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Tehtävä 7. 
Muinaislinnat

Tehtävän tavoitteena on saada oppilaat 
tutkimaan muinaislinnaa joko paikan pääl-
lä Korsholman linnan tai Styresholmin rau-
nioilla tai vaihtoehtoisesti karttojen ja kuvien 
avulla. Oppilaiden tulee pohtia, mikä näiden 
linnoitusten tarkoitus on sekä miksi ja milloin 
ne on rakennettu juuri tälle paikalle.

Materiaali: Harjoituksessa tarvitaan paikal-
liskartta, josta käy ilmi korkeuskäyrät (käy-
räväli viisi metriä tai lyhyempi) ja muinais-
linnojen sijainti. Ruotsissa voidaan käyttää 
nettisivua ”Fornsök”.

Tehtävä 1. 
Alla näkyvissä kuvissa on maailmanperintömme lä-
histöllä sijaitsevan kahden muinaislinnan jäännökset. 
Yksi sijaitsee Suomessa ja toinen Ruotsissa.

Miettimistä ryhmässä! 
 - Miksi linnat rakennettiin?
 - Milloin ne rakennettiin?
 - Minne luulette, että ne rakennettiin?

Tehtävä 2. 
Krytzeborg (Korsholman linna) Vaasassa ja Styrisholm 
Ångermanälven-joen varrella kuuluivat samanaikai-
sesti (myöhäisellä 1300-luvulla) rakennettujen linnoi-
tusten suureen verkostoon, jolla turvattiin valtakun-
nan meneillään ollutta laajentumista. Vastaavanlaisia 
linnoituksia ovat Faxeholmin linna Söderhamnissa, 
Hälsinglandissa, sekä Kokemäenjoen varrella olevat 
rakennelmat Porissa. Linnoitusten vertailu osoittaa, 
että muut linnoitukset olivat huomattavasti pienem-
piä kuin Korsholman linna, ja vaikka aiemmin mainitut 
hävisivät historiasta, Korsholman linna säilyi hallinto-
keskuksena.
 
1. Tutkikaa Suomen ja/tai Ruotsin karttaa ja yrittäkää 
löytää Korsholman linna ja/tai Styresholm!

2. Missä linnat sijaitsevat? Kuinka kaukana ne ovat 
merestä?

3. Lukekaa muinaislinnoista kertova faktalehti K8 ja/
tai K9!
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Tehtävässä 3 oppilaat saavat rakentaa lin-
nasta kolmiulotteisen mallin. Heidän tulee 
kertoa linnasta muille ryhmille tai näytellä 
keksitty tai todellinen tarina, joka sijoittuu 
kyseiseen linnaan.

Tehtävä 3. 

1 a. Laatikaa
Rakentakaa pienoismalli muinaislinnasta. Esittä-
kää tämän kolmiulotteisen mallin avulla, miltä luonto 
näytti silloisissa olosuhteissa senaikaisella paikalla.

1 b. Esitelkää
Kertokaa ja esitelkää vaihtoehtonne.
Esittäkää pieni näytelmä 1300-luvun elämästä ja ta-
pahtumista kyseisellä paikalla.


