
Kadonneen arkin metsästys
Lähteet ja miten niitä luetaan. Osa 1

Kurssin alustavaa aikataulua
• tiistai 27.10. Järjestäytyminen

• tehtävät 1.11. mennessä: M. Frille & vapaa haku 
• tiistai 3.11. Lähteet, lähdejulkaisut, lähteen rakenne

• tehtävät 8.11. mennessä: lähdetulkintaa
• tiistai 10.11. Lähteet, käsialojen tulkinta

• tehtävät 15.11. mennessä: käsialaharjoituksia
• ti 17.11. & ke 18.11. vierailuja TMA, kirjastot
• ti 24.11, ke 25.11. oman lähdetyön alustavat esittelyt
• ti 1.12, ke 2.12. jatkotyöskentelyä
• ti 15.12. ke 16.12. jatkotyöskentelyä
harjoitustyö valmiiksi 15.1.2010 mennessä

Kurssin suorittaminen
• Perussuoritus 4 op: osallistuminen 1/3, tehtävät 1/3, 
harjoitustyö n. 5 liuskaa 1/3  
• 5-6 op:n suorituksen saa laajentamalla harjoitustyötä
(2 liuskaa = 1 op).
• Harjoitustyössä opiskelija analysoi tiettyä lähdettä / 
sopivasti toisiinsa liittyviä lähteitä.
• Harjoitustyöluonnosten käsittely joulukuussa, 
viimeisteltyjen palautus luennoitsijan puolesta 15.1. 
mennessä > tulokset 31.1. mennessä (tarvittaessa 
aiemminkin, jos työ jätetty 23.12. mennessä).
• Tekstin jättö e-mail anulah{at}utu.fi, lisätietoja 
http://anulah.wordpress.com/magistra



Tehtävän purku
• Magnus Frille
• Vapaahaut: luostari (kloster), sota (krig), ristitretki
(korståg), hevonen (häst), kuningatar (drottning), 
hospital, rutto (pest?), P. Birgitta, pyöveli (bödel), 
kotiseutuhakuja
• Apuvälineinä sanakirjat

• Cannelin: Ruotsi-Suomi -sanakirja
• MOT-sanakirjat (Nelliportaali)
• Söderwall
• Svenska akademins ordbok (SAOB)
• Huom. 

• Asiakirjojen tulkitsemisen apuna: lähdetyypin 
analyysi, rakenteen analyysi, muut lähteet & tutkimus

Sisällön tutkimisen apuna
• Muut lähdejulkaisut tai alkuperäinen lähdekokoelma, 
joihin ehkä viitataan
• Kootut elämäkertateokset auttavat jäljille, mutta eivät 
sellaisenaan ole riittävän luotettavia.

• Suomen kansallisbiografia, myös verkossa 
Nelliportaalin alla
• myös vanha ”Kansallinen elämäkerrasto”
• Svenskt biografist lexikon – erinomaiset 
lähdetiedot! Norjassa, Tanskassa jne. omansa

Sisällön tutkimisen apuna
• Laajemmat historiatutkimukset

• Historiallinen aikakauskirja (verkossa), 
Historiallinen arkisto, Historiallisia tutkimuksia, 
Genos (suurelta osin verkossa)
• Pohjoismaiset Historisk tidskrift -sarjat, Historiskt
tidskrift för Finland, Scandia, personhistorisk tidskrift
• Huom! Monista julkaisusarjoista on artikkelien tai 
paikan- ja henkilönnimen mukaisia hakemistoja. 
(Esim. Historiallisen Arkiston julkaisut 1950-luvulle)
• Paikallishistoriat
• ylimalkaan aikakauden tutkimus (laaja kenttä)


