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MYKRIEN IV SUKUTAPAAMINEN VANAJANLINNASSA
Sukuseura järjestää Mykrä-suvun sukutapaamisen ja seuran vuosikokouksen sunnuntaina 27.8.2006 Hämeenlinnan upeassa Vanajanlinnassa. Tarkempaa infoa julkaistaan kevään jäsenlehdessä ja seuran nettisivuilla. Seuraavat tiedot löytyvät Vanajanlinnan nettisivuilta www.vanajanlinna.fi
Vanajanlinnan kantatilan Äikäälän historia ulottuu aina varhaiselle keskiajalle. Historiankirjoissa mainitaan mm. Äikäälän tilan omistajana Olle af Aeykaelum (Äikäälän Olli) vuonna 1374. Tilalla on ollut
Äikäälän Ollin jälkeen useita omistajia ja värikäs historia hämäläisenä rälssi- ja vuokratilana, jolla
harjoitettiin maataloutta ja myös nautittiin tilan kauniista sijainnista.
Kuva: www.vanajanlinna.fi

Vanajanlinnan historia alkaa vuonna 1918, kun
Rosenlew-yhtymän pääosakas, lääketieteen ja
kirurgian tohtori Carl Wilhelm Rosenlew osti Äikäälän tilan. Myyjänä oli teologian professori Stenij. Rosenlew liitti hankittuun kantatilaan vielä
määräalan Kidun tilasta (v. 1922) sekä myöhemmin Kappolan tilan (v. 1927), niin että kartanon
kokonaispinta-alaksi muodostui yli 500 hehtaaria,
mikä oli edellytys vapaalle hirvenmetsästysoikeudelle alueella. Rosenlewilllä oli ajatuksena rakentaa hankitulle luonnonkauniille paikalle metsästyslinna, jonne saattaisi kutsua seuraelämän ja politiikan johtohenkilöitä. Rosenlew ei aikonutkaan
rakennusta asuinkäyttöön.
Tohtori Rosenlew antoi Vanajanlinnan suunnittelun arkkitehti Sigurd Frosterukselle (hänen merkittävin suunnittelutyönsä on Stockmannin tavaratalo Helsingissä). Linna-alueen arkkitehtuuri ilmentää 1910- ja 1920-luvun taitteessa vallinneita
arkkitehtuurivirtauksia mm. barokkia ja renessanssia sekä näiden vaatimattomampia pohjoismaisia muunnoksia. Linnassa on piirteitä myös
englantilaisesta kartanorakentamisesta.

Päälinnan rakentaminen aloitettiin 1919 ja työ saatiin valmiiksi 1924. Rakentaminen tapahtui hitaassa tempossa pääasiassa kesäaikaan. Rakennustarvikkeiden kuljetusta varten alueelle vedettiin nykyisen tien paikalle kapearaiteinen rautatie Harvialan seisakkeelta. Rakennusmestareina toimivat
herrat August Mattson työnjohtajana sekä Hilpi Kummila valvojana. Linnan rakensivat alueen parhaat
ammattimiehet helsinkiläisen rakennusliike Kruger & Tollin palkkalistoilla.
Pedanttisuudestaan ja tinkimättömyydestään tunnettu Rosenlew rakennutti Vanajanlinnan parhaista
saatavilla olevista materiaaleista. Lattiat ja ikkunapuitteet ovat pääosiltaa tammea, ikkunalaudat ulkolaista marmoria jne. Linnan viidestä takasta neljä on marmorisia ja viides viinituvan takka graniitista. Turkkilaisen saunan ja uima-altaan marmori on Ruskealasta.
Kotimainen puutavara tuli Rosenlewin omista metsistä. Seinätiilet Leppäkosken tiilitehtaalta ja katon
munkki- ja nunnatiilet Santamäeltä. Vanajanlinna jatkoi näin alueen seudun satoja vuosia vanhoja tiilirakennusperinteitä. Sokkelikivet puutarhafasadiin, portaisiin ja vilpoloihin ovat Elvvikin graniittia. Linnan
ruokasalin seinämateriaalina on intialainen mahonki. Muutoin seinät ovat yleensä rapattu ja maalattu.
Rakennusryhmän huoneluku nousee kaikkiaan yli kahdeksaankymmeneen; neliömetrejä rakennuksessa on noin 3.000 m² ja kuutioita 17.740 m³. Huoneet kalustettiin luonnollisesti korkeatasoisilla kalusteilla
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