiselle taipaleelle lahtemist.5.
Voidaksemme arvostella missa suhteessa edella kosketellut rakennus tyot Turun tuomiokirkossa ovat timiin

Kuva 5. l ' u ~ u ntuomiokirlko 1300-luwun alulla, u~~distuspiir,os.
Liintinen
julkisiwu. Taustana kirkon nykyiset piirteet.

ajan tiirkeisiin kirkollisiin tapahtumiin : piispan istuimen ja tuomiokirkon siirtoon seki kotimaisen kan,jallispyhimyksen saantiin ja hanen reliikkiensa siirtoon, olisi
mielcnkiintoista saada tietiiii liihenunin niiden suorittamisen aika ja njiden jZrjestylrseen vaikuttaneet olirsuhteet. Rakennns- ja typlitutkimuksen tietii emme paase
likimaaraistii ai kamiiariiystii ja relatiivista kronologiaa
2

pitemmalle ja lrirjalliset lahteet ajalta ovat valitettavasti niukat. J o aiemmin mainitut anekirjeet 1290-luvulta antavat kumminkin syytli otaksua etta tyot tuomiokirkossa tamiin vuosikpmmenen alkupuolella ja keskivaiheilla ovat olleet k'iiynnissa. Edellinen niiistii: paa- .
vi Nikolaus 1V:n kirje 5 paivalta helmi1;uuta 1292. hi.;joaa 1 vuoden ja 40 piiivan aneet kaikille katuvaisille,
jotlra kirkkoa lahjoillaan muistaen vuosittain kiiyvat
siella maaratyilla Neitsyt Maarian ja kirkon vihkimisj ~ h l i l l a . Jtilkimainen,
~
paavi Bonifacins V I I I :n lcirje
v:lta 1296, ulottaa nneajan 3 vuodeksi ja 120 ptiiviksi ja
lukee anepaivilrsi edellamainittujen lisaksi Icristus-, Joliannes Kastaja-, Pietari j a Yaavali-, p. Henrik- ja p.
O l a ~ i j u h l a t . ~Se aulius tuomiokirkon hyvalrsi, joka.
niiissii anekirjeissii kuvastuu ja joka paavi Bonifacius
VII1:n kirjeessa njmenomaan kohdistelaan tuorniolrirIcon rakentamiseen (ad fabricail1 ecclesiae), osoittaa etta
lcirkossa nyt oltiin paat-tavaan tnlokseen pyrkimassii samoinlcuir, etta tiima ei ollut viihin uhrauksin saavuic-ttavissa.
Jos saatamme otaksna, etta kyseenalaisiin toihin
on ryhdytty hetimiten Maunu I :n piispan istqimellc
noustua ja etta valmistavat tyot, sellaiset kuin tiilenIyonti, kuivatns ja poitto. kalkin poltto, sammutus j3 hapannuttaminen, mitka sGinno!lisesti toimitettiin raliennuspaikan lahettyvilla, oli toimitettu, kuten tavallista
oli, ainakiii paaasiassa sitii aikaisemmin, voiilliiie lratsoa
lcirlron r ~ ~ n k o h u o n e toiden,
e~l
holvien rakentamisei! niihin lukien, voineen joutua valmiiksi neljan, viiden vi~oden k u l ~ e s s a .Nain
~
ollen voisi se valiaika, joka rakelznustoiden kulussa on havaittavissa ja jonka syyta einme
tunne. ainakin osittain sattua jo 1290-luvun jalkipuoli s-

Mustakirja n. 16.
2 Mustakirja n. 18; MALIN, Der Heiligenkalender Finulands, s. 208,3.
muist.
3 Tassahan on kysymyksesS ~ a i n
lantinen puoli nykyisen kirkon rungosta (vert. kuvia 2-3).
i
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kolle. Tahtomatta vaittaa asialla edellamainitun tyon
seisauksen kanssa Turussa ratkaisevaa yhteyttii olevan,
voidaan kuitenkin mainita Maunu piispan oleskQlusta
Ruotsissa vuosikymmenen loppuvuosina. V. 1297 han
on' siella kesakuussa, jolloin han yhdessa Skaaran ja
TTesteroosili piispojen kanssa Idossa (t.k. 21 p.) piiiviia
Upsalan tuomiokirkolle annetun anekirjeen. Seuraavana vuonna han jalleen 1p. elokuuta yhdessa sasnojen ja
lisaksi Strengnasin piispan kanssa paivaa samanlaisen
kirjeen Skolilosterin kirkon h p a k s i Telgessa ja v. 1299
han syyskuun 6 p :na jalleen Telgessa ollen on mukana
liahdenkin aneliirjeen antamisessa Sigtunan mustainveljesten luostarin hwaksi. Toisessa kirjeistii on hanen mukanaan Sliaaran, toisessa llindkopingin piispa.'
Huomiota ansaitsee kumminkin, etta piispamme lnatkat
,ka&kina nainii vuosina sattuvat kesan ailiaan, joka
muutoiii oli tarkeinta rakeimusailiaa, samoin kuin sekin,
ett5 Turun tuomiokirkolle ei yhtahn anekirjetta joutunut, mista niiyttaisi kawan selville ettii rakennustoisrlinta siella ei naina vuosina ollut aktuaalinen.
biilloin ralcennustoitii 'l'urussa on jalleen ruvettu
jatliamaan, sita ernme tieda, mutta varmaa on, ettii usea
vuosi lliihin on liulu~iut vielii 1300-luvun alulla cnnen
kun tiilloin selvasti havaittavissa oleva kokonaiss~innitelma on tullut paatteeswn saatetuksi.
Edella kosketeltu llurun tuomiokirkon rakennusta
koslieva as~a~lltila
on ol~llaan oikaisemaaii sits tdhan
asti yleisesti vallinnutta kasitysta, etta vuosi 1300, jolloin piispan istui~ne~l
ja tuomiokirkon siirron Riintarriheltii Tnsliuun on katsottu tapahtuneen, merkitsisi
piiattavaa astetta tnorriiokirkon rakennushistorias~a.
Jos mainittu siirto todellakin on tapahtunut sanottilna
vuocna on piiiiliirkon arvo kohdannut kirkkoamme tosill
sen ollessa rnahdollisenn se vastaanot tamaan, mutta
Medeltids Urk. I , n. 226, 228-230;
Hist. Ark. XXIII, 1, s. 110.

AD. N ~ o v ~ u Meiieltidsakter,
s,

muutoin ikaiinkuin puhteen aikana, jolloin se on ollnt
odottamassa ralcentajain uutta o t ~ t t a .

Mutta kysjmlys pii spani stuimen ja tuomiokirkon
siirron toieuttaniisajasta, jota on pidettp kansallispyhimyksemme translation kanssa yhteen kuuluvana, on 18heisessa yhteyde ssa nyt kasillaolevan tutkimukseml~ie
kanssa, joten eIilnie voi olla tassa sitakaan koskct tamatta. Ett; mainittu siirto olisi tapahtunut v. 1300 on
Juustenin piispainkronikassaan antama tieto, j onka perusteeksi on mainittu paar; Bonifaciuti VIII :n siihen antalila lupakirje. Tata ilmoitusta tutkiessaan on jo P ~ T RAN todennut, ettii tgllaista lnpaliirjettii ei ole aiiiakaan
sailynyt, tuskin ollui olemassakaan, mutta etta tietoa
on jatlruvaan traditsioniin perustuen uslrottu.' Tutli-imulisissaan Suonien pyhimpskalenterin alalla 011 MALIN
Iratso~iutolevan syyta merli-ita tania aikamiiiiriiys 1-Alumminkin varsin li-yseenalaiseksi (>>sehrfraglich>>)
.?
Omalta
kohdaltani ja seurattuani yksityiskohdissaan tuomiokil-lrlcona toimivan Turulr kirkon uudistamista, laajentalrlista ja parantamista vuosisatain kuluessa yha p:lrcmniin vastaavalcsi li-orli-eata tarli-oitustaan li-atsoisin 1290luvulla toiniitrtun kirli-on runkohuoneen uusimisenkin
oleellisesti kullluvall niihin toihin, jotka IciiytettFvissa
tuomioli-irlcoissa yleensii ovat niin tavallisia ja silnliin
pistavia. Mpiiskin edellaliiainittu paavien puolelta IrirIcon uudistamisen hyvali-si anncttu ruhtinaalli~~en
a\-ustus nayt taisi olcvan todrllisen paremmin kuin aiotun
tuoniiokirkon arvoinen. Toiselta puolen sisaltavai moleniniat 1290-luvun indulgenssikirjeet anepaivinii 111~~0skin kirkon vihkimisjuhlat. Totta on, etta mainitnt jnhlat voivat tarkoittaa kirli-on alknperiiista I-ihli;n~ista,
1
2

JUUSTEN-PORTHAN,
Chronicon, Op. sel. 1: F. 157-158.
AARNOMALIN,Der Heiiigenkalender Finnlands, siv. 207 muist. 1.
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joka kirkon ollessa vanhan1;iiz piispanistuinpaikan 1aheisyydessa ja jo aikaisin piispakirkoksi aiottunz. varnlaaii on taj)ahlnnut,l mutta lahempiina kuinminkin ori
otaksuma ett2 jjuhlat tarkoittavat kirkon vihkimista
tuomiokirkoksi, milea on voinut tapahtua samana vuoden paivana, tassa tapauksessa 17 pna kesiikuuta, kuin
sen aiemmatlcin vihlcinliset.' Paavi Nikolaus TV:n kirjeessii v :lta 1292 nimenomaan viitataankin tahtin kaytettiiessii lcirkosta nimitpsiii >>ecclesinkntedrulis)) (t uomiokirkko) .
Nutta T U ~ L Itnorniokirkosta
II
tunnetaan lisiiksi tapaus, joka selviisii todistaa piispani stuimen yhtey teen
oleellisesii k~iuluvan tuo~niokapitulin toimineen; Turussa tarlceassa virka-asiassa, melkeinpii tiirkeimn~iissa
mitii sell te1:tiiviilisi saattoi joutua, jo 1290-luvun alt~lla.
Tam~nikumi25 pnR v. 1291 toimitti naet tnorniokapi tuli
Tumn t1iomiokir1;on sakxristossa lrokoontuen piispanvaalin, jonka tulokqena oli Maunu 1:n valitulcsi tuleminen. Tuon~iol;apiiuli~ikirjelma, joBa pi1 paivatty 8
p :na helmikuuta samana vuonna, tekee yksityiskohtaisesti selkoa tiistii t a p a ~ k s e s h Kuinka
.~
voidaan selittza,
inil<si n~uodoilisnulisistaniin tarkasti kiinnipitavii virasto l a i n tuoiniolcapitl~lin korkeana kirkollisena virastona tuli olla ei lrokoo~itunut tirkeiian tehtavaiinsii
oiliealla vir1capaikall;~an l~antiimiella,60s piispanistuin
ja tuomiokirkko sillojn viela olivat siella, vaan epavirallisessa kolcouspailcassa, jossa toimituksen patevyys
suorastaan olisi voitu tchiia vaaranalaiseksi"ln~asta
puolestani en voi olla talle tosiasialle antamatta suoranaista todistusarvoa siihen, etta piispanistuin ja t110~
n~iokirkko jo talltiin olivat Turknun ~ i i r r e t y t . Tallii
Vrt. HILDEBRAND,
Sve~igesMrdeltid 111, s. 89.
MALIN,Der Heiligonkalender Finnlands, s. 207.
3 JUCSTEN-PORTHAN,
Chin~ncon, 0p. sel. I, s. 160-161;
Medcltids
Urk. I, n. 201.
4 '1'odistaessa:tn Upralan arkkipiispau istuimeu ja tu~~niokirkon
siirron
tapalltuneen v. 1273 retoo CARL>I<JEL~,~,FRG
I.
tiiy~inpatevinl toclistuk1
2
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taustalla on ecclesia ltatedralis-nirnitys paavi Siko1 ~ ' IV:n
~ s kiljeessalcin v:lta 1292, jota taytyy pitiia
aiheutuneena Suomestcz kasin tehdysta alo tteesta, tiiysin
luonnollinen ja asiailinen. Nain ollen tulisi etsia piispanistuimen siirtovuotta ainakin vuoden 1291 takaa.
Seuratessaan asiain kulkua Upsalan arkkipj i span
istuimen ja tuomiokirkon siirtamiskysynlyksessii vai.1hasta Upsalasta lzuteen saa elavasti sen lcdsityksen ett5i
vastaavan k v s p y k s e n kehitys Suomessa on saanut vaikutusta sielta, mikg ei oleltaan ihmeellista kun ottaa
huoniioon, ettii Suomen hiippakuntaltin oli taman arltltihiippaltnnnan alainen. TTpsalassa tapahbni arltkipiispan
iustuinleii siirto v. 1273, eli vahan sen ;jalkeen knn uuden
tuomiokirkon rakentaminen oli pant'u alulle. Tuolniol~irltonrakentamista joudutetaan ttil-uiin jiilkeen voiiuap~riiisestija pienen lainaannuksen jallteen, jonka lienee aiheuttanut arkkipiispan kuolema, k i i h t j ~tyii erilroisesti 1280-lnvun jall~ipuoliskolla,jolloin v. 1~287sanpnu toita snorittamaan m.m. tilattn ranskalainen rnestari Estienne de Bonnueill, ja 1290 ;joudutaan niin pitkalle etta valiaikainen vihkiminen voidaan tobniti-aa ja
vanhasta ITpsalasta tanne siirtaii n1.m. tuomiokirkon
yleiset pyhainjaiinniikset.
TTpsalan tuomiokirltkoral~enuultsen edistymini-11 ja
sr~nminliinsen lcchittpinen kaannekohtaansa v. 1290
on iljneisesti r a i kuttannt jo~.lduttavastipiispanistuiinen
ja ti~o~niol;irlionsiirtoon S~~omessakin.
TTanha tuoruiolcirkko Riintiimtiellii, joka kuoria lul<uunottamatta alunsina tuomiokapitulin jasentcn oleslieluun ja toimenpiteisiin uudella paiknlla. KJELLBERG)
Flyttningen av arkebiskopssatet och Erik den heliges
relikrr 12'73 fr8n Uppsala till i.3ti.n dros, Fornvannen 1919, s. 74.
Vert. m.m. JAAKKOLA,
siv. 99-104 (102), 289. Upsalan tuomiokirkon
rakennushistoriaa esitt'dvat m.m. E. \TEAKGEL,
Tegelarkitekturen i norra
Eur-opa ocll Uppsala domkyrka, Antiqv. Tidskr. XV; CARL M. KJELLBERG,
Upplaltds F~rnrninnesfiirenin~s
Tidskrift. 111, IV, V I I ja Fornvlnnen
1919,s. 69 j.s. ; CARL AF UGGLAS,Upplnnds F o r n n ~ i n n e s f i i ~ . e ~Tidskrift
~ill~s
V I ja Yornvannen 1918, s. 223 j.~.; 0. JAKSE,
Uppsala IrltrsZtes flpttning
(Bitlrag till Sveriges medeltids histol.ia. Uppsala 1902) y.m.
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pitaen oli punsta rakennettu ja 1200-luvun viirneiselle vuosilcymmenelle jonduttaessa oli jo toisella vuosisadallaan, alkoikin eplilerniitti lrirkkomme nburun
iniehista tuntua liian vaatimattomalta, joten esimerkilla arklcihiippakunnasta jo omissa oloissa oli kiitollinen maaperz. Viilttamiiton paavillinen lupa ' tuomiokirkon ja piispanistuimen siirtoon oli sitapaitsi jo
1200-luvun alkupuolelta l a t i e n olemassa. Xyiiskin
tuomiokirkkorakennus Turussa, jo 1200-luvun alkupuolella kiveen rakennettuna ja 1260 vaiheilla tapdennettpna kuorilla ja holvaamalla sakaristo, joskin sen
runkohuoneelta puuttui lopullincn sisustuksensa, teki
mahdolliselcsi siirron toinieenpanon, jopa tarjosi cneminan valniiita esitoita kuin mita v. 1273 oli Opsalassa.
Skin ollen saattoi siirto hyvin tulla toimeenpanni11;si
jo ennen 1290-luvun uudistuksiin klrlcossa ryhtymistii.
Viimeinen toi~nitus,joka Rantamiien tuomiokirkostn.
sen tassa asrnlassa ollru, on tic~dossar~~me,
on piispa
Kztilluksrn hau taamincn sinne v. 1286.2 Siirron toimeenpano olisi nain ollrn joutnnut ensimliisen lcanoonisesti valitun piispa~nme.Tohannes T:sen lcunniakkaaks;
tehtavaksi.
Piispa Johanneksen voidaan katsoa lahelta tunteneen toimenpiteet Upsalan tnomiokirkoii ra1;entainiseksi ja niiden edistjmisen. Hanella on ollut lilaisuutta
niihin perehtymiseen m.m. arkkipiispalrsi valittuna
1280-luvun alulla ja myohemmin oleskellessaan Ruotsissa. Viela Suomen piispaksi valittuna ja sellalsena
tojinien tapaamme hanet Ruotsissa v. 1266 syysku~;ssa,
v. 1288 puolivalista heinakuuta puoli~raliin s) yskuuta
ja v. 1290 tammilcnussa ja nlyohemmin lokalcuun lolxllta
1211tjen.3 17i1m~~l;~irnaini
ttuna vllonna, luultavasti Beskitalrrlla Snomern palatessaari ja jo silloiii Tipsalan ark1 Vert. CARLM. KJELLBEFG,
Flyttningeri :II aikebishop~satet,Fornvannen 1919, s. 70.
2 JUUSTEN-PORTHAN
Chronicon, Op. sel. I, :.. 152.
3 XEOVIUSRiskoparnes i Finland itine~arie:,,s. 2s-09.

kipiispaksi uudestaan valittuna on hiillel 1% niihtiivasti
ollnt tiedossaan aikeet Upsalan taomi~lcirkonvgliaikaisen vihkimisen ja kirkon yleisten reliikkien siirtamisen toinleenpanosta vanllasta ITpsalasta mltecn. T'iimeksimainitun toimitulisen hiin mahdollisesti oli ailronut jontua arkkipiispana viela itse snorittamaankin.'
Paavin vahvistus arlrkipiispan vaaliin niihden on paivatty 8 p. heinakuuta ja ar1;kipiispa Johanneksen vira!liseksi siirtopaivaksi Turusta Vpsalaan on merkitty 4 p.
niarraskuuta 1290, jota ennen hiinen nlatlcansa Rnotsiin
kumminlrin jo on t a p a h t u n ~ t .Jos
~ saamme pitaa todennakoisena etta piispanistuimen ja tuomioliirlton siirtoa
Turkuun ei toimitettu arkkipiispakirkon p i k a i s t ~valmistumista odotettaessa varsinaiseen toimeensa vihittiiviiksi voitaisiin otaksua mainitun siirron I n ~ n l u n e ~ n
piispa Johanneks~n jarjestelytoimiin ennen S u o m ~ n
hiippakunnan hoidon jattamista ja nain ollen siirron
tapahtuma-ailiana pita# lahinna 17 piiiviia kesakuuta
1290.
IV.

P. Henrikin pyhainjiiannosten siirto Sousiaisista
Tnrkllun on katsottu tapahtuneen yhdessii t1lorniol;irkon ju piispanistuimen siirron lranssa. Laa jimrn i l l ja
seikkaperaisimmin on tasta kertonut RIessenins ~ t . 1 i R
Scondia-teoksessaan etta riin~ikronikassaan. Porthan
joka muutoin kriitillisesti sllhtantun Messeninksen tit.toihin, hwalisyy todennaY6isena taman kohdan hfirlcn
esityksestiiiin myijslrin siirron ailraan nahden, joka olisi
v. 1300. Kuitenlrill sisalti% paavi Eonifacins VITT :n

-

Tama tapahtui 8 p. syyskuuta 1290, vrt. JAAKKOLA,
R. 102.
JUUSTEN-PORTHAN,
Chronicon, Op. sel. I, s. 156-7, 160: NEOVI~TS,
1. c., s. 29,
3 Vrt. JUUSTEN-PORTHAK,
CE~ronicon, Op. sel. 8. 161-2 ; POZTHAN,
Om St. Henriks ben, fordom ansedda f 6 r Finlm~dsntorsta Helgedom, Op.
sel. IT, s. 433.
1
2
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liirje v :lta 1296 ltiisittaiil<se~iisuoranaisen todist~dcsc.n
siita, etta ainalrin p. Henrilrin py11ain.jiiinniiksf~toxrat jo
kirjeen piiiviiiilnisvnonna olleet !L1unlntuoniiolrirliossa.
Siiniihiiu sanotaari, ]rutell jo ennen on huon~autettu.selviisti p. Henrikin jo olevan Neitsyt Maarian oliella tuomiokirkon toisella suojeluspyhanii (>>ecclesiaAboensis
in honoren1 beate l \ d a ~ ~virgii~is
e
et sancti Henrici (.piscopi et niartiris fnndata (et) honorif ice constructs>>),
ja luvataan aneita m.m. hanen niuistoaan juhliville. J os
jo yleenstikin ylcsityisen pyhirnj~kscnninlissii luvatun
ailern saantl tlclellq-tti pyhimykscn reliikkien koskcttamista, jotka tiitii varteli tuotiin tai sijoitettiin
..
liansan
nahtiiviiksi ' ulisi 1teskla.ja11 pvliiniyskultin kannalta
suoras taan ilniiomiiistii, ellei kirkon s u o j e l u s p ~ ~ h i i ~ ~ ~ ~ l i s e n
reliililieja, jotka niinkin helposti olivat siirrettiivi ss%
liuin p. Henrikin Xousiaisista, olisi siirretty Turkunn,
jossa niiden palvontaa juuri oli jfirjestetty seka sunjeltavan kirkon pyhitykseksi etta c~konooii~isc~n
hyodyn
l-iankkini~seksisille. Esin~erkilisi tasia riittiikoon rinnakkaistapauksen mainitseminen Upsalasta p. E ~ r i k i n
reliikkeihin nahden. Pidan siis, niinkuin R1.11.1~1rin
kalenteritutkimustensa p ~ h j a l l a varnlana,
,~
etta p. Henrikin reliikkien siirto on tapahtunut samalla liurt tam%
kotimainen pyhimys on tullut tunnustetuksi Turun tuomiokirkon suojeluspyhimykseksi. Ylempananlaini ttn
paavinkirje todistaa, ettii tams on tapahtnnut viirij~istiian v. 1296.
Sarnaa todistaa edelleen piispa Maunn 1:n pienclllpi
sinetti, n.s. sekreetti, jota tarkeissii asialrirjoissa kiiytettiin isomman varsinaisen sinetin ohella, sen v a s t a ~ ~ ~ ~ o -

-

Vrt. eslm. U. A. ~ ' O K S S T R O M , Suo~nenkeskiajan historia, s. 2';.
2 \'rt.
CARLM. KJELLBEKG)
Flyttingen ax7 arkebiskopssatet och r r i k
den heliges reliker, Fornvannen 1919, s. 78.
a Der Heiligenkalender Finnlands-teoksessaan sanoo toht. M. s. 209:
sich he^. 1st) dass dleuhe~fiihrungvon IIenriks Reliquien nach Kbo in h e selbe zeit fallt n i e das erstt Auftreten Henriks als Patron d e ~Domkirehe~.
Vert. edelleen s. 310, 211 j.s.
1

lelle painettuna, sinetin omjstajan henkilokoh taisen
kontrollin merkiksi. Tassa sekreetissa ovat naet kuvattuina tuomiokirkkomme molemnlat suojeluspyhini? kset,
Xeitsyt Maaria ja p. Henrik, viimeksimainittn nimjkirjaimillaankin S(anctus) H (enricus) varustettnna. Tiit a
selrreettia on kaytetty edella (siv. 19) mainittujen Ruotsissa v. 1297-99 paivattpjen anekirjeiden allelrirjoittaniisessa, vaikka se on sailpnyt vain viimeisessii niista.'
Kyseenalaista sen listiksi on, onko pyhimpliscn re+ Ianliikkien siirto meilla tapahtunut yhteydessii pii.1
istnilnen ja tuomiokirko~lsiirron kanssa. Stiin oli tosin
asianlaita LTpsalassa, jossa p. Eeril; oli kirltollisesti
tunnustettuna pyhimyksrnii ollut tuomiolrirkossa palvottu jo ennen tgrniin siirtiimista uuteen LTp~alaan.~
Meilla sen sijaan oli Rant$mticn tnomiolrirkko, niin kujn
sen edeltiijtikin Kousiaisissa ja Turun kirliliokin aluksi
ainoastaan Neitsyt Maarialle omistcttu.".
Henrikillii
ei tietttivasti ole ollut sen tapaista epavirallisen suojpluspyhiin suhdetta vanhaall tnomiokirkkoon Rantiin!aeil3
I<uinp. Keriliillii o?i LTpsalassa,mika n51ryy siittikin, ettii
hiinen reliildrinsii eivat olc koslraan o l l ~ e tRiintamiiell?
siirrettpina. Sain ollen hanen reliikltiensii siirron yhteenl~uuluvaisunspiispanistuini~iija tuonliokirlcon sii 1.roil kanssa Turkuun ei ole, niin Iruin ITpsalassa oli laita
p. Eeril;liiin niiilden, itsestaan lankeava. Hall tulee nimenomaan Turun tuoniiokirkon toiseksi suojelucpyl~inlpkseksi Seitspt Jlaarian rinnalle ja hiinen 1.c;liikkiensii
siii-to Turku~uion tiinijn arvon julliiseii tunnustamise~l
kanssa yhteenltuuluvana voinut tapah tuai piispanis tllimen ja taomiol~irkonsiirrosta erillaiinkir~.
Usein on uuden suoje1uspyhimykst.n tun~~ustaminen
lcirlrolle, jolla sellainen tai sellaisia on ollut ennesttifin,
lratoolisessa kirkossa ollut ylite?-dessa llusipll nrt.o];kni--

R. HATTSEN,
Finlands M~deltidssigill,s. 2, n. 10 jn 11, taulu 11, vastaavat numerot.
2 Dipl. svec., n. 435, 436.
3 Vrt. esim. Hist. Arkisto 11, siv. 139-12Q.
1
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den reliikkien saannin kanssa kirkolle. Xiinpa saa T11run tuomiokirkkokin v:n 1400 vaiheilla viela 1-101matinon
suojeluspyhimyltsen, p. Xerikin, jonka reliiklce~ii faadaan Upsalasta piispa Rero Ballen perustamalle p.
Eerikin ja p. Henrikin a1ttarille.l Kirltolz suojeluspyhinlyksen tahiin arvoon lunnustamisen ehtona on
saannolli sesti ollut se, etta pyhinzps on kanonisoit~teli
koko roomalaisen kirkon piirissa yyliimylts~ksitnnriustettu.' Poikkeustapauksissa katsottiin pyhimyksen reliikliien juhlalliizen siirto eli translatio, n.s. >)traiislatio
solen~nis)),kanolzisoinnin veroiseksi3 Nain niiyttaa tapahtuneen m nl. p. Eerikin tunnustamiseen niihden 1'psalan tnonliokirlton suojeluspyhin~yk~eksi.~
P. Hcnrikill kanonisoimisesta ei myoskiiiin ole tietoa
siiilpnyt. Illahdollista onkin, etta hanen tunnustamiscilleen Turun tnonliokirkon suojelnspyhimykseksi on henkiliikohtaisella kaynnilla hankittu paarin lupa -- kirjallista tietoa siitii ei ole sailpn?-t -, jolloin juhlallinen
translatio on saanut liiiydii kanonisoinnin asemasta. Tiimiin tapalztuma-ajan suhtcesta tuonziokirkon siirron ai-kaan antaa ennen nlainittu I'aavi Niltolaus 1V:n lcirjc
v:lta 1292 sen kiisityksen ett6 se on tapahtunut tuoniioliirlion siirron jtilkeen. K r , i e ~ s s i naet
i
ltirkon nimiltiin~inen tuonliokirkoksi ))ecclesia ltatedl-alis)) edellyttaa tuoiiziokirlcun siiraron tapahtuneen, mutta Neitsyt hlaxrian
mainitseminen kirlton ainoaksi suojeluspyhinz~~kseksi
etta
p. Henrikkiii pi killoin viela oltu toisrlrsi tiihiin arvoon
t u n n u ~ t e t t n .Seuraava
~
tnnnettu paarin birje v. 1296 ilrnoittaa sen sijaan, kuten jo on mainittu, tamanltin lap a h t u n e e 1 ~ s i . V . Henrikin reliikkien translation voi1 3ledeItids Crk. I1 n. 1517 (1 118) ; Mustaki~jan. 514 ja 516 (1443) ;
MALIN,Der Hriligenkal~nderFinnlands, s. 209.
2 HILDERRAXD,
Sverigcs Medeltid 111, s. 90.
9 Acta sanct. Oct. XI, s. 992, 1117.
4

5
6

JAAKKOLA,
siv. 83.
Nustakirja. n. 1 G .
Mustakirja, n. 18.

nerme nain ollen katsoa siis tapahtuneen niainittnjen
vnosien vali11a. Mutta juuri talta- valiajalta tunnenunekin maamme historiasta tapauksen, joka merkiiyliseensii
lratsoen on voinut aiheuttaa hiippakunnallenlnle liunnian kotimaisen kansallispyhir~~gksensaamiseen sen
piiakirkon suojeluspyhaksi. Se on Karjalail liittanlinen
muun Suomen yhtcyteen ja Turun hiippakuntaan v.
1293. Tam5 tapans, joka siis merkitsee hiippaliun!anlmekin huoniattavaa laajennusta ja k i r k k o m n ~ni.von
~
nousua, 011 voinut olla omiaan antainaan kotiniaisen
liansallispyhimyl~semmereliikkien translatiolle leii,lnn,
joka juhlallisuudessa ja julkisessa osanotossa on voiiint
nonsta korkeaan tunnelmaan ja siten saada rnaassaliline
~ ~ a r h a a n kkanonisoinnin
in
arvon. ' Siten olisi kansailispyhimyksellamme kansamme seka valtiolli sen etiii lti rkollisen yhteistymisen symboolinakln merlritystii. '
Toinen juhlallisuus, joka kirkossanime on vainnt
saada tavallista suuremmat mittakaavat, on ensiinaisen
riemuvuoden vietto v. 1300, joka on voinut keskittpa,
kenties kirkon rungon nudistaniisen jiilk~iseenkoilsekratioon yhtyneena, lahinna tuomiokirkon vihkimisphiviin juhlaan 17 p:na kesakuuta. Kenties juuri t8man
juhlan rnuisto on sitternmin s~kaantiinutlaheisten nuden
tuomiokil.kon siksi vihkimisjuhlan ja kansallisy ~ h i n i h?
semnie juhlallisen iranslation kanssa ja aihenttanut
1 Jos voidaan otaksua, ettii kpseenalainen translatio olisi tapahtunus
jo kesallii 1293, olisi kenties ajateltavissa etta, paitsi muita Torkc1
Knuutinpojan retkeen osaa ottaneita ylimyksia, m.m. Vesteroosin piispa
Pietari olisi voinut tata toimitusta juhlallistuttaa. Vrt. Medcltids Uric.
I, s. '78; NEOVIUS,Biskoparnes i Finland itinerarier, s. 29.
2 M A L I N johtopaHt6s,
~~
etta p. Henrikin kultilla jo paavi Bonifacius
VI1I:n kirjeen kirjoittamisaikaan, jopa aikaisemminkin, koska kirje voidaan katsoa aiheutuneen Suo~nestalahteneesta esityksesta, jo on oilut kiint e l muoto liturgisine officioineen ja etta p. Henrikin paivina siti aikaisemmiil 01% mahdollisesti kaytetty jotain liturgisista kirjoi~tasaatua piispamarttyyria varten kokoonpantua offieiokaavaa, voi hyvin soveltua yhtee11 edelli esitetyn oletuksen kanssa translation ajasta (Der Heiligenkalender Filmlands, dv. 211-212).
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iiiiden yhdistamisen vanhemniassa lristoriallisessa liihdelrirjallisuudessamme phdeksi. Jlyohemmin, todenniikoisesti 1300-luvun puolivalista liihtien, on kirkossaniine
vietetty ltansallispyhi~nyksern~netranslation muistoa
erikoisena jnlllana tuomiokirkon vilikimi~juhlanjiiikeisena paivana, eli 18 paivana liesak~ulta,jonlca koh<lnlle
se on l<alentel-iimmekinmerkitty.l

J o s p. Eerikin palvonnan sen eri1;oismuotoja myoten
voidaan lratsoa olleen m i t i kiinteiminiissa ja elirnellisimmassa yhteydessa Upsalaii tnomiokjrl<on siirtamisen
ja siitii johtuvan tilanteen kanssa, voitaneen 11p1-illa
syilla lratsoa lallaisen phteyden vallinneen niyiis ineidan kansallispyhiniyltsenilr~eja Turun tuomiol<irko~iviilillii. Historiallisista olosuhteistanme riippui. etCi tiimiin rl~leyden synty, vailrkakin se johtni sanloista
syista ja tarkoitusperista, ei voinut tapahtua yksilyiskohdissaan aivan samoja jiilliia seuraten. Meilla p. Henrili ei voinut syista, joihin edellii on viilattu, suo.jeluspyhimyksena olla mlrkana tuomioliirkon siirtoa j!lhlallistuttamassa, viela viihemnian pyhittiin~iissasen perusmuurien lasltemista, niutta han saavntti aseniailszt tarpeeksi ajoissa jontuakseeii pvErjydelliiiin jalostan~aan
sen ensiiniiisia uudistulisia unden asemansa vaatimuksien nlnkaiseksi, sen ,ympiirileililiaultseen>>tiinliin sanan
sananlnukaisessa merkityksessii. Ylityniinen sattun lisalisi all;aa~, jolloin hiippak~iiitamme laajenee ltansanime kaikki hci~notkasittZvGksi, eheptp;t- ja luj~rtuu,
ja jolloin lrirkkornme el55 selvan nousultauden merkeissa. Ensimaisinii viillrkeina tiistii voimme 1i1srkita
piispaninie esiintjmisen 1290-lnm~nloppuvuosina Rnot
si ssa sen piispoj en taysiv~roisenavirkaveljena anelahjoilla avustaniassa Rnotsjn kirkon erilaisia ;yrit:;lilrsi5.
1
2

N A L I N , Der Heiligenkalender Finnlands, s. 219.
JAAKKOLA,8. 97.

Tiita seuraa liotimaassa ta1.111olias ote 1;irkollisen iiirjestyksen, sen ekonomisen pohjan ja seural<untajarjeston
kehittamiseksi, mika toiminta kiihtyy ja varniistuu sit:
mukila 111itli piternmalle joudutaan scnraavien ailiojcn
taipaleella.
Talla kertaa sallii tehtiivainme ltuitenkin vain 17hycn kat~auksenluonnin edella koslietellun yhf?yden
iriyoheinpiiiin Iichitykseen ja ~raiheisiin.
Tuolniokirkon historia kertoo sen miltei y h t i i ~ i i ~ t a i sesta rakentamisesta lapi liatoolisten vuosisatojen. 7'5miiii rak(~n1111stoimirlnanaiheuttivat useinimlten \-Skivaltaiset havityltset kirkossa, rrlilloin venaliii~ten,milloin vitaliveljesten, milloin virolaisten tai tanslialaisterl
toimesta,' tai havltyksista, joita taajat tnlipalot aikaansaivat. ' Mutta siin5 liuvastuu liauttaaltaan myos mS8raperainen pyrkimys yha suurempaan taydellisyyteen ja
loistoon. J o 1300-l~ivnnalkupnolella ja lieski~aiheilla
'altennetaan kirliitoon uusi liuori etela-Baltian vaa timattomanakin loisteliaasecn arkki te htuuriin, satalnvun
;jiilkipuolisliolla uudistetaan torni laajennetnn kirkon
rungon mittasuht~idenvaatirnaan sopllsointuun ja sataluvun lopulla alkaa liappelien rakentaniineii kirkoil ;vniparille, raliennustoiminta, jota melkein yhtiijaksoisesti
jatkuu lapi kolio seuraavan vuosisadan. Havaitaanpa
1300-luvun lopnlla pyrkjmysta E:ulaopan suurten katedraalien muliaisesti laajentamaan kirlikoa uusilla si~-nlaivoi
llakin, jolloin viisilaivainen kirkkotyyppi on
hlimoittinyt perspektiirissa. yritys lieskeytyy alkuunsa liappelitarpeen asbuessa etualalle ja 1400-lumn
puolivaliin jonduttaessa saavutaankin asteeseen, jolloin
toinen toistaan komeammat kappeliraltei~nul~set
>mpiiroivat koko kirkoil rungon sulkien silt5 miltei kolionaan
suoranaisen piiir5nvalon. Tilanteesta ei p i i a ~yt enaii
1 J. W. RUUTH, Bbo stads historia under medeltiden och 1500-talet
I, s. 18-20, 25, 40; BUNGE,
Liv-, Esth-u. Curl. Urkundenbueh B. 8, n.
50, 53, 67, 90.
2 Vrt. J. W. RUUTH,S. 20, 21, 40.
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silla ett5 kirkon alkuaan tiilenvariset sisaseinat valltaistiin valkealla kalkilla, pimeys oli ainaiserla haittana ja
vihdoin oli edessii ainoa keino pimeydesta piiiisenliseen,
lreskilaivan korottaminen niin lrorkealle, ettii uusia a!ilrunoita voitiin aulraista sirulaivojen ja I<aypelien yliipuolelle. Tama suoritettiinkin ja vihdoin jalkettiin viela
kirkon runlroa itaanptiin kappelilla, jonka veroista lois tossa ei viela oltu nahty.
Taman ire-hityksen pohjana on selva tarkoituspcri
telldii kirkko mahdolliseksi jumalanpalvelustoiminnan j;t
ennen kaikkia pyhimyspalvonnan kehittainiselle yhii suurempaan nionipuolisuuteen ja taydellisyyteen. Llltta~*it
~iousevattoinen toisensa perasta tayttiimaan firlilioa ja
kappeleita, saavat runsaita lah joitulrsia papistonsa ja
n~essujensa yllapitaniiseksi ja messut kaikuvat vihdoin miltei taukoamatta kirkossa vnrhais~staaanlusta
myohaiseen iltaan. Yleva ja juhlallinen on se pyhimpsten sarja, joka kirlrossa on saanut aittarinsa tai iulee
muutoin Iiirkonineinoissa muistetuksi. J a ikaan lruin
seurueen isantiina pita8 sen piirissa 1iunniapail.-lcaa
lransallispvl~in~~semme
p. Henrilr.
Kirkon paakuorissa, myiihenlmin kenties tiitii varten
erilroisesti varatulla paikalla paiikuorin ja runkolluorleeii rajalla, ensinmainitun pohjoissivulla, olivat p. Henrikin reliikit koristeellisessa lippaassa palvoiriian psineiksi sijoj tettuina. U udcn ja tietenkin entista Iton~eamman lippaan teetti reliikeille myohemmin piispa Heml~liiig(1339-1367)
ja vielakin komeamman, puhtaasta
Iiopeasta, hankki niille c~lellecnJerusalemin ~llatkalla
olle~saanTr~netsiastaMaunu Tavast v. 142k4 Tan151
J. W. RITUTKK,
Abo stads hist. I, s. 27-33.
Vrt. J. GLTMMECUS,P i i r t e i t i jumalanpalveluksesta Turun tuomiokirkossa keskiajan lopulln. Suom. kirkkoh. Szur. Toimit. XI, siv. YC j.s.
3 PORTHAN,
Om St. Henriks ben, Op. sel. I, s. 434.
IJ. IT.HITI~TH,
A110 stads hist. I, s. 23; Hist. Ark. S S I X , Tiet. ilm.,
s. 43 j.s.
1
2

paapyhaton laheisyydessii oli cAnnenrnajnittu piispa Bero
Balkin perustalna p. Henrikin ja p. Eerikin alttari freskoilla liaunistetnssa seiniikomerossaan (kuv. 6). Naille
pvhatoille kokoontui kansaa li$helta ja kaukaa toimittainaan hartauttaxn j a t~iomaanuhrejaan, jotlra olivat kirliolle tarkoitetnt. F:rilroisen runsas oli kansanpaljous
tiiiilla 11. Henrikin kr~olin-eli parempqan e1811liiiinsyntymhjuhlana, feslzcm. ~~ata1i.q
Henrici; 20 p :na taminjknuta,
kirkon vihkjmajuhlana 17 p :na Ircs5l;nu ta. joka ol i tavallaail p. He~lrikinjuhla sekin. tata seuraavana ptiivanii
vietcttynii Hemikin translatiojtlhlana sckii nipijhemmin
~ I e l l e e np. Henrilrin syntvman 8 :nnen paivan jnhlana 27
JI :na tammikuuta.l Naillii juhlilla saabiin nalida p Hellrikin palvonta suu~.impaanmonipuolisuuteensa ,ja tapd~llisypteensakehitettpna ja niille Ireraantynpt lransan1iokous sai rahitellen kaupallisenkin inerliitylrsen, jonlia
inuisto Reurikin marlikjnojna on sailpnyt nleidiir? aikaamme saalika. '
Talla tavoin ja yh5 uudistettujen anelupaustei (kin
T-arassaQ a i s u t e t t u p. Henrilrin kultti. joka koliotti p ~ hinlykselnme tuoir~ioliirlroiisnojcluspvhiiua itse jumalaniijdinlrin edelle ja jonka taytyi kehittpa tSrkeS1isi ekonomiseksjkin pohjalisi itse lrirltolle, phdisti kailsan
kasityksissii pyhimylcsen ja tuon~jolrirkon yhdelrsi kaF i tteeksi Salzctus I l e n r i ~ u s .Mitii
~
kirliolle lahjoitetti in,
ostettiin tai inuulla tavoin hankittiin sen oniistj p. Henrik, tuomiokirkon lnkul sat ~ n a a t i l a tja lianpunki talot
olivat p. Henrikin tiloja ja nii t5 viljcleviit talonpoi Xaiden juhlien kalenteriin otosta katso Iahemn~inA ~ A L T X ,DCY1Ieilipcnkalender Finnlands, s. 206-219.
2 Vrt. PORTHAN,
Om St. Henriks ben, Op. sel. V. s. 433.
3 Tallaisia annettiin n1.m. p. Henrikin paiviksi v. 1242, 1377 (Mrdeltids Urk. I, 11. 478, 855), 1353, 1396, 1412, 1441, 1443, 1445 ja 146.5 (Mustakirja n:rot 155, '179, 280: 334, 335, 496, 497, 514, 516, 522, 523 j+ 603).
4 Paavin kirjeissiikin vr:lta 7353 ja 7377 on p. Hcnrik yksin tuorniokirkon nimikkopyhimyksena mainittu (Nustakirja 11. 155; Medeltids Urk. I.
s. 855).
5 Vrt. esim. Mustakirja n. 155, 175, 180 ja 195.

Pghiin Heurikin pxlvonta j a Turun tuomiokirkito
.~
p.pp-p--p.p

i
I

/
i
1

33

jat p. Henril~inlampuoteja j.n.e.l Talla tavoin sekaantliivat p. Henrikin ja tuomiokirlrlroon lrohdistuvat muistot toisijilsa niin, etta niitii ei ole tutkimuksenkaan
en58 helppo toisistaan erottaa. P. Henrikin palvonta,
johon kolco kansa oli yhtynyt, teki mahdolliseksi tuomiokirlcoii ralc~ntaniisenja kehittiiniisen yh2 suurempaan
l'ii~-dellisvptcenja toiselta puolen ldrkon sit,en saarnat
edel1:-tylcset erlistiviit pyhimnyksen palvonnan kehittzmistii. S ~ V P I tiimista
I
ja 1e~ittiiinisti.iyha laajenipiin piir~ihin.
1'. I-1eiiril;in llanta Sonsiaisissa, jolle piispa Johan11c.s .I'ietariilpoilia (1368-70) raliennutti niui s toarknn.
ininkii Marnlu Tavast sittemmin kaunisti p. Henrikin
martyriota ja ihmei tii valaisevilla l < u v a l ~ ~ i l l i(vrt.
i
linv. 1) ja p. Henrikin kuolinpaiklra Koylion jiirvelli,
;joka jo varhain lreski&jalla pyhitettiin I < i r k ~ l l attnlivat
,~
tiirkeilrsi pyl~iinvaelluspaikoilrsija p. Henribin alttai.oi!a
lwrnstcttiin useinlpiin maaseutnkirl;koihim~nekin.~
V~Pliipii inaa~lmerajoje~inlkopnolellekin levisi p. Heniaikin
-palvonta ja knn sell oliella p. Henrikix reliilckeja lahjoi ttanlalla niuihin maihin niiideii haluttnja pyhiiinjaiinniilisiii saatiiii Tnrl;uan, edisti p. Henrik siten tuorniokir1~011yleisen p;vliinij-spalvonnankin 1~eliitt.amistti.Ruotsissa oli ergs I~.iil.l<lio
~ r e h r o s s ap. kIc.nril;ille oinistettu
ja p. Henrildn luita lahjoitettiin v. 1435 Erntunan kirklcoon Uplannissa sekii v. 1410, 1413, 1414, 1456 ja I472
viidc3 le ~ 1 . ialttari!le ITpsalan t u ~ l n i ~ l i i r l i ~ s T1lll<h~!sa.~
POI<TIIAX,
Om

St. Heliriks ben. Op. rcl. V, s. 434.
$~:~!sTEK-Po~'LWAS,
('llronicon, 01).sel. I, s. 298.
3 Auon~enMuseo SI1, 1905, s. 73 j.s., XVIII, 1911, s. 26 j.s.
4 P. Hcnrikin alttareita tai alttareita, joiesa m.m. p. IIenrikilla on ollut
sijalisa, on t l h a n asti sailyi~ecna seuraxvjsta kirkoista: hkaa, hsiltkala,
Fiinistrom, Hattuln, IIollola, Huittine~i,Isokyrii, Kangasnla, Korppo, Lemland, Marttila, Munsaln, Nousiainen, OrippZa, Parainen, Pertteli, PghtG,
PBlkaiie, Eaisio, Saaksnliki, Taivassalo, Turku ( 9 ) , Uskrla, Vehmaa ( I ) ,
Viiiiiikyro j a Vayri. li. I<. MEINASDER,,
Meclcltida :tltzrsli$ip och trasniderier
i Filllands kprkor, s. 218, 2 2 , 223, 237, 2::3, 253, 274, 310 j a luettelo.
5 PER,INGSKJ~LD,
Monumenta Ullerakerensia, s. 26-34;
K. K. ME[NAKDER, Sankt kienriks dgrkan utom Finland, Finskt Mus. VI, 1899, s. 46.
2

3

man p. Nikolain eli Suurlrirkossa oli p. Henrikin knori
ja alttari, joka mainitaan ensikerran v. 1426, inutta on
ollut olemassa ainalrin jo ennen v. 1423.' 'L'anskassa

todenniilroiK u v a 6. Keskiaikainen alttarikomero T u r u n t~~orniok.irkossa,
sesti p. Hen.rikin ja p. Eeriliin alttarin pai1:ka ; n,. 2400 vailieilta.

oli p. EIenrilrin tllttareita ja reliilrkejii useaiiipia ]la aina
I>anzigissa asti tavataan p. Henrikin alttari v. 1438 lahjoitettuna sikaliiiseen karrnelii t tiluostariin.' Sorjasta
vaihdetaan v. 1493 p. Henrikin lnihin I>.Olavjii reliikStockholmskyrkor ( S r e r i g c s kyrkor) I , e. 35 j.s., 287, 289, 292,356-7.
I<. K. MEINAXDER
1. c., s. 4 7 ; E. J ~ ~ R G E XHelgendprkelsr
SEK,
i Dan
m a i k (Kiipenh. 1 9 0 9 ) , s. 42.
1

2
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1cejii.I Tat% tieti on kaiketi saatu tuomiokirkollernme
useimpien niiden pohjoismaisten pyhimysten reliikkejii,
jntka pyhimyslcalent eri inlne mukaan ovat olleet suuremrnin tai pienelnmia juhlallisuuksin siella p a l ~ o t t u j a . ~
P. Henrikin palvonta on ollut keskeisimpia ilmioitii
Suomen katolisen kirlron lrulttihistoriassa. Se oli yleine-n l~aikkiallamaassamme, s a i huomattavia liturgisia
riluotoja useimrnissa kirkoistamme mntta kohosi riiclcailrlpaan kukkeuteensa maan emakirlrossa Turussa. de
syiipyi syvalle kansamme tajuntaan eika ollut siitii heti
poistettavissa kun aika tuli katoolisen kasityskanizan
~uuutoin vaistya uskonpuhdistuksen tieltii. Se uliriaineisto, joka on talteen otett,u p. Henrikin kuolinpaikalta Koylion jarvella ja joka osoittaa yhdiijaksoista
.jatkuvaisuutl.a lnyohaisiin aikoihin ~ a a k k a ei
, ~ ole ainoa
csimerklri siitii, etta tata palvontaa jatkui kauvan yli
varsinaisen aikansa. Toisill ei lieiie oll~ltasianlaita Turun tuonliokirkossakaan, jnssa sen juuret olivat syuimliiin kiintyneina. Saaneni~iiepit% vsrmana ettii moiii
niistii, jotka tulivat ~ u r l i u u ntIeikin markkinoille ja
jotka kirkossa kaydessZan painoivat roponsa sen >>uhriarltkuihin>>,teki sen vanlian tavan mukaan p. Heiirilc
niicli~ssiiin.Tiihan vaikutti epiiilemattti sekin katoolinen
reaktio, joka 1500-luvun j~llripuolella on pleensiikin
ldrkossamme tuntuva ja johon m.m. hovioikeudc~npresidentti Carl CederEijelm (presidenttina 178rl-1788)4
rii ttaa, lrun hiin lwrtoo nzonien pyhimyskuvain kuni ngas
Sigismundin ailcana uudestaan palanneen paikoilleen
tuomiol~irkossakin. Minka ajan henlriloita hiin tarkoittaa niilla >>vanhoilla.>>,
joiden han sanoo nhranneen piisp:~
Henrikin murhan sovit~kseksi panemalla lahjansa
ARWIDSSON,
Handlingar I, s. 128.
MALIN, Der Heiligenbaleiider F'iiinlands, s. 223 j.8. Vert. myos siv.
220-221.
3 L6yd6t p. Henrikin Birkon paikalta I~oyliossa,Suomen Kansallismuseossa. Vert. Suomen Museo XII, 1905, siv. 78-80, 8 6 8 8
4 Germund Carl Cederhjelms annotationer och handlingar om Finland.
AngLende bbo domkyrka. ~Cisikirjoitus TJpsalan yliopiston kirjitstossa,
kopioitu Suomen Yaltionarkistoon.
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rauta-aitauksen lapi muurisyvennykseen tuonliokil-Iton
salcariston ovipielessii, ilmeisesti entjseen p. Eerildn j a
p. IIeiirikin alttarikomeroqn, ei kay tiiysin selra1;si.
Kiln ~nainitturanta-aita ei ole voinut olla alttarin cclesski
Icatoolisella ajalla taytynee siina uskonpu2id1stuksen
jiilkeisesta ajasta olla kysymps. Mainitsemista ansli tsee niyiiskin, etta tuomiokirkossamme on ollut p. Hcnrildn veistokuvia esillii 1800-lnvulle saa1;ka ja uusikin
tiillainen tilataan vielii niln myohtiiin liuin v. 1682, jolloin puuseppSmes~ariJotian tuonlioltirkon menojen tililtfi nostaa palkltionsa, 10 talaria, fanpungin T-aalmnan
ja p. Henrikin ku\~an ucistlinlisestii (vthsnijdande) .'
Xe yhteps p. Henriliin palvonnan ja Tnrun tuomiokirkon valilla, joka alkaa kirlton tulemisesta tuonuokirl<ol;si 1200-luv~lnlopulla ja ;jonka kiinteiitii ja ka11snalista laatua on edellisessii k o ~ t e t t uvalaista, on jatkunut lapi katoolis ten ~ ~ o s i s a t o j eyha
n ltehi t t;v~11ja
varniistuen seka uusia virahteita saaden. Gskonpui~distus katkaisi tanIan yhteyden sen alkuperaisessii merlcityksessa. lnlitta jokunen haip:-vii piirre siitii sail$ 11iyohempiinl<in aikoihin. Biclii nykyiiankin on tuomioltirltI<oouui~c
hjstoriallisc~nHtnrik pilspan ~liuistol i i t t ~ n ~ e n i t
ja tiillaisena on yhteytta cdelleenkin syvtii pit% yllii ja
kehittaa.

--

1 Kbo domkyrlms riikenshaper 1634-1700,
(Helsingfors 1901), s. 56.
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