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Suomessa ei ole kreikkalais-roomalaiseen 
antiikkiin erikoistunutta museota. Joh-
tuuko se ehkä sijainnistamme pohjoistuu-
len tuonpuoleisessa Hyperboreassa, jonne 
Apollon-jumala saapui myyttisinä aikoina 
joutsenvaunuissa tuomaan aurinkoa ja su-
lattamaan lunta? Myöhemmin, Rooman 
keisarikunnan alkuvuosisatoina, suoranais-
ta kosketusta roomalaiseen tuontitavaraan 
saatiin esimerkiksi pronssisista viinikau-
hoista ja lasisista juomasarvista.1 Ja paljon 
myöhemmin Turun akatemian opinnäyte-
töissä tutkittiin kyllä antiikin kulttuuria, esi-
merkiksi Efesoksen Artemista vuonna 1708, 
Venus-myyttiä 1798, Homeroksen kypäriä 
1813, Dionysokselle omistettuja oscillumei-
ta vuonna 1815 ja ikuista Roomaa 1821,2 
mutta nykypäivään asti säilyneisiin esinei-
siin päästiin tutustumaan tarkemmin vasta 
1830-luvulla Keisarillisen Aleksanterin-yli-
opiston Raha-, mitali- ja taidekabinetissa.3 
Siitä lähtien on erilaisia esinemääriä kulkeu-
tunut Suomeen, varta vasten hankittu ja lah-
joitettukin eri tahoille, mutta ihan oikeaa, 
antiikin teemalle omistettua museota ei ole 
toteutettu. Antiikista kiinnostuneet joutuvat 
siten suuntaamaan moneen lähialueen mu-

seoon, idän suunnalla Eremitaasiin Pieta-
rissa sekä lounaassa Kööpenhaminaan, jos-
sa on �orvaldsenin museo, Ny Carlsberg 
Glyptotek ja paikallisen kansallismuseon 
antiikkikokoelma. Tukholmassakin on Me-
delhavsmuseet. 

Seuraavassa paneudutaan kreikkalais-
roomalaista esineistöä maassamme kartut-
taneisiin henkilöihin, ja tarkastellaan aineis-
ton laatua ja esillepanoa vajaan parinsadan 
vuoden ajanjaksolla.4 Tällaista kokoelma-
historiallista kokonaiskartoitusta Suomen 
kreikkalais-roomalaisesta esineistöstä ei 
aiemmin ole tehty. Syynä on juuri kreikka-
lais-roomalaiseen aineistoon keskittyneen 
museon puuttuminen ja se, että suuri osa 
esineistöstä on viime aikoihin asti ollut yksi-
tyisomistuksessa.5 Tässä esitetty tieto on ke-
rätty 1990-luvun alusta lähtien tehdyistä osa-
tutkimuksista,6 joissa itse aineiston esittelyä 
on täydennetty keräilijöitä valottavilla mik-
rohistorioilla. Seuraavassa pyritään vastaa-
maan siihen, millaista aineistoa maahamme 
on eri aikoina tuotu, mihin se on päätynyt, 
miten sitä on hyödynnetty ja minkälaiset 
henkilöt ovat olleet koko toiminnasta vas-
tuussa.

Leena Pietilä-CastrØn
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Keisarillisen Aleksanterin yliopiston 
kokoelman kartuttajat

Syyskuussa 1827 Turun palossa menetet-
tiin suuri osa yliopiston kokoelmista, ja sen 
siirryttyä Helsinkiin niitä alettiin kartuttaa 
aiemmalla, pääsiassa lahjoituksiin perus-
tuvalla hankintapolitiikalla.7 Ensimmäisiä 
tunnettuja lahjoittajia oli kirkkoherra Pehr 
Sadelin (1788�1858), joka antoi yliopistolle 
pompejilaisen lattiamosaiikin, opus tessel-
latumin, kappaleen vuonna 1828.8 Sadelin 
oli laajasti sivistynyt, toimi lahjoituksen ai-
koihin 1820-luvulla Vaasassa opettajana ja 
rehtorina, ja vuodesta 1831 Hammarlandin 
kirkkoherrana Ahvenanmaalla. 9 Ei ole tie-
toa, mistä hän oli saanut lattiamosaiikkin-
sa, joka koostuu muutamista laastiin kiin-
nitetyistä mustista basalttitesseroista. Niitä 
käytettiin varsin tavanomaisesti Rooman 
keisariajan alkuvuosisatoina esimerkiksi 
kylpylöiden lattioissa; todennäköisesti tämä 
mosaiikinpalanen oli tullut Välimerellä käy-
neen merimiehen tuomisina. (Kuva 1.)

Seuraava mosaiikinpala luetteloitiin 
yliopistolle vuonna 1833.10 Se oli peräisin 
Herculaneumista ja poimittu talteen kol-
me vuotta aikaisemmin. Lahjoittajana oli 
Tammisaaressa syntynyt Gustaf Fredrik von 
Böningh, Suomen kauppa-asiamies Rääve-
lissä (Tallinnassa) ja myöhempi hovineuvos. 
Von Böningh loi kuudenkymmenen Virossa 
vietetyn vuoden aikana huomattavat kau-
palliset, sosiaaliset ja kulttuurisuhteet niin 
paikan päällä kuin Suomessa ja Venäjälläkin. 
Hän toimi varsinaisen ammattinsa ohella 
monilla tahoilla, joille lahjoitti muun muassa 
rahoja, mitaleita, muinaisesineitä ja kirjo-
ja.11 Vieraanvaraisuudestaan tunnettu von 
Böningh lienee saanut mosaiikkifragmentin 
tuttavapiiristään. Pienet mustat ja kultaiset 
mosaiikkitesserat ovat tässäkin tapauksessa 
vielä kiinni laastinpalasessa, ja kullan käyttö 
viittaa alkuperään seinämosaiikkina. 

Syksyllä 1834 vastanimitetty teoreetti-
sen ja käytännöllisen lääketieteen professo-

Kuva 1. Pehr Sadelin.

Kuva 2. Immanuel Ilmoni.

ri Immanuel Ilmoni (1797�1856) lahjoitti 
yliopiston Raha-, mitali- ja taidekabinettiin 
neljätoista esinettä tuomisina Euroopan hal-
ki Italiaan suuntautuneelta matkaltaan. Jo 
opiskeluaikanaan 1820-luvun alussa hän oli 
perehtynyt antiikkiin Tukholmassa, muun 
muassa Kuninkaanlinnan veistoksiin ja 
Drottningholmin linnan miniatyyritemppe-
leihin,12 jotka kuningas Kustaa III oli tuonut 
Italian-matkaltaan 1783�1784. Ilmonille 
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syntyi niitä katsellessaan unelma nähdä suu-
ren maailman elämää enemmänkin,13 mi-
hin tilaisuus tarjoutui Turun palon jälkeen. 
Kesäkuussa 1828 hän aloitti yli kaksi vuotta 
kestäneen Grand Tourinsa Saksan ja Itäval-
lan kautta Italiaan ja Sisiliaan. (Kuva 2.)

Matkakokemuksensa hän dokumentoi 
päiväkirjassaan Dagbok under min utländska 
resa sekä kirjeissään.14 Varsinaisten opinto-
jen ja ammatillisen suhdetoiminnan lisäksi 
hän ehti tutustua moniin museoihin, Ber-
liinissä Giuseppe Passalacqualta edellisenä 
vuonna ostettuun egyptiläiseen kokoelmaan, 
Münchenissä Glyptoteekkiin ja moniin yk-
sityiskokoelmiin sekä Wienissä Taidehisto-
rialliseen museoon. Hänen monipuolinen 
keräilyintonsa ammattiin liittyvien kasvi- ja 
mineraalinäytteiden lisäksi ilmeni Weima-
rin kirjastossa, jossa hän repäisi mukaansa 
palan Martti Lutherin kaapua.15 Italiassa 
hän kävi Milanossa ja Venetsiassa, viihtyi 
Roomassa skandinaavitaiteilijoiden piiris-
sä, näki Herculaneumin kaivaustunneleista 
käsin, nousi Vesuviukselle muulilla ja kävi 
Pompejissakin. Sieltä hänen matkansa jatkui 

Paestumiin ja kesällä 1829 Sisiliaan, jossa 
hän kiipesi kahdesti Etnalle, vieraili itäran-
nikolla Cataniassa ja Syrakusassa, eteläran-
nikolla Girgentissä, antiikin Akragaassa eli 
nykyisessä Agrigentossa, jossa mainitsee eri-
tyisesti käyntinsä rauniokentillä sekä vierai-
lunsa muuten tuntemattoman Signor Luigi 
Granetin luona. Tämä oli näyttänyt hänelle 
kreikkalais-sisilialaisen vaasikokoelmansa. 
Hän palasi pohjoiseen Napolin ja Rooman 
kautta, Alppien yli Zürichiin, Pariisiin, Lon-
tooseen, Kööpenhaminaan ja lopulta Tuk-
holman kautta Suomeen lokakuussa 1830. 
Kokonaisuutena matka oli todella huomatta-
va, ei vähiten siksi, että hän matkusti julkisil-
la kulkuneuvoilla, jalan, joskus yksin, joskus 
satunnaisessa matkaseurassa. 

Grand Tourin tuliaisina ja neljä vuotta 
matkan päättymisen jälkeen 1834 Ilmoni 
lahjoitti yliopistolle matkan aikana kerää-
mänsä esinekokoelman. Konsistorin pöytä-
kirjaan merkittiin hankintapaikoiksi Roo-
ma, Paestum, Sisilia ja Egypti.16 Näyttää siltä, 
että Helsingissä vähän, jos lainkaan tunnet-
tu Girgenti oli kirjaajan käsissä muuttunut 
Egyptiksi, jossa Ilmoni ei käynyt. Vuonna 
1849 yliopiston Raha-, mitali- ja taidekabi-
netti jaettiin Rahakabinettiin ja Historiallis-
kansatieteelliseen kokoelmaan,17 ja Ilmonin 
esineiden alkuperään liittyvät virheet jatkui-
vat. Amanuenssi Henrik August Reinholmin 
kirjatessa 1857 tiedot yliopiston Etnogra�sen 
museon katalogiin Napolista etelään sijain-
nut Paestum oli muuttunut jo Palestiinaksi.18 
Esineitäkään ei enää määritelty, ja vuoden 
1875 Färlingin luettelossa niitä oli kahdek-
san: lamppu,19 viisi saviastiaa, Paestumista 
löydetty pieni terrakottainen naisenpää ja 
etruskivaasiksi nimetty esine,20 joka on itse 
asiassa attikalaista tekoa oleva mustakuvi-
oinen öljypullo.21 Terrakottainen seppelöity 
naisenpää on puolestaan Ilmonin esineistä 
ainoa, jonka löytöyhteys mainitaan � hiilen 
seasta saviuurnassa.22 (Kuva 3.)

Yliopisto-opettajien ohella muutkin 
lahjoittivat tuliaiskokoelmiaan yliopistol-

Kuva 3. Ilmonin Paestumista 
tuoma terrakottainen naisenpää 
100-luvulta eKr. Kork. 8,5 cm. 


































































