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Rauman kaupungin privilegiokirjeiden historiaa 

Privilegiot olivat kuninkaan säädyille, yhteisöille tai yksilöille myöntämiä erioikeuksia, kuten 

esimerkiksi verovapaus. 

Rauman kaupungin perustamisen aikaan Pohjoismaita hallitsi niin sanottu Kalmarin unioni. 

Rauman perustamisen aikaan unionin hallinnassa tapahtui monenlaisia asioita, joilla saattoi olla 

vaikutusta siihen, että raumalaiset porvarit saivat oikeudet kaupankäyntiin eli Rauma sai 

kaupunkioikeutensa.  

Norjan kuningas Eerik Pommerilainen oli hallinnut unionin aluetta (Tanska, Norja ja Ruotsi) 

vuoteen 1439 saakka. Vuonna 1434 Ruotsissa puhkesi Engelbrektin kapina, jota ei saatu 

soviteltua. Kapinan seurauksena Eerik erotettiin Pohjoismaiden kuninkuudesta. Kapina alkoi, kun 

korkeaan verotukseen kyllästyneet ja julmista voudeista kärsivät talonpojat marssivat Engelbrektin 

johdolla Tukholmaa kohti ja polttivat matkan varrella voutien linnoja.   

Rauman kaupunkioikeudet vuonna 1442 myöntänyt Kaarle Knuutinpoika osallistui kuningas Eerik 

Pommerilaista vastaan suunnattuun Engelbrektin kapinaan (1434–1436) ja helmikuussa 1436 

hänestä tuli Engelbrekt Engelbrektinpojan rinnalla Ruotsin valtionhoitaja, jota tehtävää hän hoiti 

aina vuoteen 1441, jolloin Ruotsissa järjestettiin kuninkaanvaali.  

Kaarle Knutinpojan piti kokeneena hallitsijana voittaa vaali, mutta toisin kävi. Hän hävisi vaalin 

häntä 10 vuotta nuoremmalle, vasta 23-vuotiaalle Kristofer Baierilaiselle, joka oli Ruotsin piispojen 

suosiossa. Kuninkuuden ja Ruotsin hallitsijan tehtävät hävinneen Kaarle Knuutinpojan piti vetäytyä 

Suomeen, joka annettiin hänelle hallintoalueeksi. Pian hänen hallintoaluettaan pienennettiin 

entisestään ja hänen asuinpaikakseen määrättiin Viipuri.  

Kun Kaarle Knuutinpoika hävisi kuninkaanvaalin syksyllä 1441, hän muutti Suomeen ja asettui 

aluksi asumaan Turun linnaan. Seuraavana vuonna hän oli saanut tietoonsa, että häntä kohtaan 

on juoniteltu ja että hänen valta-asemaansa aiotaan entisestään kaventaa. Kaarle tunsi tulleensa 

petetyksi. Samaan aikaan raumalaiset porvarit lähestyivät Suomea hallinnutta Kaarle 

Knuutinpoikaa pyynnöillään saada harjoittaa ulkomaankauppaa. Tukholman juonitteluihin suuttunut 

Kaarle kirjoitti privilegiokirjeen, jolla hän antoi raumalaisille porvareille yhtäläisen oikeuden 

kaupankäyntiin kuin Turussa asuvilla porvareillakin oli.  

Privilegiokirjeessä ei ole allekirjoitusta, mutta se on vahvistettu sinetillä. On huomattava, että vain 

kuninkailla oli tuohon aikaan oikeus perustaa kaupunkeja. Raumalaiset porvarit olivat tietoisia 

kuningaskunnan hallinnan kiemuroista, jonka vuoksi he pyysivät jo kaksi vuotta ensimmäisen 

privilegion antamisen jälkeen Ruotsin kuninkaalta Kristofer Baijerilaiselta uutta privilegiota, jolla 

varmistettiin kaupankäynnin jatkaminen. Kristofer Baijerilaisen yllättävän kuoleman jälkeen 1448 

Kaarle kruunattiin vihdoin Ruotsin kuninkaaksi. Kuninkaana hän ehti olla elämänsä aikana kolmeen 

eri otteeseen.    

Kiista Rauman perustamispäivästä 

Kaupungin perustamispäivänä on pidetty päivää 17.4.1442. Rauman seurakunnan historiaa 

keskiajalta 1640-luvulle teoksessa ”Risti ja lounatuuli” (Rauman seurakunta 2015) tutkineet tutkijat 

ovat päätyneet esittämään oikeaksi perustamispäiväksi 15.4.1442. Kirjan pääkirjoittaja, 

keskiajantutkija Tuula Hockman on analysoinut kaupungin perustamiskirjan uudelleen ja päätynyt 

esittämään kaupungin olevan kaksi päivää vanhempi kuin on aiemmin luultu.  
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Uusi analyysi pohjautuu siihen, että Rauman privilegiokirjeessä ei ole suoraa päivämäärä, milloin 

se on annettu, vaan tekstissä päivämäärä on sidottu vuoden 1442 pääsiäiseen. Jotta privilegion 

antamispäivän voi päätellä, on laskettava, milloin pääsiäistä vietettiin vuonna 1442. Jokainen 

asiasta kiinnostunut voi itse tulla paikanpäälle tutustumaan kirjaukseen, miten privilegion päiväys 

on kirjeeseen asetettu.   

 

Tekstin on koostanut Rauman kaupungin museo- ja kulttuurijohtaja Risto Kupari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


