
Turun Akatemian varastettu aarre 

J o r m a  V a l l i n k o s k i  

Kun Turun Akatemian uudisrakennuksen tielta ruvettiin 
repimaan entisia rakennuksia ja kaivamaan perustuksia varten 
pois maata, tehtiin hammastyttava aarreloyto. Piispa Tengstrom 
kertoi konsistorissa 1802, etta hanen renkinsa Mikko Juhanan- 
poika, joka sittemmin kaytti nimea Castelund, oli ollut sunnun- 
taina 14. 3. klo 11 ja 12 valilla toimittamassa isantansa asioita ja 
mennyt tyomaan ohi. Talloin oli hanen silmiinsa osunut joitakin 
auringossa kiiltavia hopearahoja. Han meni tarkastamaan niita ja 
oli potkaissut erasta kuopan pohjalla ollutta puoliksi lahonnutta 
lautaa, jolloin sen alta oli paljastunut arkku, jonka kanteen mai- 
nittu lauta oli kuulunut ja sielta oli loytynyt suuri joukko hopea- 
rahoja. Tengstrom oli tullut itse katsomaan ja nostattanut lahon- 

neesta arkusta rahat ja joitakin hopealusikoita. Tarvittiin kaksi 
amparia aarteen kantamiseksi Tengstromin luo, jossa ne pantiin 

lukittuun arkkuun, jonka avain annettiin loytajalle. Seuraavana 
paivana tutkittiin aarteen sisalto. Arkku vietiin rahast0on.l 
Siella oli 840 neljan markan rahaa, kaksi tanskalaista neljan mar- 

kan kolikkoa, 5 239 kahden markan, 5 tanskalaista kahden mar- 

kan, 1807 markan ja kaksi tanskalaista kaksoiskruunua eli 4 mk, 
viisi kruunua eli 2 mk, kaksi 5 ayrin, siis 49 kpl, ruotsalaista 2 mk 

1 Konshtorin poytakirj'a~t (KP) 23. 3. 1802 5 9. Asia:s~ta myoa ti&oj,n 

raken~llust~oimikunnan poytahirjoissa ja Tengstromin rakmnuss~elastuk- 

sessa. Ks. H. G. Porthan och Nath. Gerh. Schulten. B~evvax~l~ing 1784- 
1804. Skifter utg. av Svensska Ibttera~tur~sallskapet i Finland (SSLS) 319 
(1948). IS. 127-128. Aluksi Tengs~trom erehtyi i~lmoi~ttamaan re,nkinsa 
nimeksi Juhana Ma'tinpajan, jak,a on my% rakennustoimikunnm pij3rta- 
hirjoissa. 



ja 99 1 m k . V i s a k s i  oli ollut 9 hopealusikkaa, ruokalusikoita, 
teelusikoita. Vanhin raha oli tanskalainen v:lta 1666, nuorin 
v:lta 1710. Lusikoissa oli nimia ja nimikirjaimia: Barthold Fes- 

ting, I.B.S. H.N.S.! I. T., D.P., B., E.S.D., P.B. ja yksi nimeton. 
Rahojen yhteisarvo oli 2 175:21:10 riikintaalaria, lusikoiden 11 
riikintaalaria. Kun viela lahemmin tarkastettiin lusikoita oli 
lusikanpesassa kirjaimet H. W., yhdessa hyvin selvasti, mutta 
muissa epaselvemmin, parissa ei lainkaan. Kun arkku oli inven- 
toitu, se suljettiin Bassin sinetills ja vietiin luomiokirkon saka- 
ristoon, joka katsottiin turvallisemmaksi paikaksi. Lusikoita ei 
pantu arkkuun, vaan ne vietiin akatemian arkistoon." 

Talo oli viimeksi kuulunut Niklas Hjeltillc, aikanaan rikkaalle 
turkulaiselle porvarille Henrik Wechterille, jonka vaimo oli kuol- 
lut 1710 ja kun venalaiset lahestyivat Turkua, pakeni Wechter 
Tukholmaan. Asiasta kuultiin todistajia. Maaherra oli maaran- 
nyt, kaupunginviskaalin ilmoitettua viljanpuutteen vallitessa 
Wechterilla olleen seinat pullollaan viljaa, sarkemaan ovet ja 
myymaan koyhille viljaa. Wechter sai pitaa vain kymmenen tyn- 
nyria. Wechter oli tosiaan asunut nykyisellii tonlilla. Hanta oli jo 
kerran pidetty kuolleena, mutta noussut ylos ja mennyt piikain 
makuukamariin herattamaan heidat. Nama pelastyivat pahasti. 
Wechter varoitti heita, etteivat sanoisi hanen voineen levata rau- 
hassa, koska oli katkenyt rahansa 1)seinan a1le.o Toinenkin ker- 
tomus vahvisti aarteen katkemista. Wechterin poika Esaias ja 
tytar Brita olivat menneet ruumiiksi luultua valekuollutta 
isaansa katsomaan ja joutuneet sanaharkkaan rahoista, jotka oli- 
vat ottaneet esiin kalistellen kolikoita, jolloin valekuollut oli 
herannyt ja sanonut: alkaa ottako kaikkea. Lapset olivat pelas- 
tyksissaan kaikonneet.' Ilmeisesti juuri venalaisten lahestyessa 
Turkua Wechter oli katkenyt arkun talonsa alle, josta lapset sita 

2 Nama ti'ed,ot, K P  16. 9. 1802. Ej 4, 26. 11. 1802 Ij 10; prof. J. G a d o 1 i- 
n ~ i n  tuthimusten mukaa,n, enemman siita kuin oli ollut Abmo tidnin- 
gissa n:o 22 ollees's,a selas!uksess8a 20. 3. 1802 Ej 1. 

3 K P  26. 11. 1802 5 10;  Kon,sistorin restratuuri ( K R )  '73. 3. 1802. 

4 K P  31. 8. 1802 Ej 2. 
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eivat olleetkaan loytaneet. Heti kun loyto oli tullut tiedoksi, 
Wechterin suku puuttui asiaan. Luutnantti Baltzar Back, jonka 

kolmas vaimo oli Henrik Wechterin pojan Esaiaksen tytar, kir- 
joitti konsistorille ilmoittaen vaimonsa aarteen omistajalcsi. Pyysi 
lykattavaksi loydon jakamista loytajan ja maanomistajan kes- 
ken, kunnes omistusoikeus olisi osoitettu ja paatos asiasta tehty." 
Kansleri vaati asian laillista selvittamista, olisi pantava kuulutus 
sanomalehtiin ja siina olisi vaadittu maaraajan kuluessa asian- 
omaisten osoittamaan omistusoikeutensa.(~ Konsistori katsoi, etta 
lain mukaan loytaja saa aarteen, ei maanomistaja. Matthias Calo- 
nius huomautti, et ta on julkisesti kuulutettava asiasta, koska on 
ilmaantunut uusi oikeudenomistaja, luutn. Petter Festing Gote- 
borgista. Tama o!i lahettanyt maaherralle protestin aarteen 
jakamisesta, koska hanen csi-isans; olivat olleet oikeita omista- 
jia.7 

Barthold Festing oli syntynyt Liibeckissa 1634, lullut 1651 Tur- 
kuun, jossa kuoli 1692." Han oli Porthanin Schult6nille lahetta- 
massa kirjeessa olevan tiedon mukaan ollut varakas kauppias 
ja asunut nykyisen tupalrl<atehtaan paikalla. Loydosta pantiin 
selostus Abo tidningariin !' ja Stockholms posteniin.19 Wechterin 
perilliset vaativat sasda nahda aartecn, milra tapahtuikin.ll Lain 
mukaan paatos asiasta piti tehda vuoden ja yiin kuluttua viimei- 
sesta kuulutuksesta lukien.'? Vasta 1804 konsistori teki paatok- 
sen. Todistajalausunnoille ei annettu arvoa, ne  olivat kuulo- 
puheita ja pelkkia ammien juoruja. Kumpikin osapuoli oli myon- 
tanyt Wechterin paenneen Ruotsiin 1713, mutta napaitu kiinni 

5 K P  23. 3. 1802 (j 10. 

6 Karuslerin kirje 1%. 4. 1802. BSck kuali j o  6. 11. 1803, vvirno 1824. 

Tor C a r p e l  a n, littartavlor I (1954). s. 181. 

7 KP 18. 5. 1802 (j 13. 
3 Tor C a r p e 1 a n, Bbo i gen~eologisli~t 1,;;nreende. Lsnsi-Suurni 3 

(1890). IS. 5-6. 
9 1802: 22. 

10 1802: 78. 
11 K P  12. 11. 1802 j3 2 ,  26. 11. 1802 10. 

12 K P  15 .4 .  1803 # 21. 
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matkalla ja palautettu Turkuun. Pari vuotta sen jalkeen han sai- 
rastui eika ollut sina aikana ehtinyt koota moista omaisuutta. 
Eras todistaja oli osoittanut, etta Wechter oli sitten elanyt viela 
vuoden eli kuollut siis 1716. On selvasti todettavissa, etta Henrik 
Wechter kuoli Turussa 1716 ja haudattiin 14.11. tuomiokirkossa 
olevaan omaan muurattuun hautaan." Tukholmassa pidetty 
Wechterin perunkirjoitus, kun lapset paenneet sinne. Konsistori 
paatti, etta puolet aarteesta Mikko Juhananpojalle ja puolet aka- 
temialle.'4 Asia jatkui silti viela. Vuonna 1805 annettiin lopulli- 
nen paatos uusien tutkimusten mukaan. Todettiin, etta Wechter 
oli toimittanut lapsensa Esaiaksen ja Britan Tukholmaan, heidan 
mukanaan suuren osan omaisuuttakin, jai itse vapaaehtoisesti 
Turkuun. Konsistori tuomitsi aarteen Wechtereille ja Mikael 
Castelundille loytopalkkion. Kumpikin osapuoli valitti hovi- 
oikeuteen.15 Vasta 1818 saatiin sovinto aikaan. Loytajalle Mikael 
Castelundille annettiin luutn. A. G. Hallin tekeman sopimuksen 
mukaan vain 20 riikintaalaria val t i~nvelkaseteleina.~~ 

Nama aarreloydot aiheuttivat murtovarkauksia, joitten seu- 
rauksena suuri osa aineistosta havisi. Vanhassa kirjastoraken- 
nuksessa oli alakerran ns. miekkailusalin vieressa holvi, jonne 

akatemian rahavarat oli sijoitettu ja aarreloydon hopealusikat. 
Sunnuntaina syyskuun 18 pna 1803 kirjastoamanuenssi G. I. 
Hartman aikoi menna kirjastoon hakemaan eraita kirjoja. Rau- 
taisen ulko-oven lukko oli avattu ja ovi vaannetty ylhaalta niin 
paljon, etta kasi mahtui sisalle lukkoon asti. Puinen sisaovi oli 
auki. Hartman oli heti mennyt aerariumiin, jonka rautainen 
ulko-ovi oli vaannetty ylhaalta alas melkein kaksinkerroin ja 
sisempikin ovi oli auki. Seinasta oli hakattu pala pois ja aukosta 
mahtui kasi sisaan ja lukko oli vaannetty auki. Ylempaa kirjasto- 

13 U'tdrag ur  Abo domkyrkas rakenskaper 1701-1735. Bidr.ag till 
Abo stads histor,ia I: 14 (1907). s. 78. W. oli kuolless~a,an porm'estari. 

14 K P  1.6.  1804 5 11. 
If, K P  7. 5. 1805 5 4. 
16 K P  16. 1. 1818 5 4. MyBs T'engstromin uudisrakennushistoriassa 

an rnai,ninta, etia asskettain on sovititu ko'rv,au~ksesta. 
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huoneen ovea lahinna olevia luukkuja oli vahan murrettu. Edel- 
lisen paivan iltapaivalla ei oltu havaittu mitaan, joten murto oli 
tapahtunut yolla. Mitaan kirjoja ei ollut havinnyt, mutta koko 
kassakirstu oli poissa, pieni lipas, jossa sailytettiin rahoja paivit- 
taista kayttoa varten, oli murrettu. Tukku valtionvelkaseteleita 

ja Bilmarkin lahjoitusta koskevia asiakirjoja oli lattialla leval- 
laan. Paatettiin heti kuuluttaa rummunlyonnilla kaupungilla ja 
luvattiin tiedoista 200 riikintaalaria palkkioksi syyllisten kiinni- 
saamiseksi. Oli varastettu myos 500 taalaria valtionvelkasete- 
leita, jotka saatu tul l i t~lois ta .~i  Kuulutus johti heti tulokseen. 
Maarian pitajan Kastun maistraatintilan jokirannasta, noin kah- 
deksasosa peninkulmaa kaupungista, oli loydetty Aurajoen ran- 
nasta vene, jossa oli kirstu. Prof. Calonius, rehtori ja eraat muut 
menivat tarkastamaan ja totesivat arkun murretuksi, rahat olivat 
havinneet ja 9 hopealusikkaa. Joitakin papereita oli tallella eika 
niista ollut viety mitaan. Vene oli anastettu varjari Normanilta.18 

Akatemia painatti 19.9.1803 paivatyn kuulutuksen heti 
veneen loydyttya. Sita levitettiin kaikkiin laaneihin ja luettiin 
saarnastuolei~ta . '~  Siina ilmoitettiin kadonneen noin 450 riikin- 
taalaria (specie), 400 riikintaalaria banko siirtoseteleita ja 2 200 
riikintaalaria valtionvelkaseteleita, joista yksi oli 500 taalarin 
suuruinen ja askettain annettu. Palkkio luvattiin loytajalle. 
Ilmoitus pantiin myos Abo tidningiin.'O Asiasta ilmoitettiin 
kanslerille ja Turun kamnerinoikeudelle, jota pyydettiin ryhty- 
maan tutkimaan asiaa. Kuten kanslerille ilmoitettiin, oli jo pantu 
vakoojat liikkeelle valvomaan epailtyja henkiloita. Painetun 
kuulutuksen sananmuotoilu oli ovelasti laadittu ja sen ansiosta 
paavaras joutui kapalalautaan. Tammikuun 31 p:na 1804 
Hameenlinnasta kirjoitti kersantti Henrik Johan Holmgren kir- 
jeen piispa Tengstromille, joka selosti asiaa konsistorissa.21 Holm- 

17 K P  19. 9. 1803 5 1. 
18 KR 4. 10. 1803 ka~nslerille; K P  28. 10. 1803 § 3. 

19 HYKm kappalee~s~a:  luettiin Loima,all,a 33. 10. 1803. 

20 1803: 76. 
3 K P  3. 2. 1804 g: 1. Tengstromin yksityi~skokoelmassa ei ol'e kirjetta. 



gren oli jonkln aikaa opiskellut akatemiassa. Han ilmoitti 25. 1. 

saaneensa Porvoossa entiseltii vangilta, nykyiselta Ulfsparren 

komppanian jaakarilta Henrik Burmanilta 500 riikintaalarin val- 

tionvelkasetelin n:o 140045, joka oli varastettu akatemian kassa- 

lrirstusta. Maistraatti oli vanginnut Burmanin ja lahettanyt 

hanet Heinolan vankilaan. I-Iolmgren arveli enemmankin olevan 

varastetlua tavaraa Burmanin vaimon Maria Mellinin hallussa. 

Holmgren sanoo voivansa todistaa, etta Burmanilla oli ollut Urja- 

lan markkinoilla sakki, jossa oli ollut hopeisia riikintaalareita ja 

myos Tampereen markkinoilla lraksi suurta nippua bankosete- 

leita. Pidatettaessa oli Burmanilla ollut kaksi hopeista taskukel- 

loa, yksi mitalli ja 17,5 riikintaalaria valtionvelkaseteleita. Kon- 
sistori lahetti kirjeen Heinolaan maaherralle2"yytaen suorit- 

tamaan kuulustelun. 

Pian taman jalkeen tapahlui taas uusi suurta huomiota herat- 

tanyt murtovarkaus. Helmikuun 17 paivaa 1804 vasten yolla oli 

nlurtauduttu ikkunan kautta tuomiokirkon sakaristoon, josta oli 

viety ns. koyhien varat, noin 1000 riikintaalaria ja akatemian 
aarreloyto."j Turun hovioikeus antoi 8. 9. 1806 tuomion molem- 

mista murtovarkauksista. Syyllisia olivat Henrik Burman ja 

hanen vaimonsa, puutarhurit Nils Salonen ja Karl Nygren, puu- 

tarharenki Samuel Saxman, entinen laivaveistamon kirvesmies 

Simon Rosenquist, irtolainen Karl Johan Lindholm, ent. muurari 
Jakob Liten, laivuri Axel Christersson ja taman kaksi poikaa 

seka entinen talollinen Samuel Sandback ja ent. kankurikisalli 

Gustav Nordling ja puutarhuri Anders Ringvall." Lisaksi lukui- 

sat muut saivat sakkoja ril~ollisten majoittamisesta. Raastuvan- 

oikeus toteutti tuomion. Burmanien irtain omaisuus oli mygty 
huutokaupalla, mutta saatu vain 3:1:4 riikintaalaria, jotka mais- 

4.7 KR 3. 2. 1801. 

2:: K P  2 i .  2. 1804 # 10. 

24 Turun ROlk. 24. 9. 1806 # 2. 27. 9. 1806 # 1. VA. Siinii fielostetaan 
hovioikeud'en tuomiota. 



T~irzc i~  Akutcrnian varastettzi aarre 119 

traatti luovutli akatemialle." Hovioikeuden tuomiossa sanotaan 
syyllisten osallistuneen myos useihin muihin murtoihin. 

Myos akatemian mineraaliokabinettiin murtautui tiirikoi- 
malla 1806 eras entinen kaupunginpalvelija, sepanpoika Matts 
Graslund ja vei sielta naytteita. Han oli kerjannyt ruuan ostoon 
rahaa eraalta puusepanoppilaalta, joka tyoskenteli samassa 
talossa Graslundin kanssa asuvan mestarin luona. Graslund antoi 
pantiksi velastaan italialaisia marmorinaytteita. Puusepanoppilas 
Henrik Ekenbom meni professori Johan Gadolinin puheille tar- 
joamaan myytavaksi tata marmoria. Gadolin tunnisti ne heti 
varastetuiksi. Oikeus tuomitsi Graslundille kymmenen parin 
raipparangaistuksen ja velvoitti korvaamaan akatemialle pienen 
summan tai vastaavan maaran tyolla, joutui myos jalkapuuhun 
sunnuntaiksi tuomiokirkkoon.2" 

Myos yksityisten akatemian opettajien asuntoihinkin murtau- 
duttiin. Vuonna 1802 tunkeutuivat varkaat prof. Gustav Gadoli- 
nin kamariin, anastivat tavaraa, sarkivat ja heittelivat ympari 
lattiaa kaikenlaisia esineita.27 

25 KP 6.3. 1807 § 13. 
26 Turun KOtk. 29. 11. 1806 tj 6, 1. 12. 1806 1, 4. 12. 1806 § 2. VA. 
27 Porthan Schult6nille 14. 9. 1802. H. G. Porthan och Naih. Gerh. 

Schulten. Brevviixling 1784-1804. SSLS 319 (1948). s. 146-147. 


