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Johdanto 

 

Aiheen merkitys 

 

Oulun yliopiston hallussa oleva Karl Emil Liljeblad -kokoelma sisältää lähetystyöntekijä 

Karl Emil Liljebladin (1876–1937) ja hänen tyttärensä Aune Liljebladin (1905–1990) noin 

700 Pohjois-Namibian Ambomaalta1 amboyhteisöjen parista keräämää esinettä ja alueen 

luonnontieteellistä näytettä.2 Se on määritelty Suomen kolmen tärkeimmän namibialaista 

esineistöä sisältävän kokoelman joukkoon.3 Suurin osa Liljeblad-kokoelman esineistä kerät-

tiin kolonialismin aikana, jolloin länsimaissa oltiin erityisen kiinnostuneita Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan ulkopuolisista alueista ja kulttuureista.4 Suomalaiset olivat mukana tässä 

kulttuurien kohtaamisessa pääosin lähetystyön, tieteellisen tutkimuksen ja siirtotyöläisyyden 

kautta.5  

 

Liljeblad-kokoelman tapaiset etnografiset esinekokoelmat6 kertovat suomalaisten kosketuk-

sista vieraisiin kulttuureihin.7 Kokoelman synty liittyy kiinteästi niin suomalaiseen lähetys-

työhön kuin etnografiseen kiinnostukseen vieraita kulttuureita ja kansoja kohtaan. Ambo-

maan ja Suomen välinen vuonna 1870 lähetystyön myötä alkanut kontakti on ajallisesti hy-

vin pitkä, ja on arvioitu, että Ambomaa on vaikuttanut suomalaisten käsityksiin afrikkalai-

sista ja yleensäkin vieraista kulttuureista.8 Tutkimukseni kertoo materiaalisen kulttuurin tut-

kimuksen kautta suomalaisen ja vieraan kulttuurin vuorovaikutuksesta ja tarjoaa vertailuma-

teriaalia muiden tällaisten kohtaamisten tarkastelemiselle. Aihe on ajankohtainen tänä päi-

vänä, jolloin globalisaatio on lisännyt ihmisten tarvetta käsitellä erilaisuutta. 

 

 

 

                                                 
1 Amboland oli saksalaisten siirtomaaisäntien nimitys Kukune-joen eteläpuoliselle kaistaleelle. Ulkopuolisten 
nimeämänä ja määrittämänä alue on siis koloniaalinen luomus, eikä Ambomaa ole tästä syystä korrekti nimitys 
alueelle tämän päivän itsenäistyneessä Namibiassa. Käytän kuitenkin nimeä työssäni, sillä korrektia nimitystä 
alueelle ei ole tällä hetkellä olemassa edes maan sisällä. Löytty 2006, 63–64. Toisinaan käytetty nimitys 
Ovambomaa on yhtä ongelmallinen. Miettinen 2010, 55. 
2 Skyttä 2010, 325. Ks. myös liite 1. 
3 Taskinen 2004, 36.  
4 Nielssen et al. 2011, 7.  
5 Kaukaa Haettua. Kulttuurien museon kokoelmia 2006, 5. 
6 Etnografiseksi kokoelmaksi kutsutaan yleensä vieraiden kulttuureiden esineistä muodostettua kokoelmaa. 
Kotilainen 1997, 98. 
7 Kaukaa Haettua. Kulttuurien museon kokoelmia 2006, 5.  
8 Löytty 2006, 35. Namibia on myös Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyökumppani. ”Namibian talous 
kasvaa tasaisesti”, elektr. dokumentti. 
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Tutkimustilanne 

 

Vaikka Liljebladien esinekokoelma on Suomen sisällä merkittävä namibialaista esineistöä si-

sältävä etnografinen kokoelma9, Liljebladeista tai heidän esinekokoelmastaan ei juuri ole 

tehty tutkimusta. JAANA SKYTTÄ on julkaissut vuonna 2010 artikkelin ”Sadan vuoden 

tie: Emil Liljebladin kokoelma lähetystyön ja etnografian reiteillä”, joka käsittelee Liljebladin 

etnografisen käsikirjoituksen ja esinekokoelman vaiheita sekä Emil Liljebladin henkilöhisto-

riaa. Liljebladia on myös käsitelty jonkin verran osana lähetystyön historiaa. Oman tutki-

mukseni kannalta tästä kategoriasta tärkeimmäksi nousee MINNA YLIMAUNUN pro gra-

du -tutkielma Akateemiset lähetit Suomen Lähetysseuran Ambomaan työssä 1895–1919, jossa Yli-

maunu käsittelee Liljebladin lähetysnäkemyksiä, persoonaa ja sopeutumista Ambomaan lä-

hetyskentälle. Käytän Skytän artikkelia kokoelman taustojen selvittelyssä ja kumpaakin edel-

lä mainittua työtä hahmottamaan Emil Liljebladin henkilöhistoriaa ja persoonaa. 

 

Kiinnostus esineellisen kulttuurin tutkimukseen on kasvanut 1980-luvulta lähtien,10 ja niin 

keräyksestä kuin kokoelmistakin on julkaistu erilaista tutkimusta. JAMES CLIFFORDIN 

The Predicament of Culture on muodostunut klassikkoteokseksi länsimaissa harjoitetun vierai-

den kulttuurien esittelyn muotojen ja strategioiden tutkimuksessa.11 Käytän Cliffordin teos-

ta ja ELINA KIURUN pro gradu –työtä Rakkaudesta esineisiin. Keräilijän esinesuhde modernin 

ihmisen haaveiden ja päämäärien kuvastajana keräilyn käsitteen ja niiden keräilyyn liittyvien piir-

teiden avaamisessa, joiden pohjalle työni rakentuu. 

 

Emil Liljebladin lähetystyötaustan vuoksi lähetyskonteksti on tärkeässä osassa työtäni ja se 

näkyy myös tutkimuskirjallisuuden valinnassa. Lähetystyöntekijöiden keräämiä kokoelmia, 

lähetysnäyttelyitä ja lähetysmuseoita käsittelevää tutkimusta on tehty varsinkin 2000-luvun 

puolella. Selvitän keräysprosessin ja esineiden hankinnan motiiveja sekä eri esineille annet-

tuja merkityksiä pääasiassa erilaisten yksittäisiä lähetystyötaustaisia kerääjiä koskevien case 

study -tutkimusten sekä lähetysnäyttelyitä koskevien tutkimusten avulla. Afrikkalaisia esineitä 

sisältävistä näyttelyistä käytän tähän tarkoitukseen erityisesti LEILA KOIVUSEN Suomen 

Lähetysseuran varhaista näyttelytoimintaa käsittelevää teosta Terweisiä Kiinasta ja Afrikasta. 

Suomen Lähetysseuran näyttelytoiminta 1870–1930-luvuilla sekä ANNIE E. COOMBESIN teos-

ta Reinventing Africa. Museums, Material Culture and Popular Imagination. Näyttelytoiminnan li-

                                                 
9 Taskinen 2004, 36.  
10 Koivunen 2011, 18; Kiuru 1995, 17. 
11 Cliffordista ks. Koivunen 2011, 18. 
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säksi Koivusen teos sivuaa sekä suomalaisten lähetystyöntekijöiden varhaista esinekeruuta 

että Liljebladin esinekokoelmaa.  

 

Koivusen teoksen lisäksi käytän Suomen Lähetysseuran lähettien keräystyöstä kertovana 

vertailukohtana Emil Liljebladin keräystapojen ja keräystä ohjanneiden tekijöiden selvittä-

misessä KAISA GRÖNLUNDIN lähetystyöntekijä Martti Rautasen kokoelmaa käsitelevää 

artikkelia ”Martti Rautanen ja hänen Suomen kansallismuseossa oleva kokoelmansa” sekä 

Martti Rautasen kirjoittamaa esineluetteloa Selityksiä ndongalaisille etnografisille esineille. Avaan 

Rautasen luettelon avulla myös Liljeblad-kokoelman esineiden ominaisuuksia. Ulkomaisista 

lähetystaustaisia kokoelmia käsittelevästä tutkimuksista keskeisiä vertailukohtia ovat edellä 

mainitun Coombesin teoksen lisäksi esimerkiksi INBAL LIVNEN Tiibetistä 84 esineen 

kokoelman kerännyttä lähetystyöntekijä Annie Tayloria käsittelevä artikkeli ”The many 

Purposes of Missionary Work: Annie Royle Taylor as Missionary, Travel Writer, Collector 

and Empire Builder”, HELEN GARDNER Papua-Uudelle-Guinealle kuuluvilla Bis-

marckinsaarilla työskennelleen lähetystyöntekijä George Brownin keräystä käsittelevä artik-

keli ”Gathering for god: George Brown and the Christian Economy in the Collection of 

Artefacts” sekä JANE CANIZZON Ambomaan pohjoisessa naapurissa Angolassa lähetys-

työtä tehneen pastori Walter T. Currien ja Livingstonen kokoelmia vertaileva artikkeli 

”Cathering souls and objects: Missionary collections”. Nämä tutkimukset auttavat ana-

lysoimaan keräysmotiivien lisäksi sitä, miten Liljebladin keräys vastasi aikakauden länsimaa-

laista, lähetystaustaista etnografisten esineiden keräystä. 

 

Hahmotan keräyksen syitä myös OLLI LÖYTYN teoksella Ambomaamme: suomalaisen lähe-

tyskirjallisuuden me ja muut sekä MARITTA SÄKKISEN Pro gradu -työllä Pakanuuden pimeyt-

tä ja hengen velttoutta. Suomen Lähetysseuran lähettien kirjoittamat ambokuvaukset 1920–1930-

luvuilla. Heijastamalla näiden tutkimusten kuvauksia 1900-luvun alussa toimineiden lähettien 

amboja koskevista käsityksistä Liljebladin tuottaman lähdeaineiston ambokuvauksiin selvi-

tän, millaisia näkemyksiä Liljebladilla oli suomalaisen lähetyskontekstin valossa amboista ja 

miten ne ovat mahdollisesti vaikuttaneet tiettyjen esineiden ja esineryhmien hankintaan. 

Muodostan ambojen kulttuurista juontuvia selityksiä sellaisten tutkimusten avulla, joissa kä-

sitellään ambojen tapoja ja heidän kanssakäymistään länsimaalaisten kanssa. Tässä kategori-

assa tärkeimmiksi nousevat HARRI SIISKOSEN ambojen kauppasuhteita käsittelevä tut-

kimus Trade and Socioeconomis Change in Ovamboland 1850–1906, VILHO SHIGWEDHAN 

ambojen pukeutumiskulttuuria ja sen muutosta käsittelevä tutkimus ”The Pre-Colonial 



6 

 

Costumes of the Aawambo. Significant Changes under Colonialism and the Construction 

of Post-Colonial Identity” ja KARI METTISEN ambojen kristinuskoon kääntymistä ja 

kristinuskon tuomaa muutosta käsittelevä tutkimus On the Way to Whiteness. Christianization, 

Conflict and Change in Colonial Ovamboland, 1910–1965. 

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkin työssäni Emil Liljebladin aikaista Liljeblad-kokoelmaa kulttuurin ulkopuolelta kerät-

tynä etnografisena kokoelmana ja Liljebladia sen kerääjänä. Tutkimukseni tarkoituksena on 

selvittää, miten ja miksi ambokulttuuria kuvaavasta kokoelmasta on muodostunut esineiden 

osalta juuri sellainen kuin se on. Päätutkimuskysymykseeni vastaan selvittämällä, miten Lil-

jebladin kokoelma on muodostunut, mitä esineitä kokoelmaan on kerätty ja miksi juuri tie-

tyt esineet ovat päätyneet osaksi kokoelmaa. Määritän myös kokoelman paikkaa suhteessa 

aikaansa vertaamalla Liljebladin keräystä ja kokoelmaa lähetystyöntekijöiden esinekeruuseen 

ja kokoelmiin.  

 

Päävertailukohteenani ovat Suomen Lähetysseuran museo Kumbukumbun12 kokoelman 

ambomaalainen esineistö sekä Suomen Kansallismuseossa oleva Martti Rautasen Ambo-

maan kokoelma. Nämä kaksi kokoelmaa muodostavat Karl Emil Liljebladin kokoelman 

kanssa Suomen merkittävimmät tunnetut Ambomaan kokoelmat, ja kaikki kolme kokoel-

maa ovat syntyneet Suomen Lähetysseuran lähettien keräystoiminnan tuloksena. Näin ollen 

kokoelmat ovat paras vertailukohde selvitettäessä, millaista Liljebladin keräys on ollut suh-

teessa muiden suomalaisten lähetystyöntekijöiden etnografiseen keräykseen. Lisäksi suhteu-

tan Liljebladin kokoelmaa länsimaalaiseen etnografisten esineiden keräykseen vertaamalla 

Liljebladin keräystapoja ja kokoelman sisältöä tutkimuskirjallisuudesta saamaani tietoon.  

 

Vertailussa kiinnitän huomiota siihen, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä kokoelmien sisällöillä ja 

keräystavoilla on, ja mistä nämä erot ja yhtäläisyydet johtuvat. Näin selvitän, miten Liljebla-

din kokoelma asettuu osaksi lähetystaustaisten etnografisten kokoelmien keräyshistoriaa.  

Työtäni voidaan pitää osana historian tutkimuksen kenttään kuuluvaa materiaalisen kulttuu-

rin tutkimusta, jossa kiinnostuksen kohteena ovat ihmisen ja esineiden väliset suhteet. Ma-

teriaalisen kulttuurin historiantutkimuksessa keskeisessä roolissa ovat esineistä aikanaan 

                                                 
12 Käytän tekstissäni Suomen Lähetysseuran museo Kumbukumbusta nimitystä Lähetysmuseo. 
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tehdyt tulkinnat. Lähtökohtana on, että tarkastelemalla esineisiin liittyneitä merkityksiä 

saamme tietoa myös niitä kuluttavista ihmisistä.13  

 

Keräilyn katsotaan olevan valikoivaa ja pitkäjänteistä objektien hankkimista, omistamista ja 

jäsentelyä. Keräilylle tyypillistä on se, että keräilijä on aktiivisesti ja tiedostaen kiinnostunut 

tietystä esinekategoriasta, Liljebladin tapauksessa ambojen materiaalisesta kulttuurista. Ke-

räilijä muodostaa kokoelman hankkimaan itselleen tähän valittuun kategoriaan kuuluvia esi-

neitä.14 Tässä työssä kokoelmalla tarkoitetaan sekä esineitä että niihin luetteloinnissa liitettyä 

tietoa. Keräyksen päämääränä on täydellinen, valittua kategoriaa kuvaava kokonaisuus, jo-

hon kerääjä pyrkii täydentämällä ja huoltamalla kokoelmaansa.15 Näin ollen kokoelman si-

sältö muuttuu keräyksen edetessä. Koska kaikkea ei kuitenkaan voi kerätä talteen, kerääjä 

joutuu rajaamaan ja valitsemaan kohteensa. Oman tutkimukseni kannalta keräyksen käsit-

teessä keskeistä onkin kerääjän päätösvalta kokoelman sisällöstä. Kokoelman kerääminen 

sisältää aina vallankäyttökuvion, jossa kerääjä määrittelee, mitä hän kokee kohteestaan tär-

keäksi. Tätä valtaa kerääjä toteuttaa päättämällä, mitä kohteesta kerätään talteen ja mitä jäte-

tään kokoelman ulkopuolelle.16 Myöskään kokoelmaan kuuluvat esineet eivät välttämättä 

ole kerääjän silmissä keskenään samanarvoisia. Kerääjän suhde eri esineisiin voi vaihdella ja 

esineillä voi olla tietty hierarkia kokoelmassa. Kokoelma ei ole välttämättä tältäkään osin 

staattinen vaan myös esineiden paikka hierarkiassa voi muuttua.17 

 

Kerääjän käsitykset keräyksen kohteesta heijastuvat siis kokoelman sisältöön.18 Tutkin työs-

säni Liljebladien keräystä nimenomaan tästä näkökulmasta. Keräystä käsiteltäessä otetaan 

huomioon myös se, että Emil Liljebladin tahdosta riippumattomat asiat, kuten esineiden 

koko, hinta, esineiden harvinaisuus, paikallisten ihmisten tavat ja halukkuus luovuttaa esi-

neitään, rajasivat hänen keräystään. Tutkimuskysymyksiini vastaamalla pyrin hahmottamaan 

sitä, miten Liljeblad määritteli ambot valitsemalla tiettyjä esineitä kokoelmaansa ja mitä nä-

mä valinnat kertovat hänestä itsestään ja hänen suhteestaan aikansa keräykseen.   

 

                                                 
13 Mäkikalli 2010, 21. Ks. myös Harju 2010, 5. 
14 Kiuru lainaa Belkiä. Kiuru 1995, 12–13. 
15 Kiuru 1995, 70–71. 
16 Clifford 1994, 218–219, 231. Ks. myös Kiuru 2000, 69; Kotilainen 1997, 100. Ks. myös Harju 2010, 4. 
17 Kiuru 1995, 62–64. 
18 Kiuru 2000, 68. 
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Emil Liljeblad keräsi oman kokoelmansa lisäksi esineitä myös muille tahoille.19 Tässä tutki-

muksessa käsittelen kuitenkin pelkästään Oulun yliopiston hallussa olevaa, Liljebladin hen-

kilökohtaista kokoelmaa, koska se muodostaa lahjoitetuista esineistä erillisen kokonaisuu-

den. Jätän myös Emil Liljebladin tyttären Aune Liljebladin kokoelmatyön tutkimukseni ul-

kopuolelle. Vaikka kummankin kerääjän työn vertailu auttaisi luomaan paremman koko-

naiskuvan kokoelman muodostumisesta, tutkimuksen rajaus yhteen henkilöön antaa mah-

dollisuuden keskittyä syvemmin kokoelman alkuvaiheisiin. Koska esinekokoelmaan suoraan 

liittyvät lähteet, kuten kokoelman esineluettelo, näyttävät olevan pelkästään Aune Liljebla-

din tuottamia, häntä ei ole kuitenkaan perusteltua irrottaa kokonaan tutkimusaiheesta. Aune 

Liljeblad on siis lähteitä tulkittaessa yksi selittävä tekijä sille, miksi kokoelma on muodostaa 

tietynlaisen kokonaisuuden. 

 

Olen kiinnostunut myös Liljebladin yksityisnäyttelystä eli kotimuseosta ja siihen liittyvästä 

työstä kokoelman järjestelemisperiaatteiden ja esineisiin liitettyjen merkitysten osalta. En 

siis varsinaisesti tutki Liljebladin näyttelytoimintaa vaan käsittelen sitä siltä osin, kuin se on 

tarpeellista keräilyä koskeviin tutkimuskysymyksiini vastaamiseksi. Käytän esillepanon ana-

lysointia apuna selvittäessäni, millaisia piirteitä kerääjä toi kokoelman esineillä esille ambois-

ta ja millaisia merkityksiä hän antoi esineille osana kokoelmaa. 

 

Käsittelen tutkimusaihettani neljässä pääluvussa. Ensimmäisessä luvussa selvitän kokoel-

man keräyksen taustat ja lähtökohdat eli sen, miten kokoelma on muodostunut ja mistä läh-

tökohdasta esineitä on eri aikoina kerätty. Muissa luvussa käsittelen kokoelman sisältöä esi-

neryhmittäin, ja tutkimukseni rakentuu esinekokoelman tarkkaan sisällön kuvailuun. Tällä 

jäsentelyllä vastaan kysymyksiin siitä, miksi tietynlaiset esineet on valittu osaksi kokoelmaa, 

millainen kokoelman sisältö on suhteessa muihin suuriin Ambomaalta kerättyihin kokoel-

miin ja mistä kokoelmien erot ja yhtäläisyydet johtuvat. Tutkimukseni esineitä käsittelevien 

lukujen esineryhmittäinen jäsentely noudattaa Aune Liljebladin luomaa esineryhmittelyä, 

johon kokoelman esineet on järjestetty päälähteenä käyttämässäni kokoelman pääluettelos-

sa.20 Pyrin samaa jäsentelytapaa seuraamalla vähentämään oman mahdollisen vaikutukseni 

esineiden järjestelyyn ja tätä kautta kokoelman antamaan kuvaan esineiden merkityksistä. 

 

                                                 
19 ”Luettelo Suomen lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v 1932”. 28.9.1932, 
Ruskeala; ”Sotamuseolle L. Afrikan Ambomaalta sota-aseita.” Ei päiväystä; Lounais-Afrikan Ambomaalaisia 
kansantieteellisiä esineitä”. 7.9.1932; ”Luettelo Ambomaalaisista kansantieteellisistä esineistä”. 5.9.1932, 
Helsinki. Karl Emil Liljebladin arkisto (KELA) C:2. Oulun maakunta-arkisto (OMA). 
20 Aune Liljebladin ryhmittelytapa näkyy pääluettelon pohjalta luoduissa taulukoissa. Ks. liite 1 ja liite 2. 
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Käytän työssäni ambojen esineistöstä Liljeblad-kokoelman esineluettelossa käytettyjä nimi-

tyksiä, koska kaikille esineille ei nähtävästi ole täysin vakiintuneita suomenkielisiä nimiä ja 

samojen käsitteiden käyttö helpottaa lukijaa tarvittaessa paikantamaan käsittelemäni esine-

ryhmät pääluettelosta ja muista Liljebladien tuottamista lähteistä. Lukijan on kuitenkin hyvä 

ottaa huomioon, että nämä nimitykset saattavat poiketa muussa tutkimuksessa ja kokoel-

missa käytetyistä nimistä. 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Pääosa käyttämistäni lähteistä koostuu Oulun maakunta-arkistossa olevan Karl Emil Lilje-

bladin järjestelemättömän yksityisarkiston ja Aune Liljebladin järjestelemättömän yksityis-

kokoelman asiakirjoista, muistiinpanoista ja kirjeenvaihdosta sekä Kansallisarkistossa olevan 

Suomen Lähetysseuran arkiston Emil Liljebladin lähetysjohtajalle lähettämistä kirjeistä vuo-

silta 1900–1919 ja 1930–1932.21 Lisäksi käytän lähteenäni Risto ja Helmi Liljebladin hallussa 

olevia Emil Liljebladin päiväkirjoja vuosilta 1900–1907 ja kirjekopiovihkoja vuosilta 1902–

1932, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkiston professori Kaarle Krohnin ar-

kistossa olevia Emil Liljebladin lähettämiä kirjeitä ja Oulun yliopiston hallussa olevia Emil 

Liljebladin arkiston kokoelman esillepanoon ja esineisiin liittyviä valokuvia. 

 

Työni perustana voidaan pitää Aune Liljebladin kokoelmassa olevaa Karl Emil Liljeblad -

kokoelman esineiden pääluetteloa ”Kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit”, joka 

on Aune Liljebladin kirjoittama luettelo kokoelman esineistä ja niiden ominaisuuksista. Hän 

on jakanut esineet 11 pääryhmään 22, jotka edustavat esineissä keskeisiksi koettuja käyttö-

tarkoituksia. Pääryhmien sisällä esineet jakaantuvat pääryhmästä riippuen alaryhmiin käyt-

tökohteen, esinetyypin, käyttäjän, tai valmistusmateriaalin mukaan.23 Näin esineet on ryhmi-

telty useisiin eri tasoihin. Tarkastelemalla esineluettelon perusteella Emil Liljebladiin liitettä-

vien esineiden määriä ja sisältöä pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni siitä, millaisia esi-

neitä hän on kokoelmaan kerännyt. Lopullinen pääluettelo jäi ilmeisesti hieman keskeneräi-

                                                 
21 Pro gradussani on käytetty Oulun maakunta-arkistossa olevia kopioita Emil Liljebladin lähetysjohtajalle 
vuosina 1900–1919 lähettämistä kirjeistä, joiden alkuperäiset kappaleet ovat Suomen Lähetysseuran arkistossa. 
Liljebladin lähetysseuran johtajalle vuosina 1930–1932 lähettämistä kirjeistä on käytetty alkuperäisiä, Suomen 
Lähetysseuran arkistossa olevia kirjeitä, koska Aune Liljeblad on kopioinut näistä kirjeistä pelkästään otteita. 
Ks. Aune Liljebladin kokoelma (ALK) Bfc:3. Oulun maakunta-arkisto (OMA). 
22 Ks. liite 1. 
23 Esimerkiksi esineryhmä D Työkalut ja ammattivälineet -pääryhmä on jaettu kokoelmassa pääelinkeinoihin 
(D1) ja käsiteollisuuteen (D2), joista pääelinkeinot taas jakautuvat maanviljelykseen (D1-1), karjanhoitoon 
(D1-2), metsästykseen (D1-3) ja kalastukseen (D1-4). Maanviljelyksessä esineet on vielä jaettu otsikoinnin 
avulla esinetyypin mukaan kuokkiin ja koreihin. ”D Työkalut ja ammattivälineet -luettelo”. Kokoelman 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
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seksi, sillä esimerkiksi kokoelman kasveista ei ole tehty lopullista luettelointia.24 Käytän tästä 

syystä tämän ryhmän sisällön määrittelyssä lähteenäni pääluetteloa edeltänyttä luetteloa 

”Karl Emil Liljebladin kotimuseon pääluettelo”. 

 

Tietoni esineiden kerääjästä perustuu siihen, että Aune Liljeblad merkitsi kerääjän esineluet-

teloon itse keräämiensä esineiden ja hänen aikanaan kokoelmaan lahjoitettujen esineiden 

kohdalle. Näin ne esineet, joiden kerääjää tai lahjoittajaa ei erikseen mainita, katsotaan Emil 

Liljebladin aikaisiksi. Aune Liljeblad näki täsmällisen luetteloinnin luomisen ja tietojen ke-

räämisen eteen paljon vaivaa usean vuosikymmenen ajan.25 Hän myös selvästi pyrki kerää-

jämerkintöjen perusteella erottamaan myöhemmin lisätyn aineiston muusta kokoelmasta.26 

Vaikka on mahdollista, että joidenkin yksittäisten esineiden kohdalla merkinnöissä sattui 

virheitä, pidän Aune Liljebladin käsitystä Emil Liljebladin keräämistä esineistä ja myöhem-

min lisätyistä esineistä edellä mainittujen seikkojen vuoksi kokonaisuudessaan luotettavana.  

 

Lähteenä käyttämässäni pääluettelossa on ongelmallista myös se, että siihen on merkitty vä-

hemmän esineitä kuin mitä koko kokoelmassa Oulun yliopistossa tehdyn listan mukaan on. 

Aune Liljebladin kirjoittamassa pääluettelossa on 470 esinettä,27 kun taas Ouluun siirron jäl-

keen tehdyssä luettelossa esineitä on yhteensä 523.28 Luetteloiden esinemäärien ero on siis 

yhteensä 53 esinettä. Näistä 17 voidaan laskea pois käsittelemääni kokoelmaan alun perin 

kuulumattomina.29 Näin ollen kokoelmaan jää 36 amboilta peräisin esinettä, joiden kerääjää 

ei tiedetä, koska niitä ei ole merkitty esineiden kontekstitiedot30 sisältävään pääluetteloon. 

Suurin ero kerättyjen esineiden välillä luetteloissa on koruissa ja pukimissa, joiden kohdalla 

Oulun yliopiston kootussa esineluettelossa on 15 esinettä enemmän kuin Aune Liljebladin 

kirjoittamassa pääluettelossa.31  

                                                 
24 Kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
25 Kokoelman kirjallinen aineisto on täynnä muistiinpanoja, joihin Aune Liljeblad on kerännyt tietoa museota 
varten. Hän on myös haastatellut henkilöitä pääluetteloa varten. ALK F. OMA. 
26 Ks. esim. B8 Kammat. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”, 81; D2-1,3 Kirves, okavangolainen. Kuori ”D 
Työkalut ja ammattivälineet”, 36. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
27 Kokoelman luettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
28 Ks. liite 1. Aune Liljeblad teki myös muita, pelkästään esineiden nimet ja numerot sisältäviä listoja, joissa 
esineitä on enemmän kuin pääluettelossa, mutta vähemmän kuin Oulun yliopiston listassa. ALK F. OMA. 
29 Kaksi näistä 17 esineestä on Aune Liljebladin ostamia penkkejä, jotka hän itse poisti pääluettelosta. Vrt. F3 
Istuimia, ”F Ambolaisten asunnot” -konseptit, 178–179. ALK F. OMA ja F3 istuimia. ”F Ambolaisten 
asunnot”, 39. Kokoelman alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. Loput 15 esinettä ovat Sekalaista-ryhmään 
jälkeenpäin lisättyjä Emil Liljebladin esineitä. ”K Sekalaista”. Emil Liljebladin kotimuseon esineistön luettelo. 
Word-tiedosto. Emil Liljebladin kokoelma (ELK). Oulun yliopisto (OY). 
30 Kontekstitietoja ovat esineen taustatietoja esimerkiksi esineen syntytavasta, käyttöpaikasta, 
 käyttötavasta ja henkilöyhteydestä. 
31

 Vrt. liite 1 ja Emil Liljebladin kotimuseon esineistön luettelo. Word-tiedosto. ELK. OY. Näihin esineisiin 

kuuluvat word-tiedoston mukaan morsiuskoristeet B2-4 ja B2-5, kaulaketjut B6-6, B 6-7, B6-8, B6-9, B6-10, 
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Koska Aune Liljeblad näki täsmällisessä luettelointityössä paljon vaivaa, tuntuu epätoden-

näköiseltä, että hän olisi tarkoituksellisesti jättänyt kokonaan merkitsemättä esineluetteloon 

tietoja itse keräämistään tai hänelle lahjoitetuista kokoelmaan kuuluneista esineistä. Pidän 

siis kokoelmatyöstä kertovien lähteiden perusteella todennäköisenä, että kyseiset esineet 

ovat Emil Liljebladin keräämiä tai sitten kokoelmaan luovutusvaiheessa lisättyjä. Luettelon 

loppuun saattamisella ennen esineiden siirtoa oli kiire,32 ja kuten edellä on tuotu esille, työ 

jäi ilmeisesti hieman kesken. Mahdollisesti esineet löytyivät varastosta pääluettelon teon jäl-

keen, ehkä vasta esineiden Ouluun siirron yhteydessä. On myös mahdollista, että uutiset 

siirrosta saivat Aune Liljebladin sukulaiset tai lähetystyötä tehneet ystävät lahjoittamaan li-

sää esineitä lähellä kokoelman siirtoajankohtaa niin, että esineitä ei ehditty lisätä luetteloon. 

 

Koska puuttuvien esineiden alkuperästä kertovia suoria lähteitä ei ole, päätelmäni niistä 

ovat muihin lähteisiin perustuvaa spekulaatiota. Tästä syystä katson parhaaksi käsitellä työs-

säni vain niitä esineitä, jotka on merkitty Aune Liljebladin tekemään lopulliseen pääluette-

loon.33 Koko kokoelmassa 36 esineen ero ei ole merkittävä. Pääluettelosta puuttuvat esineet 

ovat osittain samanlaisia kuin mitä Emil Liljebladin keräämässä esineistössä jo on, 34 enkä 

usko niiden puuttumisen vaikuttavan merkittävästi häntä koskeviin tutkimustuloksiini. Li-

säksi uudesta esineistöstä ainakin seitsemän näyttäisi olevan entisestä esineistöstä irronneita 

osia, joille on annettu kokoelmassa oma numero.35 

 

Kokoelman sisällön lisäksi selvitän työssäni arkistolähteiden avulla, miksi tietyt esineet koet-

tiin keräämisen arvoisiksi ja mitä merkityksiä kyseisillä esineryhmillä on voinut olla kokoel-

man osana. On ongelmallista, ettei Emil Liljeblad käsittele juurikaan esinekokoelmaansa tai 

esineiden hankintaa säilyneissä lähteissä. Keräysprosessista kertovien lähteiden puuttumi-

nen ei ole mitenkään poikkeuksellista. Esimerkiksi MICHAEL O’HANLON tuo esille, että 

esineiden hankkijat pitivät esineiden keräystä usein niin itsestään selvänä toimintana, että si-

                                                                                                                                               
tekotukkalaitteen osat B9-16 B9-17 B9-18 olukula puunippunäytteet B10-5 ja B10-6, lapsenkantopussi B11-4 
ja tuohis- ja nahkapalaset B 14-7 ja B 14-8. 
32 Aune Liljebladin kirje Markku Mäkivuodille, ei päiväystä. ALK Bb. OMA. 
33 Ks. myös Harju 2010, 8. 
34 Esimerkiksi palmunlehvästä punottuja koreja, nuoli, koruja, sekä puulintuja. Emil Liljebladin kotimuseon 
esineistön luettelo. Word-tiedosto. ELK. OY. 
35 Tekotukkalaitteen osat B9-16, B9-17 ja B9-18, yhteensä viisi kappaletta irronneita korien sankoja numeroilla 
E2-89 ja E2-90 sekä mahdollisesti myös  tuohis- ja nahkapalaset B14-7 ja B14-8. Emil Liljebladin kotimuseon 
esineistön luettelo. Word-tiedosto. ELK. OY. 
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tä harvoin kuvattiin esimerkiksi päiväkirjoissa tai muistikirjoissa.36 Kerääjien henkilöhistori-

an, persoonan ja näkemysten kautta on kuitenkin mahdollista jäljittää keräyksen taustalla ol-

leita motiiveja.37 Rakennan tulkintaa kokoelman muodostumisesta selvittämällä kirjeiden ja 

muistiinpanojen kautta, millaisia näkemyksiä Liljebladilla oli ambokulttuurista ja amboja kä-

sittelevästä työstään.  

 

Vastaan edellä oleviin kysymyksiin Karl Emil Liljebladin arkiston kirjeiden ja muistiin-

panojen, Aune Liljebladin kokoelman Emil Liljebladin kirjeistä tehtyjen kopioiden ja muis-

tiinpanojen, Emil Liljebladin päiväkirjojen ja kirjekopiovihkojen sekä Emil Liljebladin lähe-

tysjohtajalle lähettämien kirjeiden pohjalta. Lähetysjohtajan ja Liljebladin kirjeenvaihtoa lu-

kiessa tulee huomioida, että kirjeet ovat työkirjeitä, joilla pyrittiin vaikuttamaan lähetysseu-

ran työtapoihin Ambomaalla. Tämä vaikutti kirjeiden asiasisältöön sekä sävyyn, jolla Lilje-

blad kirjoitti lähetysjohtajalle.  Lisäksi käytän lähteenäni Liljebladin lähes 2000-sivuista jul-

kaisematonta käsikirjoitustaan ”Afrikan Amboheimojen kansantietoutta”,38 joka kertoo, 

millaisista amboihin liittyvistä asioista Liljeblad oli kiinnostunut osana tutkimustyötään. Kä-

sikirjoitukseen kerättiin tietoa 195 ambolta, ja se sisältää amboyhteisöjen tapojen kuvauksia, 

tarinoita, sananlaskuja ja lauluja.39 Ymmärtääkseni kokoelman syntyä ja rakennetta olen tu-

tustunut myös Aune Liljebladin kirjeenvaihtoon, matkapäiväkirjoihin ja muistiinpanoihin. 

Myös itse esineluettelo heijastaa Aune Liljebladin luomana parhaiten hänen käsityksiään 

amboista. Näiden lähteiden perusteella pyrin tuomaan esille, mitkä piirteet kokoelmassa se-

littyvät Aune Liljebladin roolilla kokoelmatyön jatkajana. 

 

Oulun maakunta-arkistossa olevan kirjallisen aineiston kohdalla täytyy muistaa, että Aune 

Liljeblad lahjoitti sen alun perin Oulun yliopistolle, haluten aineiston todennäköisesti tut-

kimuskäyttöön.40 Hän on siis kokoelman haltijana voinut vaikuttaa lähteiden sisältöön ha-

luamallaan tavalla tai valikoida, mitkä lähteistä säästetään hänen isäänsä koskevaa tieteellistä 

                                                 
36 O’Hanlon 2000, 9. Koivusen mukaan myös Suomen Lähetysseuran varhaisia esineitä ja lähetysnäyttelyjä 
koskeva aineisto on hyvin sirpaleista ja fragmentaarista. Koivunen 2011, 19–20. 
37 Kiuru 1995, 16. 
38 ”Afrikan amboheimojen kansantietoutta” on Emil Liljebladin tutkimusmatkan tuloksena syntynyt, noin 
2000 konekirjoitussivua sisältävä julkaisematon käsikirjoitus. Tämä suomenkielinen käsikirjoitus on valikoima 
ndongankielisistä teksteistä, joista kaikkia ei todennäköisesti ole käännetty vieläkään suomenkielelle. Emil 
Liljeblad ehti kääntää alkuperäisestä ndongankielisestä käsikirjoituksesta ennen kuolemaansa noin puolet. 

Loput suomennetuista teksteistä käänsi Ambomaalla työskennellyt lähetystyöntekijä Anna Glad (1872–1961). 
Alkuperäistä, ndongankielistä käsikirjoitusta sekä käsikirjoituksen suomenkielistä käännöstä säilytetään Kan-
salliskirjaston käsikirjoituskokoelmassa. Skyttä 2010, 306–307, 319–322. Oulun maakunta-arkiston hallussa 
oleva suomennettu käsikirjoitus on todennäköisesti tarkastusversio, sillä siinä on Anna Gladin ja Aune Lilje-
bladin käsin kirjoittamia huomautuksia. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta. KELA Da. OMA. 
39 Eriksson 2005, 10–11. 
40 Skyttä 2010, 324. 
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tutkimusta varten. Tällöin lähteistä saatava kuva tapahtumista voi olla vinoutunut. Vaikka 

Aune Liljeblad ei näytä pyrkineen tietoisesti vaikuttamaan käsityksiin isästään tai tämän 

työstä,41 hän on valikoinut, mitkä Emil Liljebladin tuottamasta materiaalista olivat kopioimi-

sen tai säästämisen arvoisia.42 Suuri osa Emil Liljebladia koskevasta aineistosta koostuu Au-

ne Liljebladin Suomen Lähetysseuran arkistosta ja perheen kanssa käydystä kirjeenvaihdosta 

kopioimista Emil Liljebladin kokonaisista kirjeistä ja kirjeiden otteista. Lisäksi Emil Lilje-

bladin alkuperäiset kirjeet ja kirjetoisteet ovat todennäköisesti Aune Liljebladin valikoimia. 

Näin Oulun maakunta-arkistossa oleva kirjallinen materiaali joka tapauksessa heijastaa sitä, 

mitä Aune Liljeblad piti tutkimuksen kannalta tärkeänä. 

 

Pyrin purkamaan tätä ongelmaa Emil Liljebladin kirjekopiovihkojen ja päiväkirjojen avulla. 

Materiaali ei ole osa Aune Liljebladin tutkimuskäyttöön tarkoitettua lahjoitusta, joten läh-

demateriaalina on myös tutkimustarkoituksen ulkopuolelle jäänyttä aineistoa. Läpikäymäni 

aineisto ei ole ristiriidassa Oulun maakunta-arkistoon sijoitetun aineiston kanssa. Lisäksi 

olen käynyt läpi Kansallisarkistossa säilytettävän Suomen Lähetysseuran arkiston Emil Lil-

jebladin lähetysjohtajalle vuosina 1930–1932 lähettämät kirjeet, joista Aune Liljeblad on ko-

pioinut vain katkelmia. Ne sisälsivät kaikki kirjeiden tutkimustyötä koskevat kohdat,43 mikä 

tukee käsitystä siitä, että Aune Liljeblad pyrki kopioimaan juuri isänsä tutkimustyöstä kerto-

van keskeisen aineiston. 

 

Pro graduni on laajennus kandidaatin tutkielmastani44, ja syventää Emil Liljebladin osalta 

tutkimuskysymyksen käsittelyä sekä tuo siihen uutena lisänä Emil Liljebladin aikaisen koko-

elman vertailun muihin etnografisiin kokoelmiin. Opinnäytetyön lisäksi olen tehnyt Lilje-

blad-kokoelmasta Ambomaan kansankulttuuria -näyttelyn Oulun yliopistolle. Ongelmaksi 

lähteiden tulkinnassa voi nousta se, että olen jo aikaisemmin tehnyt paljon työtä Liljeblad-

kokoelman parissa. Minulla on siis Liljebladeista ja heidän työstään ennakkokäsityksiä, joi-

den en saa antaa vääristää lähteiden lukuani. Tutustuin myös ambokulttuuriin ensimmäisenä 

Liljebladien esineluettelon kautta. Luettelon pohjalta syntyneet omat käsitykseni kulttuurista 

                                                 
41 Arkisto sisältää myös kopioita sellaisesta lähetystyöntekijöiden käymästä kirjeenvaihdosta, jossa Emil Lilje-
bladia käsitellään negatiiviseen sävyyn. Tämä perusteella Aune Liljeblad ei ole pyrkinyt sulkemaan kaikkea 
arkaluontoista aineistoa pois arkistomateriaalin joukosta. Ks. esim. Kustaa A. Paasion kirje Emil Liljebladille, 
3.8.1934 Orivesi. KELA Ba:78. OMA; Heikki Saaren kirje Emil Liljebladille, 23.5.1914 Turku. KELA Ba:63. 
OMA. 
42 Ks. myös Harju 2010, 6. 
43 Vrt. Vihko ”Jäljennöksiä ja otteita Emil Liljebladin kirjeistä Afrikasta Suomeen 1930–1931 I”; Vihko 
”Jäljennöksiä ja otteita Emil Liljebladin kirjeistä Afrikasta Suomeen 1931–1932 II”; Vihko ”Jäljennöksiä ja 
otteita Emil Liljebladin kirjeistä 1932 III. ALK Bfc:3. OMA ja Emil Liljebladin kirjeet lähetysjohtaja Matti 
Tarkkaselle vuosilta 1930–1932. Ec:30–31. SLA. KA. 
44 Harju 2010. 
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voivat vaikuttaa siihen, miten tulkitsen kokoelman esinemateriaalia. Pyrin lähdekriittisyyteen 

kyseenalaistamalla aktiivisesti omia johtopäätöksiäni ja testaamaan niiden pitävyyttä vertaa-

malla niitä vaihtoehtoisiin selitysmalleihin ja tuomalla tarvittaessa käsittelytekstissä avoimes-

ti esille ongelmia, joita koen lähteiden tulkinnassa. 

 

Käytän tutkimuksessani yhtenä metodina vertailua. Määritän Liljebladin keräyksen paikkaa 

suhteessa aikaansa vertaamalla lähteiden pohjalta tekemiäni johtopäätöksiä tutkimuskirjalli-

suudessa samanaikaisten lähetystaustaisten kokoelmien keräyksestä esitettyihin tuloksiin. 

Kuten edellä on mainittu, päävertailukohteinani Liljeblad-kokoelmalle ovat Suomen Lähe-

tysseuran museo Kumbukumbun kokoelman ambomaalainen esineistö ja Suomen Kansal-

lismuseossa oleva Martti Rautasen kokoelma. ANSSI TASKISEN kokoaman inventointilis-

tan mukaan kolmesta kokoelmasta suurin Lähetysmuseon kokoelma käsitti vuonna 2004 

lähes 1500 esinettä.45 Lähetysmuseo Kumbukumbun toiminta lakkautettiin ja museo suljet-

tiin 9.6.2013 ja sen kokoelmat liitetään osaksi Kulttuurien museon kokoelmia vuoden 2015 

aikana.46  Lähetysmuseon Ambomaata koskeva esineistö koostuu useiden lähetystyönteki-

jöiden välittämistä esineistä, ja kokoelmaan on otettu vastaan esineitä museon sulkemiseen 

saakka.47  Esinemäärältään pienin Rautasen kokoelma sisältä 127 esinettä.48  Martti Rautasen 

kokoelma eroaa Liljebladin ja Lähetysmuseon kokoelmasta siinä, että se sisältää esineitä 

vain yhden amboyhteisön alueelta. Rautanen keräsi kokoelmansa todennäköisesti vuosina 

1880–1990, mahdollisesti vain muutaman vuoden aikana.49 Samanaikaisesti hän hankki laa-

joja esinekokonaisuuksia myös muille eurooppalaisille museoille.50 Todennäköisesti Rauta-

nen ei edes pyrkinyt Suomeen tuomansa kokoelmansa kohdalla keräyksessään yhtä runsaa-

seen esinemäärään kuin esimerkiksi Liljeblad. 

 

Käytän lähteenäni Anssi Taskisen kokoamaa, vuonna 2004 julkaistua Suomessa olevien 

namibialaisten kokoelmien inventointilistaa Namibia in Finland II. Inventory of Museum and 

Photographic Collections Concerning Namibia in Finnish Museums Lähetysmuseon esineiden mää-

rän hahmottamiseen.  Martti Rautasen kokoelmaa käsiteltäessä käytän lähteenäni Rautasen 

                                                 
45 Taskinen 2004, 6. 
46 ”Kumbukumbun 82 vuotta jatkunut näyttelytoiminta päättyi 9.6.2013.” Elektr. dokumentti. 
47 Esimerkiksi vuonna 2012 museo otti vastaan 122 uutta esinettä. Tähän lukeutuu Raudaskylän kristillisen 
opiston 111 esineen lahjoitus, joka koostuu pääosin lähetystyöntekijä Heikki Saaren (1879–1958) keräämistä 
ambomaalaisista esineistä ja luonnontieteellisistä näytteistä. Toimintakertomus 2012, 8. Elektr. dokumentti.  
48 Grönholm 1983, 84–86. Ks. myös liite 2. 
49 Grönholm 1983, 13. 
50 Peltola 1996, 127–128; Grönholm 1983, 16. 
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todennäköisesti vuonna 1891 kirjoittamaa,51 vuonna 1983 julkaistua esineluetteloa Selityksiä 

ndongalaisille etnografisille esineille.  Vertailuni perustuu teosten esineluetteloiden pohjalta luo-

maani, Aune Liljebladin esineiden ryhmittelyä noudattavaan taulukkoon,52 jonka avulla suh-

teutan kokoelmien esinemääriä Liljeblad-kokoelmaan.  

 

Martti Rautasen kokoelman osalta taulukkoa voidaan pitää luotettavana, sillä taulukon luo-

miseen käyttämäni lähde sisältää nimet, kuvaukset ja useiden esineiden kohdalla myös valo-

kuvat esineistä.53 Näin minun on ollut helppo jaotella kokoelman sisältöä Aune Liljebladin 

esineiden ryhmittelytavan mukaisesti. Lähetysmuseon osalta esinemäärät ovat huomattavas-

ti ongelmallisemmat. Lähetysmuseon esineiden luettelointi oli Taskisen mukaan kesken-

eräinen inventointilistan tekovaiheessa,54 ja museo on ottanut esineitä vastaan myös listan 

teon jälkeen. Lisäksi osa Taskisen inventointilistassa annetuista esinemääristä on arvioita.55 

Tämän vuoksi listan tietoja ja niiden pohjalta tehtyä taulukkoa voidaan pitää Lähetysmuse-

on osalta suuntaa antavana. Koska tarkkaa esinemäärää ei tiedetä, arvioidut määrät on esi-

tetty taulukossa seuraavan kaavan mukaan: ”noin” -merkinnän sisältävät luvut esitetään an-

nettuna lukuna, esimerkiksi ”ca. 30” on taulukossa 30. Merkin < ja > sisältävät arvot esite-

tään merkin mukaisesti annetusta luvusta seuraavana suurempana tai pienempänä lukuna. 

Esimerkiksi ”<100” on merkitty taulukkoon lukuna 99. Vaikka luvut eivät siis ole tarkkoja, 

se ei kuitenkaan estä tämän työn osalta tarvittavan kokonaiskuvan hahmottamista. Arviot 

antavat riittävästi suuntaa siihen, sisältääkö kokoelma jotain esinetyyppiä paljon vai vähän. 

Näin pystytään hahmottamaan, miten muut lähetystyöntekijät yleisesti pystyivät tai halusivat 

hankkia tiettyjä esineitä.56  

 

Lähetysmuseon kokoelma ja Rautasen kokoelma on luetteloitu lähteissä osittain Liljeblad-

kokoelmasta poikkeavalla tavalla. Tämän vuoksi olen jakanut Lähetysmuseon ja Rautasen 

kokoelman esineet uudelleen taulukkoon lähdekirjallisuuden tietojen perusteella Aune Lil-

jebladin ryhmittelyn mukaisesti. Kokoelmissa ei ole esimerkiksi Liljebladin kokoelman ta-

paan alaryhmiä, joten esineet on jaettu nimien perusteella pääryhmien sisällä vertailua var-

                                                 
51 Luettelon laatimisesta ks. Koivunen 2011, 39. 
52 Ks. liite 2. 
53 Ks. Rautanen 1983, 18–83. 
54 Taskinen 2004, 6. 
55 Kaikki Lähetysmuseon kokoelmaa koskevat arviot on esitetty Taskisen listassa seuraavasti (suom.): jouset n. 
30, nuolet n. 100, veitset n. 30, heittonuijat >30, kävelykepit >30. kasveista valmistetut käsirenkaat >200, 
metallikäsirenkaat <100, lasi-, rauta- ja kuparikaulakorut >10, puu-, kasvi- ja munankuorikaulakorut >20, 
Palmunlehväastiat >200, puumukit n. 20, puukauhat >20, puukammat n.30. Taskinen 2004, 6–13. 
56 Jos rannerenkaita on kerätty esimerkiksi arviolta noin 200, pystytään tämän perusteella sanomaan, että 
kokoelma sisältää huomattavasti enemmän renkaita kuin Liljebladin kokoelma. 
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ten Liljeblad-kokoelman mukaisiin alaryhmiin. Tämä on useiden esineiden kohdalla help-

poa pelkkien nimitietojen perusteella: esimerkiksi kaikki jouset sijoitetaan ryhmään C3 jou-

set. Joidenkin ryhmien kohdalla sijoittelu on kuitenkin käytettävissä olevien tietojen pohjal-

ta ongelmallisempaa. Analyysini heikoimpana kohtana on Lähetysmuseon kokoelman koh-

dalla se, että en ole nähnyt kyseisiä esineitä, vaan analyysi perustuu pääasiassa esineiden ni-

mitietoihin ja muussa tutkimuksessa esille tulleisiin kuviin ja kuvauksiin kokoelmasta.57 Tai-

kavälineet-ryhmän jako ”poppamiehen välineisiin” ja ”jokamiehen välineisiin” ei ole Lähe-

tysmuseota koskevan listan perusteella kaikkien esineiden osalta mahdollista. Tämän vuoksi 

taulukkoon on merkitty vertailua varten pelkästään esineiden kokonaismäärä.58 Martti Rau-

tasen kokoelman kohdallakaan ei ole luettelointitiedoista huolimatta täysin varmaa, ovatko 

tietyt esineet tietäjän vai tavallisen ambon käyttämiä.59 Kummassakaan kokoelmassa pukeu-

tumiseen liittyneitä esineitä ei jaoteltu Liljeblad-kokoelman tapaan esineiden nimitiedoissa 

erityisesti miesten tai naisten esineisiin. Tästä syystä erityisesti miesten vöiden ja muiden 

asusteiden ja korujen määrä ei ole käytettävissä olevien tietojen pohjalta täysin varma.60 Nii-

den esineryhmien kohdalle, joiden arvoa ei ole voitu käytettävissä olevan tiedon perusteella 

laskea, on merkitty viiva. 

 

Suomen Lähetysseuran lähettien keräämien kokoelmien erojen ja yhtäläisyyksien vertailussa 

tulee ottaa huomioon se, miten kokoelmien taustoihin liittyvät tekijät selittävät kokoelmien 

esinemääriä. Pisimmän keräysajan ja suurimman kerääjäjoukon vuoksi ei ole yllättävää, että 

lähetysmuseo Kumbukumbun kokoelma on esinemäärältään kolmesta kokoelmasta suurin, 

ja myös sen esineryhmät sisältävät pääosin muita kokoelmia enemmän esineitä. Yhden hei-

mon alueelta lyhyemmällä aikavälillä ja muita kokoelmia aikaisemmin kerätty Rautasen ko-

koelma taas on todennäköisimmin näistä syistä kokonaisuutena ja pääryhmien esinemääräl-

tään pienin.61 Koska pääryhmien esinemäärät selittyvät usein edellä mainituilla tekijöillä, 

kiinnitän vertailussani huomiota pääryhmien esinemääriin erityisesti silloin, kun ne poikkea-

vat edellä mainitusta kaavasta. Pääasiassa vertailen kokoelmia eri esinetyyppien kohdalla: 

kuinka samanlaista tai erilaista esineistöä kerääjät ovat keränneet ja onko esinetyyppejä ke-

rätty samassa suhteessa, vai onko Liljeblad painottanut keräystään erilaisiin esineisiin? 

 

                                                 
57 Koivunen 2011; Nambala 2003;  Vilhunen 2003a; Vilhunen 2003b. 
58 Ks. liite 2. 
59 N:o 126 Ohija = noitasarvi ja pillisarvi, N:o 127. Omŭja ġuońgańga = noitahihna kaulassa käytettävänä. 
Rautanen 1983, 82–83. N:o 126 oli luettelon kuvauksen perusteella tavallisen ambon käyttämä ja n:o 127 
nimen perusteella tietäjän käyttämä esine. 
60 Ks. liite 2. 
61 Ks. liite 2. 
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Verrattaessa Liljeblad-kokoelmaa muiden maiden lähettien kokoelmiin tutkimuskirjallisuu-

den avulla tulee ottaa huomioon Liljeblad-kokoelman ja tutkimuskirjallisuuden kokoelmien 

kontekstien erot, ja tarkastella kokoelmien eroja ja yhtäläisyyksiä niitä vasten. Eri alueilta ke-

rättyjen kokoelmien vertailussa tulee ottaa huomioon, että esineet on kerätty eri kulttuuri-

piireistä, ja myös kulttuuristen tapojen erilaisuus voi selittää lähetystyöntekijöiden kokoel-

mien eroja. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että käyttämissäni artikkeleissa ei yleensä mainita 

oman työni tapaan esinemääriä. Vertailuni ei perustu niissä suomalaisten kokoelmien tapaan 

esinemääriin vaan muiden tutkijoiden kuvailuun ja johtopäätöksiin kokoelman sisällöstä. Si-

sällön vertailu ei siis ole niin yksityiskohtaista, kuin suomalaistaustaisten kokoelmien koh-

dalla, vaan tarkoituksena on selvittää, millä tavalla Liljebladin keräys oli pääpiirteissään yh-

tenevä tai eroava muuhun etnografiseen keräykseen verrattuna.  

 

Käyttämäni ulkomaalainen tutkimuskirjallisuus painottuu pääasiassa angloamerikkalaisen 

lähetysideologian62 alueelle eli Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen lähetystaustaisiin kokoel-

miin ja lähetysnäyttelyihin. Vertailustani puuttuu siis Rautasen kokoelmaa lukuun ottamatta 

saksalaisen lähetysideologian63 taustalta kerätyt kokoelmat. Angloamerikkalaisen lähetyside-

ologiaan pohjautuvat lähetyskokoelmat ja -näyttelyt tarjoavat joka tapauksessa hyödyllisen 

kontekstin ja vertailukohdan Liljebladin työlle, koska hänen oma lähetysideologiansa oli lä-

hempänä angloamerikkalaista kuin saksalaista lähetysideologiaa.64 Tutkimuksessa lähe-

tysideologiaa ei ole nostettu selkeästi kokoelman sisältöön vaikuttavaksi tekijäksi, mutta tä-

mä painotus angloamerikkalaiseen puoleen on hyvä tiedostaa työni osalta.65  

 

Historiallinen tausta 

 

Vieraiden kulttuurien esineiden kerääminen oli yleisesti suosiossa länsimaissa 1800-luvun 

lopulla ja 1900-luvun alussa,66 jolloin esineet nousivat kiinnostuksen kohteeksi kolonialis-

                                                 
62 Angloamerikkalaiseen lähetysideologiaan kuului evankeliumin levittämisen lisäksi myös ”sivistysmissio” eli 
länsimaisen sivistyksen ja kristillisten elämäntapojen vieminen lähetystyön kohteina olleisiin kulttuureihin. 
Esimerkiksi koulutyö oli tärkeä osa angloamerikkalaista lähetystyötä. Lankinen 2010, 80–81. 
63 Saksalaisessa lähetysideologiassa evankeliumi ja kulttuuri erotettiin toisistaan. Lähetystyön tuli koskea vain 
evankeliumin levitystä ja siihen liittyviä asioita, eikä vaikuttaa muuten lähetystyön kohteena olevien ihmisten 
kulttuurisiin tapoihin. Ideologiassa suhtauduttiin kielteisesti länsivaltojen imperialistiseen toimintaan ja anglo-
amerikkalaisten lähetysjärjestöjen kulttuurilähetykseen. Suomen Lähetysseuran lähetysideologian 
auktoriteettina oli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa tätä suuntausta edustavan saksalainen professori 
Gustav Warneck. Lankinen 2010, 75–78. 
64 Ylimaunu 2005, 65, 68. 
65 Lähetysideologia vaikuttaa esimerkiksi suhtautumiseen paikalliseen kulttuuriin ja niihin käytäntöihin, joilla 
lähetystyötä tehdään. 
66 Nielssen et al. 2011, 7; Torrence&Clarke 2011, 39. 
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min67 ja sen avaamien uusien ja eksoottisiksi koettujen alueiden myötä. Sekä museot että yk-

sityiset keräilijät hankkivat amerikkalaisia, afrikkalaisia, aasialaisia, australialaisia ja Tyynen-

meren saarilta peräisin olevia esineitä kokoelmiinsa.68 Etnografiset kokoelmat linkittyivät 

vahvasti siirtomaa-ajattelun voimistamiseen emämaissa. Kokoelmien ja näyttelyiden avulla 

pyrittiin vahvistamaan kuvaa siirtomaavaltojen roolista valloitetuilla alueilla ja oikeuttamaan 

alueiden hallintaa ja kulttuurivientiä luomalla kuvaa länsimaalaisen kulttuurin kehittyneisyy-

destä ja paremmuudesta suhteessa muihin kulttuureihin.69 Myös antropologinen tutkimus ja 

tieteellisesti kerätyt kokoelmat linkittyivät siirtomaapolitiikkaan vahvistamalla tieteellisesti 

vieraita alueita ja niiden etnisiä ryhmiä koskevia stereotypioita.70 

 

1800-luvun ja 1900-luvun alun kolonialismi kohdistui erityisesti Afrikkaan. Siirtomaavalto-

jen lisäksi Afrikka kiinnosti myös lähetysjärjestöjä. 1800-luvun alussa Euroopassa ja Poh-

jois-Amerikassa perustettiin pietistisen herätyksen ja evankelisten liikkeiden vaikutuksesta 

useita lähetysjärjestöjä, joiden yhteisenä päämääränä oli levittää kristinuskoa kaikkialle maa-

ilmaan.71 Kolonialismi ja kristillinen maailmanlähetys olivat samanaikaisia ja usein samoilla 

alueilla toimivia ilmiöitä, ja ne kytkeytyivät monilla tavoin toisiinsa.72 ANIA LOOMBAN 

mukaan taloudellisen hallinnan lisäksi kolonisaatioprosessiin kuuluu tärkeänä osana myös 

alueiden alkuperäisväestön poliittisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin vaikuttaminen.73 Lähetys-

työntekijät levittivät uutta uskontoa ja länsimaalaista kulttuuria, ja vaikuttivat näin paikalli-

seen kulttuuriin. Useat lähetit vaikuttivat myös tietoisesti tai tiedostamatta lähetysalueensa 

poliittiseen kehitykseen. Lähetystyöntekijät olivat siis tahtomattaankin osa kolonisaatiopro-

sessia, sillä heidän paikallisen väestön kanssa solmimat kontaktit ja länsimaalaisen ajattelu-

tavan eteenpäin vieminen tasoittivat tietä alueista ja niiden resurssien hallinasta kiinnostu-

neille eurooppalaisille.74 

 

Esineiden kerääminen oli yksi tavanomaisista matkustajien harrastuksista,75 ja myös pitkiä 

aikoja vieraiden kulttuurien parissa viettävät lähetystyöntekijät osallistuivat tähän toimin-

                                                 
67 Kolonialismilla tarkoitetaan tilannetta, jossa valtio pyrkii ottamaan haltuunsa ja kontrolloimaan rajojensa 
ulkopuolella olevia, muiden hallussa olleita alueita ja resursseja. Näihin resursseihin kuuluvat esimerkiksi 
luonnonvarat, kauppa ja alkuperäisväestöstä koostuvan työvoiman hyväksikäyttö. Loomba 1998, 2, 6. 
68 Torrence & Clarke 2011, 29. 
69 Coombes 1997, 141; Koivunen 2010, 287; Kaukaa Haettua. Kulttuurien museon kokoelmia 2006, 16; Ballard 
2000, 128; O’Hanlon lainaa Schildkroutia ja Keimiä (1998:5). O’Hanlon 2000, 3. 
70 Kaukaa Haettua. Kulttuurien museon kokoelmia 2006, 16. 
71 Löytty 2006, 28–29; Kaukaa Haettua. Kulttuurien museon kokoelmia 2006, 19. 
72 Löytty 2006, 38–40. 
73 Loomba 1998, 2, 6. 
74 Löytty 2006, 40, 70; Miettinen 2010, 53. 
75 Nielssen et al. 2011, 7. 
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taan. Ruohonjuuritason toimijoina lähetystyöntekijät saattoivat olla hyvinkin perehtyneitä 

paikalliseen kieleen ja kulttuuriin,76 vaikka etnosentrinen77 ja kristillinen maailmankuva vai-

kutti heidän paikallista väestöä koskeviin käsityksiinsä.78 Lähettejä kannustettiin lähetyskoh-

teidensa kulttuurin tuntemiseen, sillä ajateltiin, että kulttuuria ymmärtämällä siihen voitaisiin 

vaikuttaa paremmin. Näin paikallisten tapojen tietämys nähtiin välttämättömäksi kristinus-

kon levittämisen kannalta.79 Esineiden lisäksi lähetystyöntekijät keräsivät myös suullista 

kansanperinnettä ja julkaisivat tutkimuksia lähetystyön kohteena olevien kansojen kulttuu-

rista. Lähetystyöntekijöillä onkin ollut suuri merkitys kulttuurintutkimuksen tieteenalojen, 

kuten antropologian, synnyssä ja kehityksessä etnografisen materiaalin kerääjinä ja sitä kos-

kevan tiedon tuottajina.80 

 

Lähetystyöntekijät keräsivät esineitä useista syistä. Lähettien elämä oli usein taloudellisesti 

tiukkaa, ja lähettien omien tieteellisten intressien ja lähetysmuistojen keräämisen lisäksi ylei-

nen länsimainen kiinnostus eksoottisina pidettyihin esineisiin teki niiden myymisestä hyvän 

keinon kerätä rahaa lähetystyöhön tai henkilökohtaisten elinkustannusten kattamiseksi.81 

Omien kokoelmiensa lisäksi lähetystyöntekijät keräsivätkin kokoelmia useille eri tahoille, 

kuten tutkijoille ja museoille.82 Nämä kokoelmat muodostavat huomattavan osan Euroopan 

museoiden vieraiden kulttuurien esineitä sisältävistä kokoelmista.83 Lähetystyöntekijät välit-

tivät esineitä myös omille lähetysseuroilleen. Kokoelmat pääsivät osaksi seurojen toimintaa 

lähetysnäyttelyissä ja museoissa. Lähetysnäyttelyitä järjestettiin paljon 1800-luvun lopulla ja 

1900-luvun alussa, jolloin näyttelytoiminta oli suosittua. Useat lähetysseurat perustivat ko-

koelmistaan myös museoita.84 

 

Lähetysaatteen leviäminen johti myös Suomen Lähetysseuran85 perustamiseen vuonna 

1859. Suomalaiset lähetit saapuivat vuonna 1870 Reinin lähetysseuran suosituksesta en-

simmäiseksi lähetysalueeksi valitulle Ambomaalle. Lähetystyön lisäksi myös siirtomaavalto-

jen kamppailu näkyy Ambomaan historiassa. Lounais-Afrikka, johon Ambomaa kuului, 

tunnustettiin vuonna 1884 Saksan etupiiriin kuuluvaksi alueeksi. Saksalaiset hankkivat alu-

                                                 
76 Clifford 1994, 26; Jalagin et al. 2010, 9; Kaukaa Haettua. Kulttuurien museon kokoelmia 2006, 19. 
77 Ajatustapa, jonka mukaan omalla ryhmällä on hallussaan oikea ajatusmalli tai toimintatapa, joka tulee saattaa 
myös muiden ryhmien käyttöön. Miettinen 2010, 54. 
78 Miettinen 2010, 53–54. 
79 Löytty 2006, 179; Koivunen 2011, 32; Nielssen 2011, 26–28. 
80 Harries 2005, 243–245; Nielssen 2011, 25. 
81 Livne 2011, 65. 
82 Coombes 1997, 166–167. 
83 Nielssen et al. 2011, 7. 
84 Koivunen 2011, 15, 24; Nielssen et al. 2011, 6–7.  
85 Käytän tekstissäni Suomen Lähetysseurasta myös nimitystä Lähetysseura. 
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eelta työvoimaa etelän farmeille ja kaivoksiin. Siirtomaavalta Ambomaalla vaihtui vuonna 

1915, kun Etelä-Afrikan Liittovaltion86 virkamiehet ottivat hallinnon käsiinsä. Ambomaasta 

ja Kavangosta87 muodostettiin heimoalueita, jonne eurooppalaiset pääsivät vain erityisluval-

la. Alueet olivat tärkeitä työvoimareservaatteja myös englantilaisille.88 

 

Ambomaa sijaitsee nykyisen Namibian pohjoisrajalla, Angolan tuntumassa.89 Alueella ei ole 

järviä eikä pysyviä jokia. Ilmasto on subtrooppista ja kasvillisuus on pohjoisessa met-

säsavannia ja etelässä ruohosavannia. Bantukansoihin kuuluvien ambojen arvellaan tulleen 

Ambomaalle 1500-luvulla. Heidän tarkkaa väkilukuaan suomalaisten lähetystyön alkuajoilta 

1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta ei tiedetä. Yhden arvion mukaan amboja on ollut 

Ambomaalla 1800-luvun lopulla korkeintaan 100 000. Amboyhteisöjä taas on ollut vähän 

yli kymmenen.90 Siirtomaavaltojen tekemän rajanvedon seurauksena osa yhteisöistä jäi An-

golan puolelle. Ambomaan puolelle jäivät seuraavat yhteisöt: Ondonga, Uukwanyama91, 

Uukwambi, Ongandjera, Ombalantu, Uukwaluudhi, Uukolonkadhi.92 Jokainen yhteisö 

muodosti oman erillisen poliittisen kokonaisuutensa, jota yleensä johti kuningas. Yhteisöt 

jakoivat saman historian ja muistuttivat toisiaan kieleltään ja kulttuuriltaan. Niiden murteis-

sa ja tavoissa oli kuitenkin myös eroja. Runsaasta keskinäisestä kanssakäymisestä huolimatta 

ambot mielsivätkin kuuluvansa ensisijaisesti tiettyyn yhteisöön ja suvun klaaniin eivätkä yh-

tenäiseen ambojen kansanryhmään.93  

 

Ambojen sukukäsitys oli matrilineaarinen94 mutta yhteiskunnan ja perheen järjestys pääasi-

assa patriarkaalinen.95 Oli yleistä, että ambomiehellä oli useita vaimoja.96 Perheen koti muo-

                                                 
86 Etelä-Afrikan tasavaltaa edeltänyt Etelä-Afrikan Liitovaltio oli Iso-Britannian neljän siirtomaan, Kapmaan, 
Transvaalin, Natalin ja Oranjen vapaavaltion, yhdistymisessä vuonna 1910 perustettu brittiläinen dominio. 
Etelä-Afrikka sai itsenäisen valtion aseman Westministerin säädöksellä vuonna 1931. ”South Africa” 
Encyclopaedia Britannica, elektr. dokumentti. 
87 Käytetään myös nimitystä Okavango. Kavangon alue sijaitsee Ambomaalta noin 300 kilometriä itään päin. 
Suomen Lähetysseura aloitti lähetystyön Kavangolla vuonna 1926. Kena 2000, 11, 14. 
88 Kena 2000, 12–13. 
89 Ks. liite 3. 
90 Grönholm 1983, 5. 
91 Osa yhteisöstä jäi Angolan puolelle. Shigwedha 2006, 115. 
92 Salokoski 2005, 8. Yhteisöjen määrät vaihtelevat tutkimuksissa seitsemän ja kahdeksan välillä, riippuen siitä, 
mainitsevatko tutkijat pienen Eundan yhteisön erillisenä yhteisönä vai laskevatko sen osaksi Uukolonkadhia, 
johon se Hiltusen mukaan virallisesti kuuluu. Hiltunen 1986, 12. Esimerkiksi Hiltunen mainitsee Eundan 
omana erillisenä yhteisönään mutta Salokoski ja Miettinen eivät. Hiltunen 1986, 12; Miettinen 2005, 35; 
Salokoski 2005, 8. 
93 Shigwedha 2006, 115–118; Salokoski 2005, 7–9. 
94 Sukulaisuus määräytyi amboyhteisöissä äidin mukaan. Tämä vaikutti esimerkiksi omaisuuden jakoon siten, 
että vaimon ja miehen omaisuus oli jaettu kodin sisällä ja kuoleman jälkeen se periytyi kuolleen äidin mukaan 
määräytyvälle lähimmälle sukulaiselle. Esimerkiksi miehen kuoleman jälkeen hänen omaisuutensa ei mennyt 
hänen lapsilleen ja vaimolleen vaan lähimmälle miessukulaiselle, kuten veljelle. Siiskonen 1990, 49. 
95 Miettinen 2005, 48, 55. 
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dostui aidan ympäröimästä tilasta, jonka sisälle oli rakennettu majoja ja katoksia eri käyttö-

tarkoituksia varten. Pääelinkeinona Ambomaalla oli maanviljely. Tärkeässä osassa olivat 

myös karjanhoito, metsästys sekä sadekausina kalastus oshanoissa eli tulvajoissa. Näiden 

elinkeinojen lisäksi ambot kävivät myös kauppaa sekä keskenään että muiden etnisten ryh-

mien kanssa. Työt amboperheissä jakaantuivat niin elinkeinojen, käsitöiden kuin talousaska-

reidenkin osalta pääsääntöisesti miesten ja naisten töihin. Esimerkiksi maanviljely ja savias-

tioiden- ja palmunlehvästä punottujen esineiden teko kuului pääasia naisille, kun taas kar-

janhoito, metsästys, sepän työ ja puunveisto olivat miesten töitä.97 Luojajumala Kalungan 

uskottiin vaikuttavan luonnonoloihin, kuten maanviljelyn kannalta tärkeisiin sateisiin. Joka-

päiväiseen elämään taas vaikuttivat hyvän- tai pahantahtoiset kuolleiden henget, joiden toi-

mintaan yhteisön tietäjät pystyivät vaikuttamaan. Käyttäytymissääntöjä määrittelevien tabu-

jen rikkomisen seurauksena ajateltiin olevan hengen aiheuttama onnettomuus, kuten sairaus 

tai sadon epäonnistuminen.98 

 

Suomalaiset lähetystyöntekijät hankkivat ambokulttuurin esineitä jo hyvin varhaisessa vai-

heessa, sillä ensimmäinen maininta Suomen Lähetysseuralle Ambomaalta kerätyistä esineis-

tä on jo vuodelta 1873.99 LEILA KOIVUSEN mukaan Suomen Lähetysseuran lähettien 

kiinnostus kohdekansan esineellistä kulttuuria kohtaan oli hyvin yksilöllistä. Suurin osa heis-

tä oli kuitenkin ilmeisesti hankkinut tai saanut lahjaksi ainakin muutamia esineitä. Osa keräsi 

Liljebladin tapaan myös laajempia esinekokoelmia.100 Monet 1800-luvun lopulla Ambomaal-

la työskennelleistä läheteistä keräsivät paikallisia esineitä.101 Omien kokoelmiensa lisäksi lä-

hetit välittivät esineitä Suomen Lähetysseuralle, joka järjesti ulkomaisten lähetysseurojen in-

noittamana ensimmäisen työalueitaan esittelevän kiertonäyttelyn vuonna 1911.102 Muiden 

länsimaalaisten lähetystyöntekijöiden tapaan muutamien Ambomaan lähetystyöntekijöiden 

tiedetään myyneen tai lahjoittaneen keräämiään esineitä myös lähetysseuran ulkopuolisille 

                                                                                                                                               
96 Siiskonen 1990, 44. 
97 Miettinen 2005, 37–44; Siiskonen 1990, 50–65; Vilhunen 2003b, 56. 
98 Miettinen 2005, 79–87. Myös tiettyjen korujen ja vaatteiden väärinkäyttö eri tilanteissa saattoi olla tabu. 
Shigwedha 2006, 134. 
99 Koivunen 2011, 25.  
100 Koivunen 2011, 24–25. Koivusen mukaan kokoelmia lahjoitettiin tai myytiin lähettien kuoleman jälkeen 
Lähetysmuseolle. Osa on todennäköisesti vielä perheiden hallussa. Koivunen 2011, 46. 
101 Koivusen tutkimuksessa esille tulevat ainakin August Pettinen (1857–1914), Pietari Kurvinen (1842–1925) 
ja Tobias Reijonen (1844–1905). Koivunen 2011, 45–46. Jo edellä mainitun Martti Rautasen esinekeruusta ks. 
Grönholm 1983, 11–16. Ks. myös Koivunen 2011, 33–43. 
102 Suomen Lähetysseuran vuosien 1911–1912 Kiinalais-afrikkalaisesta lähetysnäyttelystä ks. Koivunen 2011, 
51–106. Näyttelytoiminta vakiintui vuonna 1931 perustetun Lähetysmuseon myötä. Museon perustamisesta 
ks. Koivunen 2011, 132–147. 
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museoille ja yksityishenkilöille.103 Suomalaisista lähetystyöntekijöistä ainakin lähetystyön 

pioneerin Martti Rautasen (1845–1926) tiedetään välittäneen ambojen esineitä Suomen li-

säksi myös muualle Eurooppaan.104 Voi hyvin olla, että myös muiden suomalaisten lähettien 

keräämiä esineitä on päätynyt Euroopan ja Afrikan museoihin. 

 

Liljeblad-kokoelma on toiseksi suurin ambomaalaista esineistöä sisältävä kokoelma Suo-

messa. Kokoelmaan105 kuuluu pääluettelon mukaan 469 esinettä ja 225 luonnontieteellistä 

näytettä.106 Etnografinen esineistö sisältää pääasiassa 1900-luvun alussa kerättyä, ambojen 

yliluonnolliseen maailmaan liittyviin käsityksiin, pukeutumiseen, elinkeinoihin ja käsitöihin 

liittyvää esineistöä. Luonnontieteellisiin näytteisiin kuuluu kasveja, hyönteisiä ja suurten 

eläinten osia.107 Vaikka länsimaalaisten vaikutus oli jättänyt jälkensä jo 1800-luvulla ambojen 

esineelliseen kulttuuriin,108 Liljeblad-kokoelman esineet olivat käytössä Emil Liljebladin 

työskennellessä Ambomaalla lähettinä vuosina 1900–1907 ja 1912–1919.109 Aune Liljeblad 

on jakanut kokoelman esineet 11 pääryhmään: Taikavälineisiin110 (82)111, Koruihin ja puki-

miin (101), Varsinaisiin aseisiin (89), Työkaluihin ja ammattivälineisiin (33), Talousesineisiin 

(89), Ambolaisten asuntoihin (6), Taidevälineisiin ja Taide-esineisiin (65), Kasvillisuuteen 

(97), Eläimistöön (119), Kiviin (9) ja Sekalaista-ryhmään (4).112  

 

Kokoelman keräystyön aloittanut Liljeblad erosi Oulun klassillisesta lyseosta viidennellä 

luokalla ja jatkoi koulutustaan ennen lähetyskoulua apteekkialan harjoittelijana ja maanmit-

                                                 
103 Suomalaisten lähetystyöntekijöiden keräämiä esineitä on päätynyt ainakin kansallismuseoon ja 
maakuntamuseoihin. Taskinen 2004, 16–24, 32–35. Esimerkiksi Martti Rautanen myi noin 130 ambojen 
esinettä sisältävän kokoelmansa 600 markalla vuonna 1892 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston Historiallis-
kansantieteelliselle museolle, jonka kokoelmat ovat osa nykyistä Kansallismuseota. Grönholm 1983, 11. 
Rautanen myi kokoelmansa esineiden kaksoiskappaleita myös yksityishenkilöille. Koivunen 2011, 33. 
104 Matti Peltolan mukaan Rautasen eri museoille keräämiä esineitä on lähes viisisataa kappaletta. Neljä 
laatikollista toimitettiin vuonna 1895 Berliinin kuninkaalliseen museoon (Königliche Museum in Berlin), 36 
esinettä vuonna 1904 Leipzigin kansantieteelliseen museoon (Städtisches Museum für Völkerkunde zu 
Leipzig) ja 159 esinettä vuonna 1908 Natalin museoon Pietermaritzburgiin Etelä-Afrikkaan. Pelotola 1996, 
127–128.  
105 Skyttä sisällyttää Emil Liljebladia käsittelevässä artikkelissaan termiin kokoelma myös Oulun Yliopistolle 
lahjoitetun kirjallisen materiaalin ja valokuvat. Skyttä 2010, passim. Tässä työssä kokoelmalla viitataan 
kuitenkin vain Liljebladin esinekokoelmaan. 
106 Ks. liite 1. 
107 Harju 2010, 19–20. 
108 Portugalilaisten ja ambojen välinen kanssakäyminen ja kaupankäynti voimistuivat merkittävästi 1800-luvun 
puolivälin jälkeen. Siiskonen 1990, 98. Käytössä olleista länsimaalaisista esineistä ks. esim. Shigwedha 2006, 
194–195, 210; Siiskonen 1990, 103–104. 
109 Shigwedha 2006, 124–125; Miettinen 2005, 20. Liljebladin lähetysvuosista ks. Skyttä 2010, 305. 
110 Taikavälineet-nimitys tulee lähteenäni käyttämästä Liljeblad-kokoelman pääluettelosta. Sekä Emil että Aune 
Liljeblad käyttivät tätä nimitystä ambojen uskonnollisiin tapoihin liittämistään esineistä. Nimitys kertoo siitä, 
miten he ovat mieltäneet nämä esineet omasta maailmankatsomuksestaan käsin. Tästä syystä käytän nimitystä 
käsitellessäni kyseisten esineiden luettelointia tai Liljebladien ja lähettien käsityksiä näistä esineistä. 
111 Suluissa merkitty numero on pääryhmän laskettu esinemäärä. 
112 Ks. liite 1. 
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tausviraston oppilaana. Hänellä oli lähetyskouluun saapuessaan aikaisempia lähettejä laa-

jempi pohjakoulutus, ja hän kävi normaalisti kuusi vuotta kestävän lähetyskoulun 2,5 vuo-

dessa. Koulutuspohjansa perusteella Liljeblad luetaankin 1900-luvun alun korkeasti koulu-

tettujen lähettien joukkoon.113 Suomessa virkistyslomalla vuosina 1908–1912 ollessaan Lil-

jeblad suoritti papinvirkaan oikeuttavan teologisen erotutkinnon ja auskultoi uskonnon ja 

maantiedon lehtorin virkoja varten vuonna 1911.114  

 

Liljeblad työskenteli lähetyskausiensa aikana vuosina 1900–1907 ja 1912–1919 monissa eri 

tehtävissä ja useilla asemilla. Hänen lähetysuraansa kuuluu muun muassa Onayenan ja Na-

keken lähetysasemien perustaminen ensimmäisellä työkaudella sekä Oniipan opettajasemi-

naarin115 perustaminen ja sen johtajana toimiminen toisen lähetystyökauden ajan. Kielelli-

sesti lahjakkaana Liljeblad osallistui lähetyskentällä kielityöhön, johon kuului esimerkiksi 

ndongankielisen aapisen toimittaminen. Liljebladin lähetyskausille sijoittuu myös avioitumi-

nen ja perheen perustaminen ensimmäisiin naislähetteihin kuuluneen Alma Kestilän (1877–

1965) kanssa. Luonteeltaan Liljebladia on kuvattu vilkkaaksi, lahjakkaaksi ja suorapuheisek-

si, mutta myös periaatteissaan tiukaksi ja ehdottomaksi.116 Liljebladin lähetyskäsitykset noja-

sivat vanhempia lähettejä enemmän anglosaksiseen lähetysperinteeseen,117 ja näkemyserot 

yhdessä suorapuheisuuden kanssa ajoivatkin hänet välillä ristiriitoihin Ambomaan työn pe-

rinteisiä lähetystyötapoja kannattaneiden lähettien kanssa. Heistä tunnetuin on Ambomaan 

lähetyskentän esimies Martti Rautanen.118 Erottuaan Suomen Lähetysseuran palveluksesta 

vuonna 1919 Liljeblad työskenteli Suomessa vuonna 1920 Kirvun virkaatekevänä kirkko-

herrana, 1922 Simpeleen seurakunnan väliaikaisena pappina ja vuodesta 1924 lähtien kirk-

koherrana Sortavalan Ruskealassa.119  

 

Liljeblad palasi Ambomaalle vuosiksi 1930–1932 keräämään ambojen suullista kansanpe-

rinnettä Suomalaisen Tiedeakatemian stipendiaattina.120 Idea tutkimusmatkan tekoon tuli 

                                                 
113 Ylimaunu 2005, 23–24, 33.  
114 Skyttä 2010, 309. 
115

 Vuonna 1913 perustettu Suomen Lähetysseuran järjestämä opettajaseminaari oli Ambomaan ensimmäinen 
alkeiskoulua korkeampi oppilaitos, jossa amboista koulutettiin opettajia lähetysasemien alkeiskouluihin. Pelto-
la 1958, 157–156; Miettinen 2010, 56. 
116 Skyttä 2010, 309–313; Ylimaunu 2005, 63, 66; Peltola 1996, 301–302. 
117 Ylimaunu 2005, 65, 68. 
118 Skyttä 2010, 311. Ambomaan työalueella tilannetta kuvattiin puhumalla nuorten ja vanhojen puolueista. 
Emil Liljebladia pidettiin uusien toimintatapojen käyttöönottoa kannattavien lähettien eli ”nuorten puolueen” 
yhtenä keulahahmona, kun taas Rautanen oli jo käytössä olleiden työtapojen jatkamista kannattavien lähettien 
eli ”vanhojen puolueen” keulahahmo. Kena 2000, 181–182; Peltola 1996, 301. Ks. myös Ylimaunu 2005, 66. 
119 ”E. Liljebladin kotimuseon historiikkia”. ALK F. OMA. Ks. myös Skyttä 2010, 309–310.  
120 Skyttä 2010, 305. 
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professori Arthur Hjeltiltä (1868–1931)121, professori Kaarle Khronilta (1863–1933)122 ja 

professori Aukusti Niemeltä (1869–1931)123, jotka luultavasti toivoivat saavansa matkalta 

suullista kansanperinnettä vertailumateriaaliksi omiin tutkimuksiinsa. Kansanperinteen ke-

räämisen lisäksi Liljeblad teki tutkimusmatkallaan runsaasti lähetystyötä.124 Matkan tulokse-

na hänellä oli Suomeen palattuaan 4800 ndongaksi käsinkirjoitettua sivua suullista kansan-

perinnettä, ambojen kuningasluetteloja, 21 ambojen lauluja sisältävää fonografirullaa, lähes 

200 valokuvaa ja suuri joukko kansatieteellisiä esineitä.125 Liljebladin kuolema vuonna 1937 

keskeytti suullisen kansanperinteen käännöstyön.126 Käsikirjoitusta ei ole tähän mennessä 

julkaistu.127 

 

Aune Liljeblad täydensi isänsä keräämää kokoelmaa ja huolehti sen luetteloinnista sekä lah-

joittamisesta Oulun yliopistolle.128 Aune Liljeblad syntyi Ambomaalla vuonna 1905 ja tuli 

perheensä mukana Suomeen Liljebladien virkistyslomalla vuonna 1908. Opettajana Helsin-

gissä vuosina 1931–1958 työskennellyt Aune Liljeblad oli sisarustensa ja vanhempiensa ta-

paan korkeasti koulutettu. Hän valmistui ylioppilaaksi Viipurin naisopistosta vuonna 

1925.129 Tämän jälkeen Aune Liljeblad suoritti Sortavalan opettajaseminaarin ja sai kansa-

koulun opettajan pätevyyden vuonna 1926.130  Lisäksi hän suoritti vuonna 1931 nykyistä 

teologian maisterin tutkintoa vastaavan teologisen erotutkinnon Helsingin yliopistossa.131 

Korkean koulutuksen lisäksi tieteellisen työn arvostus näkyy myös siinä, että Aune Liljeblad 

kuului Suomen Tiedeakatemian kannattajajäseniin. Tämä tarkoittaa, että hän tuki rahallisesti 

tieteellistä tutkimusta.132  

 

 

 

 

 

                                                 
121 Vanhan ja Uuden testamentin eksegetiikan professori. 
122 Suomalaisen ja vertailevan kansanrunouden professori.  
123 Suomalaisen kansanrunoustieteen ylimääräinen professori 1918–1930 ja professori 1930–1931. 
124 Skyttä 2010, 316–317. 
125 Jäljennös Liljebladin tutkimusmatkan tuloksien todistuksesta opetusministeriölle. Allekirjoitettu Helsingissä 
29.8.1932. KELA Dc:2. OMA. 
126 Skyttä 2010, 318. 
127

 Skyttä 2010, 329. 
128 Harju 2010, 4. Ks. myös Skyttä 2010, 324–325.  
129 Lehtiö 2004, 362, 371. 
130 Sortavalan Seminaari 1880–1930 1930, 349. 
131 Lehtiö 2004, 362, 371. 
132 Skyttä 2010, 324. 
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1. Kokoelman synty: lahjat ja tieteelliset näytteet autenttisina jäl-

kinä katoavasta ambokulttuurista 

 

Ensimmäisessä luvussa käsittelen päätutkimuskysymystäni, miten ja miksi kokoelmasta on 

muodostunut sellainen kuin se on, selvittämällä Liljebladin keräyksen lähtökohtia. Sen poh-

jalta voin vastata myöhemmissä luvuissa siihen, miksi tietynlaiset esineet ovat päätyneet 

osaksi kokoelmaa. Ensimmäisessä alaluvussa selvitän kokoelman taustat. Toisessa alaluvus-

sa vastaan kysymykseen siitä, mistä lähtökohdasta kokoelmaa on kerätty kokonaisuutena. 

Kolmannessa alaluvussa selvitän, millaista Liljebladin esineiden keräys oli, ja oliko keräyk-

sen lähtökohdissa mahdollisesti eroja lähetyskausien ja tutkimusmatkan välillä.  

 

1.1. Esineiden keräystä kahdessa sukupolvessa 

 

Liljeblad-kokoelman keräys ja hoito voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: Emil Liljebladin 

kauteen (1900–1937) ja Aune Liljebladin kauteen (1958–1990). Suurin osa Emil ja Aune 

Liljebladin keräämästä Liljeblad-kokoelmasta, eli 407 esinettä ja 219 luonnontieteellistä näy-

tettä, on Emil Liljebladin vuosina 1900–1907, 1912–1919 ja 1930–1932 keräämiä.133 Lilje-

bladin hankkimat esineet muodostavat valtaosan kaikista Aune Liljebladin luomista esine-

ryhmistä. Nämä esineet on jaettu sisällöltään kokoelman pääryhmiin seuraavasti: Taikaväli-

neet 81, Korut ja pukimet 93, varsinaiset aseet 79, työkalut ja ammattivälineet 27, talousesi-

neet 71, ambolaiset asunnot 3, taidevälineet ja taide-eineet 51, kasvit 95, eläimet 115, kivet 9 

ja sekalaiset esineet 2 kappaletta.134 Liljebladin keräys painottui siis esinemäärien perusteella 

etnografisissa esineissä uskontoa ja ulkonäköä koskeviin esineisiin sekä jokapäiväisiin ruo-

katalouteen liittyneisiin arkiesineisiin. Lisäksi kokoelmassa on soittimien, veistosten ja tu-

pakkavälineiden kaltaisia esineitä. Myös luonnontieteelliset näytteet muodostavat kokoel-

massa määrältään merkittävän kokonaisuuden.135  

 

Liljebladin kokoelma ei ole kuitenkaan esinetyypeissään tai laajuudessaan poikkeus etnogra-

fisten kokoelmien joukossa. Länsimaalaiset keräsivät Liljebladin kokoelman tapaan vieraista 

kulttuureista eri elämänalueille kuuluneita esineitä, ja kotitalousesineet, aseet ja vaatetukseen 

                                                 
133 Ks. liite 1. Liljebladin keräyksestä ks. ”Historiikki”-konseptit. ALK. F. OMA. 
134 Ks. liite 1. 
135 Harju 2010, 19–20. 
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liittyneet esineet olivat kaikki tyypillisiä näissä kokoelmissa.136 Kokoelmat sisälsivät myös 

keräysmahdollisuuksien mukaan uskonnollisia esineitä, joita ilmeisesti erityisesti lähetys-

työntekijöillä oli mahdollisuus hankkia. Lähetystyöntekijät pääsivät ammattinsa vuoksi kos-

ketuksiin kyseiseen esineistöön,137 ja toisaalta heidän roolinsa uskonnon ammattilaisina 

myös ohjasi heidän kiinnostustaan uskontoon liittyvien esineiden keräykseen.138 Esimerkiksi 

Koivunen kirjoittaa uskonnollisilla esineillä olleen tyypillisesti keskeinen rooli lähetystaustai-

sissa kokoelmissa.139 Lähetystyöntekijöiden kokoelmat näyttäisivät kuitenkin sisältävän Lil-

jebladin kokoelman tapaan myös laajasti muita jokapäiväiseen elämään liittyneitä esineitä. 

Esimerkin vuoksi samanlaisista kokoelmista mainittakoon kanadalaisen lähetystyöntekijä 

pastori Walter Currien (1858–1915) Angolasta vuosina 1886–1910 keräämä 900 esineen 

kokoelma ja lähetysjärjestö London Missionary Societyn kokoelman afrikkalainen esineistö, 

jotka kummatkin vaikuttavat sisällöltään pääpiirteittäin varsin samanlaiselta kuin Liljebladin 

kokoelma tukkalaitteineen, tietäjän esineineen, soittimineen, työkaluineen ja talousesinei-

neen.140 Useat etnografisen esineistön kerääjät keräsivät myös kattavia luonnontieteellisiä 

kokoelmia, jotka usein olivat jopa laajempia kuin niiden rinnalla kerätyt esinekokoelmat.141 

Liljebladin tapa kerätä sekä etnografista esineistöä että luonnontieteellisiä näytteitä oli siis 

tyypillistä aikakauden siirtomaita koskevassa keräyksessä. 

 

Myös kaikki kolme laajinta ja tunnetuinta suomalaisten lähetystyöntekijöiden Ambomaalta 

keräämää kokoelmaa, Liljebladin kokoelma, lähetysmuseon kokoelma ja Martti Rautasen 

kokoelma, ovat kerätyiltä esinetyypeiltään liki samankaltaisia. Martti Rautasen kokoelma si-

sältää luettelon mukaan aseita, pukimia ja koristeita, työkaluja, astioita, soittokoneita, muun 

muassa tupakankäyttöön ja ihonhoitoon liittyviä esineitä142 ja ambojen uskonnolliseen maa-

ilmankuvaan liittyviä amuletteja.143 Lähetysmuseon kokoelma taas sisältää aseita, vaatteita ja 

koristeita, työkaluja, astioita, tarve-esineitä ja huonekaluja, taide-esineitä, soittimia sekä tietä-

jän välineitä ja amuletteja.144 Liljebladin kokoelman tapaan näissä kokoelmissa on siis us-

kontoon ja ulkonäköön liittyviä esineitä, aseita, elinkeinoihin liittyneitä esineitä ja kotitalo-

                                                 
136 Kerätyistä etnografisista esineistä ks. esim. Gosden 2000, 237; Torrence & Clarke 2011, 45; Coombes 
1997, 70. 
137 Näitä esineitä saatiin erityisesti kristityksi kääntymisen yhteydessä. ks. esim. Canizzo 1998, 163. 
138 Vrt. Maxwell 2008, 337. 
139 Koivunen 2011, 26. Ks. myös Coombes 1997, 7. 
140 Cannizzo 1998, 156–164; Coombes 1997, 170. Arkipäiväisten esineiden keräyksestä Ks. myös Livne 2011, 
62 ja Gardner 2000, 40. 
141 O’Hanlon 2000, 9–10. Ks. myös esim. Gardner 2000,37–38 ja O’Brien 2009, 21. 
142 Esineet on luetteloitu Martti Rautasen Ambomaan kokoelmassa ”Necessaries”-nimiseksi ryhmäksi. 
Rautanen 1983, 67–73. 
143 Rautanen 1983, 18–83. Ks. myös Taskinen 2004, 16–19. 
144 Taskinen 2004, 6–13. 
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usesineitä. Liljebladin kokoelma vastaa sisällöltään myös Suomen Lähetysseuran varhaisia 

lähetysnäyttelyitä145, joissa samanlaisen etnografisen esineistön lisäksi Ambomaan esittämi-

seen kuului luonnontieteellisiä näytteitä.146  

 

Vaikka Liljebladin kokoelma poikkeaa tunnetuista yksittäisten suomalaisten lähettien am-

bomaalaisten esineiden keräyksestä laajuudessaan, länsimaisessa viitekehyksessä Liljebladin 

keräys vaikuttaisi sopivan myös esinemäärän osalta varsin hyvin etnografiasta ja kulttuurin-

tutkimuksesta kiinnostuneiden lähetystyöntekijöiden kokoelmien joukkoon.147 Liljebladin 

kokoelman sisältö näyttäisi siis olleen laajuudessaan ja pyrkimyksessään monipuolisuuteen 

useille länsimaalaisien lähetystyöntekijöiden kokoelmille ja pitkään kentällä olleiden kerääji-

en hankkimille kokoelmille tyypillistä. Liljeblad oli tässä suhteessa tyypillinen länsimaalainen 

etnografisen esineistön kerääjä, joka ei keskittynyt yhteen kulttuuripiirteeseen vaan keräsi 

useiden muiden siirtomaissa toimivien kerääjien lailla laajoja esinekokonaisuuksia yhdistäen 

keräykseensä myös luonnontieteellisten näytteiden hankinnan.  

 

Liljeblad ei tehnyt merkintöjä siitä, milloin tai miten hän sai kokoelmansa esineitä, joten 

vain muutaman yksittäisen esineen kohdalla tiedetään, onko se peräisin lähetystyökausilta 

vai tutkimusmatkalta. Ensimmäisen taustoiltaan tunnetuista kokoelman esineistä Liljeblad 

sai jo ensimmäisenä lähetysvuotenaan 1900, kun lähetystyöntekijä Samuel Henrik Röngän 

(1863–1934) paimenet lahjoittivat hänelle joulupäivänä pensaikossa olleen ihmisen pääkal-

lon.148 Pääkallon lisäksi myös yksi kokoelman veitsistä on peräisin ensimmäiseltä lähetys-

kaudelta.149 Liljeblad keräsi 130 näytteen kasvikokoelman Suomen luonnonhistorialliselle 

museolle vuosina 1902–1907,150 ja lisäksi hänen päiväkirjassaan on jo vuodelta 1901 mer-

kintä luonnontieteellisen näytteen talteenotosta.151 Vaikka kokoelmassa on siis varmuudella 

esineitä Liljebladin ensimmäisiltä lähetysvuosilta, on vaikea sanoa, milloin hän mielsi hallus-

saan olevat etnografiset esineet varsinaiseksi kokoelmaksi.  Ambomaata koskeva keräyshar-

rastus oli hänelle ensimmäisinä lähetysvuosinaan ainakin kasvinäytteiden osalta tuttua, joten 

ehkä myös esinekokoelman tietoinen kartuttaminen alkoi tuolloin.  

                                                 
145 Suomen Lähetysseuran varhaisilla näyttelyillä tarkoitetaan tässä työssä Suomessa vuosina 1911–1912 
kiertänyttä Kiinalais-afrikkalaista näyttelyä ja 1926–1928 kiertänyttä Afrikkalais-kiinalaista näyttelyä. 
Näyttelyistä tarkemmin ks. Koivunen 2011, passim. 
146 Koivunen 2011, 87–88, 126. 
147 Vrt. esim. Canizzo 1998, 156; Gardner 2000, 45. 
148 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1900–1901, 25.12.1900. Risto ja Helmi Liljebladin yksityisarkisto (RHLA). 
Yli-Ii. Ks. myös K4 Valkoisen miehen pääkallo ”K Sekalaista”. Museon Pääluettelon alkuperäiset konseptit. 
ALK F. OMA. 
149 C1-1 Veitsi. ”Varsinaiset aseet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
150 Taskinen 2004, 35. 
151 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1900–1901, 24.3.1901. RHLA. Yli-Ii. 
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Liljebladilla oli lähetyskentällä esineiden keräyksestä useita esimerkkejä, joista hän on voinut 

saada kimmokkeen kokoelman luomiselle. Liljebladin ensimmäisellä lähetyskaudella yhtä ai-

kaa kentällä olleista läheteistä ambojen esineitä keräsivät ainakin August Pettinen (1857–

1914) ja Martti Rautanen,152 jonka johtamalla Olukondan asemalla Liljeblad vietti ensim-

mäiset työvuotensa.153 Myös Lähetysseuran johto oli kiinnostunut ambojen materiaalisen 

kulttuurin hyödyntämisestä osana lähetystyötä,154 ja lähetysjohtaja Jooseppi Mustakallio 

(1857–1923) kannusti vuonna 1907 osaa läheteistä keräämään ambokulttuurin esineitä ”lä-

hetysmuseon”155 kokoelmia varten.156 Kiinnostus ambokulttuurin esineisiin ja niiden kerä-

ykseen näkyi siis sekä Ambomaan lähetyskentällä että kotimaassa Liljebladin ensimmäisen 

lähetystyökauden ja Suomessa olon aikana. Esineiden keräys ei toisin sanoen ollut miten-

kään epätavallinen harrastus suomalaisten lähetystyöntekijöiden keskuudessa. Edellä kuvat-

tu ilmapiiri ja keräysharrastuksen nivoutuminen useiden lähetystyöntekijöiden toimintaan 

lienee ollut yksi tekijä, joka herätti myös Liljebladin kiinnostuksen ambojen esineiden han-

kintaan. Myös lähetysnäyttelyn isännöiminen sekä näyttelyn saama suosio ja sen vahvistama 

esineiden kiinnostavuuden ja arvostuksen nousu Lähetysseuran piirissä on voinut kasvattaa 

hänen etnografisten esineiden keräysintoaan.157 

 

Emil Liljebladin kokemus lähetystyöntekijänä vaikutti hänen esineiden keräysmahdollisuuk-

siinsa sekä lähetystyökausina että tutkimusmatkan aikana. Pitkään alueella asunut Liljeblad 

ehti perehtyä tapoihin ja esinekulttuuriin, mikä antoi paremmat mahdollisuudet keräykselle 

kuin lyhytaikainen vierailu.158 Hän oppi ensimmäisinä lähetysvuosinaan ambojen kielen,159 ja 

                                                 
152 Koivunen 2011, 33–45. Martti Rautasen esineiden keräyksestä ks. myös Peltola 1996, 120–128 ja 
Grönholm 1983, 11–16. 
153 Ylimaunu 2005, 61. 
154 Tästä merkkeinä olivat lähetysjohtaja Jooseppi Mustakallion kiinnostus saada rakenteilla olleeseen 
kansallismuseoon oma Afrikka-osio, vuonna 1900 käyttöön otetussa Suomen Lähetysseuran toimitalossa 
Lähetysmuseolle varatut tilat sekä vuonna 1911 toteutunut Kiinalais-afrikkalainen lähetysnäyttely osana 
Lähetysseuran toimintaa. Koivunen 2011, 42, 45–46. 
155 Suomen Lähetysseuran toimitalossa Helsingin Tähtitorninkadulla oli Lähetysmuseoksi nimitetty huone 
seuran hallussa oleille lähetysalueilta tuoduille esineille. Museohuone ei kuitenkaan ollut laajemmin avoinna 
yleisölle ja erään tiedon mukaan se toimi lähinnä esinevarastona. Koivunen 2011, 45–46. 
156 Aune Liljebladin otteita lähetysjohtaja Jooseppi Mustakallion kirjeestä J. Tuomiselle, 24.11.1906 Helsinki; 
Aune Liljebladin otteita lähetysjohtaja Jooseppi Mustakallion kirjeestä Martti Rautaselle. Helsinki 28.1.1907. 
ALK Bfd:7. OMA. Ks. myös Koivunen 2011, 42. 
157 Koivusen mukaan Kiinalais-afrikkalainen näyttely herätti Lähetysseurassa kiinnostusta ja arvostusta esineitä 
kohtaan. Koivunen 2011, 104. Myös uusi, Afrikkalais-kiinalaiseksi kutsuttu näyttelysarja järjestettiin ennen 
Liljebladin tutkimusmatkaa vuosina 1926–1928. Koivunen 2011, 111. 
158 O’ Hanlonin mukaan tietyssä paikassa vain lyhyen ajan viettäneiden kerääjien kokoelmat ovat usein 
suppeampia ja sisältävät lähinnä miesten esineitä. Tämä johtuu siitä, että kerääjien oli yleensä mahdollista 
hankkia lyhytaikaisissa kontakteissa vain tavanomaisia arkiesineitä ja esineitä, joita kerääjien kohtaamat ihmi-
set, useimmiten miehet, kantoivat mukanaan. Myös vuodenaika vaikutti näiden kokoelmien sisältöön rajaten 
pois sellaiset esineet, jotka eivät olleet käytössä kohtaamisaikana. O’Hanlon 2000, 16. 
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pystyi varsin pian toimiman heidän kanssaan itsenäisesti, riippumattomampana välikäsistä 

kuin kieltä osaamaton ja tulkkia tarvitseva kerääjä. Liljeblad kirjoittaa kielitaitonsa ja koke-

muksensa olleen suuri apu tutkimuksen teossa.160 Lisäksi Liljeblad oli alusta saakka päivit-

täin tekemisissä paikallisen väestön miesten ja naisten sekä eri yhteiskuntaluokkien kans-

sa.161 Tästä syntyi pitkäaikaisiakin kontakteja ja ystävyyssuhteita.162 Nämä kokemukseen, 

asemaan ja kontakteihin liittyvät tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että Liljebladin on ollut 

mahdollista kerätä laajasti ambojen eri elinpiirejä kuvastavaa esineistöä.  

 

On mahdollista, että Liljeblad korosti erityisesti kirjeissään lähetysvuosilta saadun koke-

muksensa ja kielitaitonsa merkitystä suhteessa tutkijoiden lukeneisuuteen myös siksi, että 

hänen kyvyistään lähetystyöntekijänä tutkimuksentekoon oli kirjeen perusteella ilmeisesti 

esitetty kotimaassa epäilyksiä.163 Tämä keskustelu liittyy antropologian tutkimuksessa tapah-

tuneeseen murrokseen, jossa kentällä olevan, tietoja hankkivan välikäden, kuten lähetys-

työntekijän, ja kotimaassa lähetettyjen tietojen pohjalta tutkimusta tekevän tutkijan suhteen 

korvasi tutkijan omaan kenttätyöskentelyyn perustuva työtapa. Vuosina 1920–1950 tapah-

tuneen muutoksen myötä tutkijoiden kanssa aikaisemmin runsaasti yhteistyötä tehneitä lä-

hetystyöntekijöitä ei enää pidetty tieteellisesti uskottavina tiedon kerjääjinä ja tuottajina.164  

 

Liljeblad ei pelkästään kerännyt ja säilyttänyt esineitä vaan asetti ne esille järjestämällä koko-

elmastaan kotimuseoksi kutsutun kokonaisuuden perheen jokaiseen asuinpaikkaan Kirvun, 

Simpeleen ja Sortavalan Ruskealan pappiloihin. Näin kokoelma oli Liljebladin aikana seura-

kuntalaisten ja muiden vieraiden nähtävänä.165 Kokoelma herätti ilmeisesti aikanaan kiinnos-

tusta, sillä esimerkiksi C. G. Mannerheimin (1867–1951)  tiedetään tutustuneen siihen Rus-

kealan pappilassa.166 Skytän mukaan Liljebladin keräämiä esineitä on voinut olla esillä myös 

vuonna 1911 Lähetysseuran ”Kiinalais-afrikkalaisen lähetysnäyttelyn” Afrikka-osastossa Lil-

                                                                                                                                               
159 Ylimaunu 2005, 61. 
160 Emil Liljebladin kirje Kaarle Krohnille, 27.5.1932 Ondonga. Kaarle Krohnin kirjekokoelma III:48:2. Kaar-
le Krohnin arkisto (KKA). Suomen Kirjallisuudenseuran kirjallisuusarkisto (SKS/KIA); Emil Liljebladin kirje 
lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Olukonda 5–6.12.1930. Ec:30. SLA. KA. 
161. Esim. Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1900–1901, 12.2.1901; Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1902–1903, 
20.5.1902, 27.11.1902, 26.7.1903; Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1904–1907/1912–1916, 25.4.1904, 
22.11.1906. RHLA. Yli-Ii. 
162 Esimerkiksi Clifford pitää lähetystyöntekijöiden kontakteja hyvinä. Clifford 1994, 26. Esimerkkinä pitkistä 
suhteista mainittakoon Liljebladin suhde Šivute sâ Ndjongoloon. Ks. Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1902–
1903, 4.9.1902, 6.2.1903; Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1904–1907/1912–1916, 27.10.1912. RHLA. Yli-Ii. 
163 Aune Liljebladin ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjam Liljebladille, Ondonga 29.11.1931. Vihko II. ALK 
Bfc:3. OMA. 
164 Clifford 1994, 26–34. Ks. myös Harries 2005, 255, 258. 
165 Skyttä 2010, 323. Ks. myös Koivunen 2011, 111–112. Liljebladin kotimuseon ulkoasusta Sortavalan 
Ruskealan pappilassa ks. liite 4 ja liite 5. 
166 Koivunen 2011, 112. 
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jebladin isännöidessä sitä Helsingissä ja Turussa.167 Kotimuseotoiminta vaikuttaisi olleen 

yleistä länsimaisten lähetystyötekijöiden keskuudessa,168 ja Liljebladin kokoelmatyö vastaa 

myös tässä suhteessa laajoja esinekokoelmia keränneiden länsimaalaisten lähettien toimin-

taa. 

 

Liljebladin keräys sijoittuu ajanjaksolle, jolloin etnografisten esineiden kauppa oli Euroo-

passa kiivaimmillaan.169 Useiden vieraiden kulttuurien parissa toimineiden henkilöiden ta-

paan myös Liljeblad keräsi esineitä ja luonnontieteellisiä näytteitä lähetystyökausinaan ja 

tutkimusmatkansa aikana muille tahoille. Edellä mainitun Suomen luonnonhistoriallisessa 

museossa olevan kasvikokoelman lisäksi Liljebladin keräämiä kasvitieteellisiä näytteitä on 

ilmeisesti myös Pretorian yliopistossa.170 Tutkimusmatkaltaan Liljeblad toi Suomeen yh-

teensä kaksi konttia kuriositeeteiksi määriteltyjä esineitä,171 joissa oli hänen oman kokoel-

mansa esineiden lisäksi lähetysmuseolle ja sotamuseolle kerättyjä esineitä.172 Esineiden kerä-

yksestä lähetysmuseolle oli sovittu etukäteen, ja Liljeblad sai keräystyötä varten 15 puntaa, 

joka vastasi matkalle lähdettäessä 2913 markkaa.173 Sotamuseon ja Liljebladin välistä kir-

jeenvaihtoa ei ole säilynyt, ja voi olla, että sotamuseoon päätyneet esineet tarjottiin myytä-

väksi museolle vasta matkan jälkeen. Arkistossa on myös kaksi tutkimusmatkan jälkeen päi-

vättyä esinelistaa, joihin ei ole merkitty esineiden vastaanottajaa.174  

 

Opetusministeriöltä saadun rahoituksen lisäksi Liljeblad joutui ottamaan huomattavan lai-

nan Suomessa olevaa perhettänsä varten voidakseen työskennellä tutkimustyön parissa 

Ambomaalla kaksi vuotta.175 Edellä mainittujen listojen esineet ovat mahdollisesti tutki-

musmatkalta kerättyjä esineitä, jotka myytiin Suomessa yksityisille henkilöille tai muille mu-

seoille matkasta aiheutuneiden kulujen kattamiseksi. Sotamuseon listaan ja kahteen muuhun 

                                                 
167 Skyttä 2010, 305–306. 
168 Coombes 1997, 167; Gardner 2000, 45. 
169 Torrence&Clarke 2011, 34–35, 39; Buschmann 2000, 56; Coombes 1997, 159. 
170 Aune Liljebladin kopio Pretorian yliopiston lähettämistä kysymyksistä. Vastaanotettu 1.11.1976. ALK 
Bfa:3. OMA. 
171 Helsingfors Magasinaktiebolag. Ordn. N:o 48661. 15.11.1932 Helsinki. KELA A. OMA. 
172 ”Luettelo Suomen Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v 1932”. Ruskeala 
28.9.1932; ”Sotamuseolle L. Afrikan Ambomaalta sota-aseita.” Ei päiväystä. KELA C:2. OMA. Lahjoituksen 
olemassaolo tarkistettu Sotamuseolta. Sähköposti tekijän hallussa. 
173 Aune Liljebladin ote Matti Tarkkasen kirjeestä Emil Liljebladille. 20.6.1931. Vihko ”Jäljennöksiä ja otteita 
Emil Liljebladin kirjeistä Afrikasta Suomeen 1930–1931 I”. ALK Bfc:3. OMA; Rahanarvonlaskuri. Suomen 
Pankin Rahamuseo. http://www.rahamuseo.fi/fi/pelit-ja-multimediat/rahan-arvolaskuri/ (käytetty 4.4.2014). 
174 ”Lounais-Afrikan Ambomaalaisia kansantieteellisiä esineitä”. 7.9.1932, Helsinki; ”Luettelo 
Ambomaalaisista kansantieteellisistä esineistä”. 5.9.1932 Helsinki. KELA C:2. OMA. 
175

 Emil Liljebladin kirje Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston Johtokunnalle, 7.9.1934 
Helsinki. KELA Dc:1. OMA; Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, 3.2.1931 Ondonga. Kaarle 
Krohnin kirjekokoelma III:48:1. KKA. SKS/KIA. 
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esinelistaan merkittyjen esineiden yhteenlaskettu myyntihinta oli 5776 markkaa, mikä vastaa 

vuoden 2014 rahassa 2059 euroa.176 Kun tästä vähentää esineiden ostamiseen mahdollisesti 

käytetyt kulut, voidaan nähdä, että mitään huomattavaa omaisuutta esineillä ei tienannut, 

mutta niillä pystyi mahdollisesti kattamaan pienempiä matkasta aiheutuneita menoja. 

 

Myymisen lisäksi Liljeblad myös lahjoitti esineitä. Toiselta lähetyskaudelta palattuaan hän 

lahjoitti Ambomaalaisia esineitä ja siemeniä ainakin Sortavalan opettajaseminaariin.177 Lä-

heisilleen antamiensa esineiden lisäksi Liljebladin tiedetään lahjoittaneen sotapäällikön kei-

hään C.G. Mannerheimille ja määrittelemättömän ambojen esineen Helsingin yliopiston 

itämaisten kielten professori Knut Tallqvistille (1865–1949).178 Esineiden lahjoittaminen 

suomalaiselle merkkihenkilölle, tutkijalle ja kouluille vastaa useiden etnografisten kerääjien 

pyrkimyksestä verkostoitua ja välittää tietoa esineiden kautta.179  

 

Liljeblad ei siis ollut pelkästään yksityisen kokoelman kerääjä, vaan kuuluu niihin etnografi-

sia ja luonnontieteellisiä kokoelmia keränneisiin lähetteihin, jotka pyrkivät välittämään tie-

toa, luomaan verkostoja ja hankkimaan varoja esineiden ja luonnontieteellisten näytteiden 

kautta. Muiden kerääjien tapaan myös lähetystyöntekijät myivät esineitä hankkien varoja jo-

ko lähetystyöhön tai omiin elinkustannuksiinsa.180 Tämä ei ollut poikkeuksellista myöskään 

suomalaisten lähetystyöntekijöiden keskuudessa.181 Vaikka etnografisten esineiden keräys ei 

liene ollut Suomessa yhtä suurisuuntaista kuin esimerkiksi siirtomaavalloissa, Liljebladin oli 

ilmeisesti mahdollista hankkia tutkimusmatkansa jälkeen tarvittavia varoja myymällä esineitä 

museoille ja yksityisille henkilöille.  Liljebladin keräys vastaakin aikakauden etnografisten 

esineiden keräystä myös esineiden myymisen suhteen. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Liljebladin kokoelmatyö vastaa pääpiirteiltään hyvin 

vahvasti niin kokoelman sisällön, esille asettamisen ja esineiden välittämisen osalta länsi-

maalaista etnografisten esineiden keräysperinnettä, jossa kentällä oleva henkilö ottaa vieras-

ta kulttuuria haltuunsa hankkimalla laajasti sekä itselleen että muille tahoille sen käyttämää 

esineistöä kulttuuria kuvaavina näytteinä.  Tätä yhteneväisyyttä selittää todennäköisesti osal-

                                                 
176 Rahanarvonlaskuri. Suomen Pankin Rahamuseo. http://www.rahamuseo.fi/fi/pelit-ja-multimediat/rahan-
arvolaskuri/ (käytetty 4.4.2014). 
177 Sortavalan Seminaarin rehtori Karl Adolf Oskar Relanderin kirje Emil Liljebladille, 26.8.1921 Sortavala. 
KELA Ba:60. OMA. 
178 Professori Knut Tallqvistin kirje Emil Liljebladille, 6.5.1935 Helsinki. KELA Ba:82. OMA; Emil 
Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, 27.7.1931 Onguediva. Ec:30. SLA. KA. 
179 esim. Livne 2011, 47–48; Coombes 1997, 132. 167–168. 
180 Livne 2011, 65. 
181 Ks. tämä työ s. 21. 
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taan länsimaalaisten vieraiden kulttuurien parissa toimineiden matkailijoiden, hallintomies-

ten ja lähetystyöntekijöiden harjoittama pitkä etnografisen esineistön keräysperinne, jossa 

lähetystyöntekijöillä oli jo 1800-luvun alusta lähtien keskeinen rooli.182 Jo 1800-luvun lopul-

la kerääjien päämääränä oli hankkia ”edustavia kokoelmia”, jotka kuvastaisivat kohdekansan 

tavanomaista elämää.183 Kuten johdannossa on tuotu esille, lähetystyöntekijät osallistuivat 

myös kohdekansojensa tutkimiseen. Coombesin mukaan esimerkiksi brittiläiset lähetystyön-

tekijä olivat tietoisia kulttuurintutkimuksen virtauksista ja keräsivät perinnettä tutkijoita var-

ten ja julkaisivat omia tutkimuksiaan.184 Erityisesti siirtomaavalloissa suositulle etnografiselle 

keräystoiminnalle oli siis olemassa Liljebladin keräyksen aikana malli, jonka vieraalla maalla 

työskentelevä lähetti pystyi ympäristöstään omaksumaan. Vaikka lähetystyössä oli kansallisia 

piirteitä ja eroavaisuuksia, lähetystyöntekijät kokivat myös olevansa maailmanlaajuiseen ver-

kostoon kuuluvia toimijoita.185 Lähetystyön transnationaalinen186 luonne on voinut edesaut-

taa etnografisen keräyksen ja samankaltaisten kokoelmien luomisen omaksumista myös 

osaksi suomalaisten lähettien toimintaa lähetyskentällä. 

 

Emil Liljebladin kuoleman jälkeen esinekokoelma jäi vuonna 1937 hänen vaimonsa Alma 

Liljebladin ja vanhimman tyttären Aune Liljebladin haltuun. Aune Liljebladin Ambomaalta 

kerättyä materiaalia koskevana päätehtävänä oli saattaa Emil Liljebladin kuoleman vuoksi 

kesken jäänyt Afrikan amboheimojen kansantietoutta -käsikirjoituksen käännöstyö loppuun 

yhdessä käännöstyöhön lupautuneen lähetystyöntekijä Anna Gladin (1872–1961) kanssa.187 

Hän jatkoi isänsä työtä myös esinekokoelman osalta. Emil Liljebladin kuoleman jälkeen 

Aune ja Alma Liljeblad muuttivat yhdessä Helsinkiin vuonna 1939. Kokoelma pakattiin so-

dan ajaksi uuden asuinrakennuksen kellariin, jossa se oli aina syksyyn 1958 saakka.188 Kysei-

sen vuoden kesänä Aune Liljeblad teki kolmen kuukauden matkan Ambomaalle ja Kavan-

gon alueelle,189 joista hän hankki ensimmäiset kokoelmaan liittämänsä esineet.190  

 

                                                 
182 Coombes 1997, 158–159, 161–174. Ks. myös Koivunen 2011, 24, 26–27. 
183 O’Hanlon 2000, 22; Coombes 1997, 159. 
184 Coombes 1997, 173. 
185 Jalagin et al. 2010, 9–10, 13-14; Nielssen et al. 2011, 1–2. 
186 Transnationaalisuudella tarkoitetaan ei-valtiollisten toimijoiden, kuten yksilöiden ja järjestöjen, 
kansallisvaltioiden rajat ylittäviä suhteita, prosesseja ja vuorovaikutusta. Nielssen et al. 2011, 2–3. 
187 ”Emil Liljebladin folkloretutkimusta koskevaa”. ALK E:4. OMA. Ks. myös Anna Gladin selvitys 
käännöstyöstä, 30.4.1941. KELA De. OMA. Ks. myös Skyttä 2010, 319. 
188 ”E. Liljebladin kotimuseon historiikkia”. ALK F. OMA. 
189 Skyttä 2010, 324. 
190 Kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
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Matka liittyi vahvasti Emil Liljebladin suullisen kansanperinteen keräystyön loppuunsaatta-

miseen,191 eikä ensisijaisena tarkoituksena liene ollut esineiden hankinta. Onkin epäselvää, 

oliko Aune Liljebladin pyrkimyksenä alun perin hankkia matkaltaan kokoelmaa täydentäviä 

esineitä vai saiko hän idean tähän matkansa aikana. Voi myös olla, että hän päätti lisästä 

muista lähtökohdista hankkimansa esineet kokoelmaan vasta matkansa jälkeen. Joka tapa-

uksessa matkalta palattuaan Aune Liljeblad aloitti isänsä esinekokoelman hoitamisen. Hän 

asetti osan kokoelmasta esille Helsingin kotiinsa syyskuussa 1958. Osa esineistä jaettiin 

Emil Liljebladin lapsien kesken ja osa jätettiin kellariin.192 Kotimuseo ei ollut vain sukulais-

ten ja ystävien iloksi, sillä Aune Liljebladin ylläpitämän kävijäluettelon perusteella siellä kävi 

varsin laajasti ihmisiä.193 Hän siis jatkoi isänsä perinnettä myös kotimuseon osalta.  

 

Aune Liljebladin aikana kokoelmaan lisättiin yhteensä 62 esinettä ja kuusi luonnontieteellis-

tä näytettä. Näistä esineistä ja näytteistä yhteensä 25 on Aune Liljebladin keräämiä,194 ja ky-

seiset esineet on hankittu vuosina 1958 ja 1975–1978. Matkaltaan hankkimiensa esineiden 

lisäksi Aune Liljeblad osti esineitä myös lähetysmuseolta ja lähetystyöntekijöiltä.195 Hän lisä-

si kokoelmaan myös yhteensä 43 lähetystyöntekijöiden ja ambojen lahjoittamaa esinettä ja 

luonnontieteellistä näytettä.196 Lahjoitetut esineet on saatu pääosin vuosina 1958–1959 ja 

1970–1984. Lahjoittajien rooli on siis ollut merkittävä Aune Liljebladin aikana suhteessa 

hänen itse keräämiinsä esineisiin. Aune Liljebladin kaudella kokoelmaan liitettiin ambojen 

esineiden lisäksi myös pieni määrä kavangolaisia esineitä ja bushmannien esineitä.197 

 

Suurimman työn Aune Liljeblad teki kokoelman luetteloinnissa. Hän luokitteli kaikki esi-

neet ja etsi niitä varten tietoa haastattelemalla amboja, entisiä lähetystyöntekijöitä ja hank-

kimalla tietoa kirjallisuudesta ja muista vastaavista kokoelmista.198 Luettelointityö on tehty 

muistiinpanojen perusteella vuosina 1970–1985,199 ja sen aktiivisin tiedonetsintään liittynyt 

vaihe painottunee 1970-luvulle. 1980-luvulla ainakin osa vuonna 1958 sukulaisille luovute-

                                                 
191 ”Emil Liljebladin folklorepapereista”, 11a. ALK E:4. OMA. 
192 ”E. Liljebladin kotimuseon historiikkia”.ALK F. OMA. Ks. myös Skyttä 2010, 324. 
193 Lista kävijöistä. Aune Liljebladin matkapäiväkirja III. ALK Ca:1. OMA. 
194 Ks. liite 1. 
195 Kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
196 Ks. liite 1. 
197 Kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
198 Kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit; Museon vaiheita koskeva nimeämätön teksti. ALK F. 
OMA. 
199 Aune Liljebladin kokoelmatyötä koskevat muistiinpanot ja esineluettelot. ALK F. OMA. 
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tuista esineistä palautettiin kokoelomaan.200 Aune Liljeblad sokeutui viimeisinä elinvuosi-

naan,201 ja ilmeisesti kokoelman järjestelytyö ja luettelointi jäi hieman keskeneräiseksi.202 

 

Ennen kuolemaansa Aune Liljeblad lahjoitti Liljeblad-kokoelman Oulun yliopistolle. Jaana 

Skytän mukaan Emil Liljebladin kotikaupungin yliopisto valikoitui lahjoituskohteeksi siksi, 

että Aune Liljeblad halusi sekä esineiden että kirjallisen materiaalin tieteellisen tutkimuksen 

kohteeksi.203 Aune Liljeblad oli hyvin tietoinen Helsingin ambokulttuuria sisältävistä esine-

kokoelmista sekä lähetysmuseossa että Kansallismuseossa.204 Tämä on voinut vaikuttaa pää-

tökseen lahjoittaa kokoelma nimenomaan Ouluun, jossa sillä oli vastaavien kokoelmien 

puuttuessa mahdollisuus saada enemmän tieteellistä ja yleistä huomiota. Tällä hetkellä ko-

koelma on Oulun yliopiston hallussa ja sen esineistöä on ollut esillä Yliopiston tiloissa ja 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseossa.205 

 

Aune Liljebladin roolia kokoelman hoidossa voidaan kuvata Emil Liljebladin työn jatkami-

seksi ja loppuunsaattamiseksi, sillä hän jatkoi sekä kokoelman hoitoa että kotimuseoperin-

nettä isänsä työn pohjalta. Aune Liljebladin aikana kokoelman täydentäminen on painottu-

nut hänen Namibian matkansa jälkeiselle vuodelle sekä vuosille 1970–1984, jolloin hän 

työskenteli kokoelman luetteloinnin parissa. Luettelointia voidaan pitää Aune Liljebladin 

Liljeblad-kokoelmaan liittyvänä päätyönä. Siinä missä kokoelman esineet edustavat suu-

rimmaksi osaksi Emil Liljebladin näkemyksiä, esineiden järjestely heijastaa täydellä varmuu-

della vain Aune Liljebladin kuvaa ambokulttuurista.   

 

1.2 Autenttinen ambokulttuuri vangittuna esineisiin 

 

Koska Emil Liljeblad on kerännyt pääosan Liljeblad-kokoelman esineistä, esinemateriaali 

edustaa suurimmaksi osaksi hänen näkemystään siitä, mitkä esineet kulttuurissa olivat ke-

räämisen arvoisia. Esineet voidaan kuitenkin määrittää useiden ominaisuuksien perusteella, 

ja niillä voi myös olla useita käyttötarkoituksia. Kerääjä valitsee, mitä esineen ominaisuutta 

                                                 
200 ”16.6.1980 Irjan ambol. esineet Petri Tiensuu”. Vanhoja konsepteja. ALK F. OMA. 
201 Skyttä 2010, 325. 
202 Ks. tämä työ s. 9–10. 
203 Skyttä 2010, 323–324. 
204 Aune Liljeblad käytti Martti Rautasen Ambomaan kokoelmaa ja Lähetysmuseon opasta apunaan 
kokoelmansa luetteloinnissa. Museon kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
205 Pohjois-Pohjanmaan museon ”Kurpitsakirnuista sananlaskuihin – Ambomaan aarteita Emil Liljebladin 
kokoelmasta” -näyttelystä ks. esim. Skyttä 2010, 305. 
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hän painottaa liittäessään esineen osaksi luomaansa kategoriaa.206 Esineiden järjestäminen ja 

luokitteleminen osaksi kokoelma vaikuttaa siis siihen, millaisen kuvan kulttuurista esineet 

antavat. Emil Liljebladin keräystä tutkittaessa on ongelmallista, että esineiden ryhmittely ka-

tegorioihin edustaa varmuudella vain toisen kerääjän, Aune Liljebladin, näkemystä kulttuu-

rista. Aune Liljebladin mukaan Liljeblad-kokoelman tarkoituksena on kuvata ”vanhaa hei-

mokulttuurin aikaa”, jolloin kristinusko ja muut länsimaalaiset vaikutteet eivät olleet muut-

taneet merkittävästi ambojen elintapaan ja materiaalista kulttuuria.207 Koska Emi Liljebladin 

ja Aune Liljebladin kokoelmatyön aikaväli on huomattavan pitkä, on aiheellista kysyä, missä 

määrin voin olettaa esineluettelon ja sen kategorioiden edustavan Emil Liljebladin näke-

myksiä kokoelmasta.208 Onko hän voinut kerätä ja järjestää kokoelmaa muista lähtökohdis-

ta? 

 

Emil Liljebladin keräyksen aikana 1900-luvun alussa vieraiden kulttuurien parista kerätty 

etnografinen esineistö järjestettiin kokoelmissa ja näyttelyissä kuvaamaan kulttuuria joko 

evolutionistisen selitysmallin kautta tai elävänä autenttisena209 kokonaisuutena.210 1800-

luvulta peräisin olevassa evolutionistisessa mallissa esineistä tehtiin kehityslinjoja, joissa esi-

neet järjestettiin alkeellisista kehittyneisiin, ja näin kuvastamaan länsimaiden kehittyneisyyttä 

primitiivisiin luonnonkansoihin verrattuna. Autenttisessa mallissa keräämisen taustalla oli 

usein pyrkimys estää keräyksen kohteena olevaan kulttuuriin liittyvän tiedon katoaminen 

kulttuurin muuttuessa. Kerääjä siis keräsi esineitä, jotka edustivat hänen perinteiseksi kat-

somaansa elävää kulttuuria. Keräyksen ulkopuolelle jäivät tällöin yleensä sekä historialliset 

että kulttuurilainoja sisältävät esineet.211 Esimerkiksi Martti Rautasen laatimassa Ambomaan 

kokoelman luettelossa esineet on luetteloitu samaa aikakautta edustavaksi kokonaisuudeksi, 

joka on jaettu esineiden käyttötarkoituksiin perustuviin ryhmiin.212  

 

Myös Aune Liljebladin näkemys kokoelmasta heimokulttuurin kuvastajana vastasi siis au-

tenttista kokonaisuutta. Tämä näkyy hänen tavassaan luetteloida esineitä ja kuvata esine-

ryhmiä yhtenäisen ja samaa aikakautta edustavan kulttuurin osina,213 sekä pyrkimyksenä pi-

                                                 
206 Kiuru 1995, 53–54. 
207 ”D Työkalut ja ammattivälineet”, 47. Kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
208 Ks. Harju 2010, 9. 
209 Kulttuuri ei ole stabiili vaan muuttuu koko ajan. Tästä näkökulmasta se, mikä käsitetään autenttiseksi 
kulttuuriksi, on aina subjektiivista. 
210 Clifford 1994, 228. 
211 Clifford 1994, 231; Coombes 1997, 117–121; Kiuru 2000, 66.  
212 Koivunen 2011, 40. Ks. myös Rautanen 1983, 18–83. 
213 Museon kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
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tää myöhemmin tulleet, eurooppalaista lainaa olevat esinetyypit poissa kokoelmasta.214  Au-

ne Liljeblad on saattanut ottaa mallia luettelointiinsa muun muassa Martti Rautasen luette-

losta, jota hän käytti apunaan esineisiin liittyvän tiedon hankinnassa.215  

 

Kokoelman esineiden jaottelu näkyy yleensä luetteloinnin lisäksi esineiden esillepanossa.216 

Koska Emil Liljeblad ei jättänyt jälkeensä Aune Liljebladin tapaan esineluetteloa, vastaan 

kysymykseen keräyksen lähtökohdista tarkastelemalla Liljebladin näyttelytoimintaa, joka 

koostuu hänen kotimuseostaan ja Lähetysnäyttelyn Afrikka-huoneen isännöinnistä Helsin-

gissä ja Turussa. Sekä Lähetysnäyttelyn Afrikka-huone vuonna 1911 että Emil Liljebladin 

kotimuseo 1930-luvulla oli järjestetty erityisesti 1800-luvulla suosiossa olleella trophy-

tyyliksi kutsutulla tavalla, jossa esineistä luotiin koristeellisia kokonaisuuksia. Lähetysnäytte-

lyssä ambojen esineet järjestettiin trophy-tyylillä eri järjestyspaikkakuntien vastuuhenkilöstä 

riippuen sekä evolutionistisesti että autenttisiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi näyttelyn en-

simmäisenä järjestäjänä toimineen August Pettisen Afrikka-osio edusti evolutionistista mal-

lia. Pettinen teki ambomaalaisista esineistä evolutionistisen kehityskertomuksen, jossa todel-

lisuudessa samanaikaisesti käytössä olleet esineet jaettiin keinotekoisesti kahteen eri aika-

kauteen: sotaisaan menneisyyteen ja rauhaisaan maanviljelyä painottavaan nykyisyyteen sekä 

pukeutumiseen liittyviä esineitä, amuletteja, soittimia ja purkkeihin säilöttyjä pikkunisäkkäitä 

sisältävään ryhmään, jota ei ollut ajoitettu kehityskertomuksen osaksi.217 Evolutionistista 

mallia käytettiin siis myös Suomen Lähetysseuran lähettien keskuudessa. 

 

Läheteillä oli toki vaihtelevia ja positiivisiakin näkemyksiä amboista ja heidän kulttuuristaan, 

mutta heidän kirjoitustensa perusteella ajalle tyypillinen, länsimaalaisen kulttuurin parem-

muudesta lähtevä lähestymistapa ambojen tapojen ymmärtämiseen oli yleinen 1800-luvun 

lopussa ja 1900-luvun alussa.218 Ambojen pakanuus ei ollut lähetystyöntekijöille pelkästään 

                                                 
214 Aune Liljeblad poisti ostamansa okavangolaiset penkit luettelosta siksi, että ne olivat eurooppalaista 
kulttuurilainaa. Vrt. F3 Istuimia, ”F Ambolaisten asunnot, koseptit”, 178–179 ja F3 istuimia, ”F Ambolaisten 
asunnot”, 39. Kokoelman alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
215 Kerätystä tiedosta ks. esim. ”A Taikavälineet. Yleistä”, 9; ”Varsinaiset aseet”, ”Yleistä”, 4–6. Museon 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. Aune Liljebladin kokoelmassa on myös käsin tehty kopio 
sekä valokopio Rautasen Ambomaan kokoelman esineluettelosta. ”Rautasen luettelo (Museo-tav. varten)”; 
”Kansallismuseosta xero M. Rautasen esineluettelosta.” ALK F. OMA. 
216 Kiuru 1995, 58.  
217 Koivunen 2011, 87–88. Liljebladin kotimuseon ulkoasusta ks. liite 4 ja liite 5. 
218 Säkkinen 2004, 29–30, 34–35. Jako kristittyihin ja pakanoihin näyttäisi olleen useille lähetystyöntekijöille 
etnistä alkuperää merkittävämpi erottava tekijä, vaikkakaan pakanuuden ja rodun erottaminen toisistaan ei 
ollut yksiselitteistä. Kristillisyyteen kuului useiden lähettien mielessä myös länsimaisen kulttuurin 
omaksuminen. Lähetystyöntekijöiden kuvauksissa ambokristitty ei myöskään ollut samanlainen suomalaisen 
lähetin kanssa, vaan monista positiivisista piirteistään huolimatta lapsellinen ja yksinkertainen. Aikakauden 
rotukäsityksiin kuului ajatus siitä, että mustat ovat länsimaalaisiin verrattuna ”lapsen tasolla”. Säkkinen 2004, 
36–43. Kristitty/pakana -jaosta ks. myös Löytty 2006, 169–193. 
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uskonkysymys vaan siihen liittyi myös monia kulttuurisia piirteitä. Pakanuudesta luopumi-

sen voidaankin katsoa Löytyn mukaan edellyttäneen sekä kristinuskon ja siihen liittyneiden 

moraalikäsitysten että läntisen sivilisaation omaksumista.219 Myös Liljeblad jakoi tämän käsi-

tyksen. Vaikka hänellä näyttäisi olleen tapana kärjistää näkemyksiään saadakseen viestinsä 

lähetystyön uudistamisen tarpeesta perille,220 voidaan kirjeiden pohjalta päätellä, että Lilje-

blad ei pitänyt ambokulttuuria erityisen kehittyneenä, kuten Kiinaa ja Japania, joiden asuk-

kaat hän näki ”sivistyneinä pakanakansoina”.221 

 

Liljeblad ei kuitenkaan näytä mieltäneen ambokulttuurin esineitä kehityskertomus lähtökoh-

tanaan. Koivusen mukaan Liljebladin isännöimässä Turun näyttelyssä esineet oli järjestetty 

kehityshistoriallisesta kertomuksesta poikkeavasti kuvaamaan esineistöä yhtenä ajallisena 

kokonaisuutena.222 Myös Liljebladin kotimuseossa eri esineryhmät olivat osana yhtä koko-

naisuutta eikä esillepano viittaa selkeästi siihen, että esineet olisi järjestetty kehityskertomuk-

sen mukaisesti eri osioihin.223 Esillepanosta kertovat valokuvat näyttäisivät siis tukevan ole-

tusta siitä, että kokoelman esineet edustivat yhtenäistä kokonaisuutta myös Emil Liljebladin 

aikana. Toisena selittävänä tekijänä pappilan Afrikka-huoneen esillepanolle voi olla myös se, 

että huoneen tilat rajasivat esillepanomahdollisuuksia eikä useamman kokonaisuuden järjes-

tämiseen Pettisen evolutionistisen esitystavan mukaisesti ollut mahdollisuuksia. Turun näyt-

telyn valossa tämä ei kuitenkaan vaikuta todennäköisimmältä selitykseltä. 

 

Emil Liljebladin näkemykset ambojen elämästä tukevat myös tulkintaa, että esineitä kerät-

tiin autenttisen kokonaisuuden lähtökohdasta käsin. Liljebladin mukaan lähetystyö aloitti 

ambojen historiallisen kehityksen, jota ennen ambot elivät ”historiantakaista aikaa”.224 Lilje-

blad näki siis ainakin ensimmäisen lähetyskautensa lopussa kristinuskon tulon murroksena, 

joka aloitti Ambomaan historian. Suuri osa Iso-Britannian 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 

alun etnografisista museoista välitti samantapaista käsitystä Afrikasta ”mantereena ilman 

                                                 
219 Löytty 2006, 177–179. 
220 Ks. esim. Emil Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, 13.2.1920 Strand. ALK Bfc.:3. OMA; 
Aune Liljebladin jäljennös Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle. 11.10.1932 Ruskeala. 
Vihko ”Jäljennöksiä ja otteita Emil Liljebladin kirjeistä 1932 III”. ALK Bfc:3. OMA. 
221 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle, Ontananga 31.1.1907. ALK Bfc:3. 
OMA. Tämä käsitys esimerkiksi kiinalaisista ”sivistyneinä pakanoina” oli lähettien keskuudessa varsin yleinen. 
Sivistyneisyys perustui Kiinan sivilisaation ikään, keksintöihin ja saavutuksiin. Pakanuus taas perustui uskon-
toon, joka nähtiin epäjumalanpalvontana. Vrt. esim. Koivunen 2011, 70. 
222 Turun näyttelystä ks. Koivunen 2011, 88–89. Emil Liljebladin näyttelynhoitoajankohdasta ks. Skyttä 2010, 
305; Koivunen 2011, 85. Alaviite 282. 
223 Ks. liite 4 ja liite 5. 
224 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle. Ontananga 31.1.1907. ALK Bfc.:3. 
OMA. 
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historia ennen länsimaalaisten tuloa”.225 Vaikka tämä ajattelumalli on aikakaudelle tyypilli-

sesti etnosentrinen ja evolutionistinen, siihen kuului Liljebladin tapauksessa myös käsitys 

kristinuskon tuloa edeltävästä, staattisesta ajasta, jolloin kehitystä ei tapahtunut. Aune Lilje-

bladin myöhempi näkemys ”heimokulttuurin ajasta” näyttäisi vastaavan tätä käsitystä.  

 

Myös Emil Liljebladin tutkimusmatkan aikana tekemä työ ambokulttuurin parissa vahvistaa 

käsitystä ”autenttisen” tai ”perinteisen” ambokulttuurin keräämisestä. Liljeblad keräsi tut-

kimusmatkallaan ambojen tabuja, tapoja ja tarinoita koskevaa suullista kansanperinnettä 

tutkimuksen käyttöön.226 Todennäköisesti hän etnografiasta kiinnostuneena keräsi ja mielsi 

kokoelmaa tuolloin tästä lähtökohdasta käsin pyrkimyksenään perinteisen ambokulttuurin 

kuvaaminen ja siihen liittyvän tiedon säilyttäminen esineistön avulla, eikä esimerkiksi eri ai-

kakausia kuvaavan kehityskertomuksen luominen Pettisen suunnitteleman näyttelyn tapaan. 

Aune Liljeblad ei myöskään aloittanut kokoelmatyötä tyhjästä, vaan hänellä on täytynyt olla 

jonkinlainen käsitys siitä, miten hänen isänsä jäsensi esinekokoelmaansa. Koska Aune Lilje-

blad kuvaa työtään kokoelman parissa isänsä työn loppuun saattamiseksi227 ja esinehankin-

tojaan kokoelman täydentämiseksi228, on epätodennäköistä, että hän olisi muuttanut koko-

elman suuntaa radikaalisti.229 Vaikka kokoelmaa ei järjestetty evolutionistisesti, sillä voitiin 

tuoda muiden keinojen avulla esille Liljebladin käsityksen mukaista kuvaa ambojen kehitys-

asteesta.230 

 

Vaikka länsimaalaisten läsnäolo ja vaikutteet näkyvät kokoelmassa muutamien esineiden 

materiaaleissa,231 Liljebladin aikainen kokoelma on yhteneväinen aikakauden etnografisten 

kokoelmien kanssa siinä, että se ei sisältänyt jo hänen lähetyskausiensa ja tutkimusmatkansa 

aikana ambojen käytössä olleita länsimaalaisia esineitä, kuten aseita, länsimaalaisia vaatteita 

ja tai tarve-esineitä.232 Tämä myös viittaa autenttisen ja perinteisen heimokulttuurin keräyk-

seen, sillä länsimaista lainaa olevat esineet eivät olisi sopineet perinteiseksi koettua heimo-

kulttuuria kuvaavaan kokoelmaan. Eurooppalaisperäisiä esineitä ei arvostettu etnografisissa 

                                                 
225 Coombes 1997, 131. 
226 Kerätystä kansanperinteestä ks. Afrikan amboheimojen kansantietoutta. KELA Da. OMA. 
227 ”Emil Liljebladin folklorepapereista”. ALK E:4. OMA. 
228 ”E. Liljebladin kotimuseon historiikkia”. ALK F. OMA. 
229 Ks. myös Harju 2010, 10. 
230 Vrt. Coombes 1997, 80. 
231 Esim. A1-1,4,2 Noitahihna; A1-23 Poppamiehen myytäväksi tekemiä amuletteja kangaspussissa. ”A 
Taikavälineet”; B1-3 Eurooppalaismallinen nukke; B2-1 Morsiuskoriste. ”B Korut ja pukimet”. Museon 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
232 Esimerkiksi tuliaseet olivat ambojen yläluokan käytössä jo 1800-luvun puolivälistä lähtien, ja niiden vaihto 
orjiin yleistyi 1800-luvun lopulla. Shigwedha 2006, 173; Siiskonen 1990, 103–104. Länsimaalaiset vaatteet 
kankaan palaset kuuluivat monien ambojen asuun viimeistään 1800-luvun lopulta lähtien. Vaatekappaleista 
muodostui varakkaiden käyttämiä luksusesineitä. Shigwedha 2006, 194–195, 210. 
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kokoelmissa.233 Kyseisten esineiden puuttumiseen on voinut vaikuttaa myös se, että ne eivät 

olleet samalla tavalla suomalaisen lähetystyöntekijän silmissä eksoottisia kuin paikallista al-

kuperää olevat esineet.234 Koska länsimaalaisia esineitä oli kaupankäynnin vaikutuksesta ai-

nakin varakkaiden ambojen käytössä jo ennen lähetystyöntekijöiden tuloa ja kristinuskon 

tuomaa muutosta,235 voi myös olla, että esimerkiksi aseiden ja vaatteiden lisääminen koko-

elmaan olisi luonut ambojen elämästä ennen kristinuskoa modernimman kuvan, kuin mil-

laiseksi kerääjä perinteisen heimokulttuurin ymmärsi. Ne eivät siis olisi todistaneet lähetys-

työntekijöiden silmissä kulttuurien kehitysasteiden eroa samalla tapaa kuin ambokulttuurin 

alkuperäisiksi koetut esineet. 

 

Edellä esitetyn perusteella väitän, että keräystä on ohjannut käsitys siitä, mitkä esineet edus-

tavat perinteistä kulttuuria ja siihen kuuluvia tapoja. Esineluettelon tapa kuvata ambokult-

tuuria yhtenä ajallisena kokonaisuutena vastaa siis myös Emil Liljebladin näkemystään ko-

koelmasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kulttuuria olisi välttämättä pidetty tasaver-

taisena länsimaisen kulttuurin kanssa tai ettei esineistöön olisi voinut liittyä evolutionistises-

sa hengessä ambokulttuurin vertailua esimerkiksi kristilliseen länsimaiseen kulttuuriin. Kos-

ka Emil Liljebladin kokoelmatyö on ollut Aune Liljebladin työn pohjana, ja Emil Liljebladin 

kirjoitukset yhtenä hänen lähteenään, luetteloinnin ryhmittelyssä näkyvä käsitys autenttisen 

ambokulttuurin tärkeistä piirteistä on todennäköisesti kerääjien välillä samansuuntainen. 

Tämän yhteisen näkemyksen takia esineluetteloa voidaan siis käyttää myös Emil Liljebladin 

keräyksen tutkimuksessa.  Ajallisen eron takia on kuitenkin hyvin todennäköistä, että Emil 

Liljeblad saattoi sijoittaa yksittäiset esineet tai pienemmät esinekokonaisuudet Aune Lilje-

bladista poiketen eri kulttuurinpiirteisiin. Tässä työssä on siis tärkeä ottaa huomioon se, että 

yksittäisten esineiden ensisijainen merkitys eli se, mitä kulttuuripiirrettä esine kuvastaa, on 

voinut vaihdella kerääjien välillä.236 

 

Miksi kokoelma järjestettiin Emil Liljebladin aikana nimenomaan autenttisen kulttuurin ku-

vauksesta käsin? Kuten edellä on tuotu esille, autenttisia kokonaisuuksia kuvaava järjestä-

mistapa oli yleisesti käytössä. Liljeblad on hyvin voinut omaksua sen asiantuntevana tapana 

                                                 
233 Vrt. Buschmann 2000, 57; Maxwell 2008, 337. Esimerkiksi Antellin valtuuskunta ei ostanut Suomen 
Allianssilähetyksessä työskennelleen Hilja Heiskasen Himalajan esinekokoelmasta eurooppalaisperäisiä 
esineitä. Koivunen 2011, 48–49. 
234 Vrt esim. Cannizzo 1998, 156. 
235 Shigwedha 2006,174, 194–195.  
236 Ks. Harju 2010, 10–11. Kulttuurien vertailusta ks. Keisarillisen Aleksanterin yliopiston Suomen, Venäjän ja 
Pohjoismaiden historian professori Ernest Gustaf Palménin (1849–1919) käsitykset Martti Rautasen 
kokoelmasta ambokulttuurin alhaisen kehitystason todistajana. Koivunen 2011, 36–37. 
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esittää ja järjestää amboja käsittelevää esineistöä. Tämä oli varmasti keskeistä erityisesti tut-

kimusmatkan aikana, jolloin hän keräsi myös suullista kansanperinnettä samasta lähtökoh-

dasta käsin. Totuudenmukaisuus oli Liljebladille hänen kirjoitustensa perusteella tärkeä ar-

vo.237 Kulttuurin sisäistä evolutionistista kehityskertomusta kuvaava järjestelytapa alkeellisis-

ta esineistä tai tavoista kehittyneenpiin, todellisuudessa samaan aikaan käytettyihin esineisiin 

tuskin olisi sopinut hänen käsitykseensä tieteellisestä tai totuudenmukaisesta tavasta esittää 

ambokulttuuria.  

 

Toisaalta autenttisen kulttuurin kuvauksen avulla oli mahdollista tuoda esille lähetystyönte-

kijöiden näkemys ambojen tilasta ilman kristinuskon vaikutusta. Useiden muiden lähettien 

tapaan Liljeblad näki ambojen kulttuurin länsimaalaista kulttuuria kehittymättömämpänä, ja 

sen rinnastaminen kokonaisuutena länsimaiseen kulttuuriin korosti lähetystyön merkitystä 

ambojen kulttuurin kohottamisessa. Näin järjestämistapa saattoi heijastella Liljebladin nä-

kemystä lähetystyön merkityksestä ja palvella lähetysaatteen levittämistarpeita. On hyvä 

huomioida, että Liljebladin näkemykset lähetystyön siihenastisista saavutuksista olivat mo-

nia lähettejä negatiivisempia, ja hänen mukaansa ihmisten oli herättävä näkemään lähetys-

työn muutoksen ja kehityksen tarve.238 Tätä taustaa vasten on mahdollista, että esimerkiksi 

Pettisen esittämismalli, jossa ambokulttuurissa oli tapahtunut kehitystä metsästäjäkulttuuris-

ta maanviljelyyn, saattoi luoda Liljebladin mielestä liian positiivisen kuvan kulttuurin kyvystä 

muuttua ilman lähetystyötä ja sen nykyaikaistamista. 

 

1.3 Lahjoista ja kaupankäynnistä etnografiseen kokoelmaan 

 

Sortavalan Ruskealan pappilan Afrikka-huoneesta ilmeisesti vuonna 1930 otetut valokuvat 

osoittavat, että Liljeblad toi runsaasti esineitä Suomeen jo lähetyskausiltaan.239 Kokoelmaan 

on kuulunut kuvanottohetkellä niin tietäjän esineistöä, aseita, soittimia, nilkkarenkaita, ko-

ruja, kuivattuja hedelmiä, eläintieteellisiä näytteitä kuin puuastioita ja palmunlehvästä punot-

                                                 
237 Ks. esim. Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1904–1907/1912–1916, 22.11.1906, 26.8.1915. RHLA. Yli-Ii; 
Kopio Emil Liljebladin kirjeestä U Paunulle, Oniipa 10.11.1913. ALK Bfc:3. OMA. 
238 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Ondonga 18.9.1919. ALK Bfc:3. OMA. 
239 Ks. liite 4 ja liite 5. Liitteen 4 kuvan taakse on merkitty vuosiluku 1930 ja liitteen 5 kuva on päiväämätön. 
Vuosiluvun sisältävässä kuvassa on varmuudella 10 sellaista esinettä, joita ei ole liitteen 5 kuvassa. Kuvien 
esineistöä ei voi täysin verrata toisiinsa kuvien erilaisen rajauksen ja kuvissa olevien henkilöiden erilaisen 
sijainnin takia, joten eroja voi olla enemmänkin. Tämä herättää pienen epäilyksen siitä, tarkoittaako merkintä 
1930 vuotta vai mahdollisesti vuosikymmentä, jolloin enemmän esineitä sisältävä kuva on voitu ottaa myös 
tutkimusmatkan jälkeen. Liljeblad työskenteli Sortavalan Ruskealassa vuodesta 1924 lähtien, joten on tietysti 
mahdollista, että hän muokkasi Afrikka-huonetta jo ennen tutkimusmatkaakin. 
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tuja koreja.240 Näin ollen se sisälsi jo lähetyskausien jälkeen esineitä kaikista Aune Liljebladin 

luomista esineryhmistä. Vaikka suurin osa esineistä kerättiin tutkimusmatkan aikana,241 am-

bokulttuurin eri elämänalueiden sisällyttäminen kokoelmaan näyttäisi valokuvien perusteella 

olleen Liljebladin päämääränä viimeistään toisena lähetyskautena, jonka jälkeen kokoelma 

asetettiin esille Suomessa. Tätä tukee myös Aune Liljebladin sanavalinta ”kotimuseon histo-

riikissa”, jossa hän kirjoittaa Liljebladin ”täydentäneen museotaan tutkimusmatkaltaan tuo-

milla esineillä”.242  

 

Miten Liljeblad sai kokoelmansa esineitä lähetyskausinaan? Vaihtokauppa ja lahjojen vaihto 

olivat yleisiä tapoja, joilla lähetystyöntekijät loivat ja vahvistivat kontakteja paikalliseen väes-

töön.243 Koska lahjojen vaihto kuului ambojen kulttuuriin,244 ja länsimaiset tuotteet olivat 

heidän keskuudessaan haluttuja,245 lähetystyöntekijöiden oli varmasti suhteellisen helppo 

saada itselleen ambojen esineistöä. Vaikka ambojen tarjoamat lahjat ja kauppatavarat olivat 

ilmeisesti pääosin lähetystyöntekijöiden elämiseen tarvitsemia tuotteita kuten eläimiä ja ruo-

kaa,246 Emil Liljebladin ja muiden lähetystyöntekijöiden tiedetään saaneen heiltä lahjoina 

myös esineitä. Esimerkiksi lähetysmuseon kokoelmissa usea ambojen esineet ovat lähetys-

työntekijöiden kiitoksena tai ystävyydenosoituksena saamia lahjoja.247 Martti Rautasen on 

arvioitu saaneen Suomeen tuomansa kokoelman esineitä lahjoina, vaihtokaupassa ja teettä-

mällä niitä esimerkiksi viljaa vastaan lähetysasemalle saapuneilla amboilla. Lähetystyönteki-

jät pystyivät myös ottamaan haltuunsa kristinuskon vastaisiksi katsottuja esineitä eli paikalli-

sia vaatteita ja amuletteja kristityiksi kääntyneiltä amboilta.248  

 

Näin lähetystyön periaatteiden eteenpäinvieminen ja tarvittavien suhteiden luominen ja yl-

läpito toi ambojen esineitä lähetystyöntekijöiden ulottuville. Onkin todennäköistä, että 

muiden lähettien tapaan myös Liljeblad sai kokoelmansa esineitä osana lähetystyöhön kuu-

luvia toimia. Mahdollisesti osa kokoelman esineistä on myös peräisin Alma Liljebladilta. 

Alma Liljeblad toimi lähetysaseman emäntänä Liljebladin johtamilla asemilla, osallistui ope-

                                                 
240 Ks. liite 4 ja liite 5. 
241 ”G taidevälineitä ja taide-esineitä”, 4. Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. Ks. myös Skyttä 
2010, 305. 
242 ”E. Liljebladin kotimuseon historiikkia”. ALK F. OMA. 
243 O’Hanlon 2000, 13, 29. Ks. myös Livne 2011, 65. Gardner 2011, 39–44. Lähetystyöntekijöiden lisäksi 
myös muut henkilöt käyttivät vaihtokauppaa apunaan suhteiden luonnissa. Ks. esim. Quinell 2000, 84. 
244 Grönholm 1983, 13. 
245 Shigwedha 2006, 195, 209–210. 
246 Grönholm 1983, 14. 
247 Vilhunen 2003, 23. 
248 Grönholm 1983, 13–14. Rautanen 1983, 29, viite 2. 
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tustyöhön ja piti ambonaisille keskustelu- ja käsityöiltoja kerran viikossa.249 Todennäköisesti 

aseman arkea pyörittänyt Alma Liljeblad on siis saanut lahjaksi esineitä, joista osa saattoi 

päätyä Liljeblad-kokoelmaan. 

 

Liljebladin suhtautuminen runsaaseen ambojen kanssa harjoitettuun vaihtokauppaan ja lah-

jojenvaihtoon oli melko kielteistä, sillä se teki hänen mukaansa lähetystyöntekijöistä ambo-

jen silmissä kauppiaita.250 Tästä huolimatta myös Liljeblad osallistui näihin tapoihin mahdol-

listaakseen toiminnan lähetysasemalla ja luodakseen ja ylläpitääkseen lähetystyön tarvitsemia 

suhteita amboihin.251 Kaupankäynti oli jo viljan ja karjan hankinnan vuoksi tavanomainen 

osa lähetysaseman arkea.252 Liljebladin kirjeissä näkyvä kaupankäyntiä koskeva kritiikki kos-

kee lähinnä lähetystyöntekijöiden karjan ostamista yli omien tarpeiden,253 mutta voisi olet-

taa, että lähetystyöntekijöiden kauppiaiksi leimaamista pelännyt Liljeblad olisi omien ihan-

teidensa mukaan pyrkinyt maltillisuuteen myös muussa kaupankäynnissä. Kaupankäyntiä 

vaarallisempaa hänen mukaansa oli tavaroiden ilmaiseksi antaminen eli ambojen ”häpeälli-

sen kerjäämistavan” tukeminen tai tavan omaksuminen eli lahjojen pyytäminen. Hän kirjoit-

taakin luopuneensa itse kyseisestä tavasta toisena lähetyskautenaan.254  

 

Liljebladin kirjeet viittaavat siihen, että hän tuskin vaati ainakaan toisena lähetyskautenaan 

itselleen lahjaksi tiettyjä esineitä. Voi olla, että hän ei liiallisen kaupankäynnin vastustajana 

ostanut esineitä lähetystyöntekijän roolissa erityisen aktiivisesti. Tätä käsitystä tukee Lilje-

bladin kaupankäyntiä koskevien mielipiteiden lisäksi se, että hän hankki enemmän esineitä 

tutkimusmatkallaan kuin lähetyskausillaan. Näin ambot saattoivat vaikuttaa kokoelman si-

sältöön paljonkin määrittämällä, mitä esineitä he olivat valmiita antamaan Liljebladille. 

 

                                                 
249 Ks. esim. Aune Liljebladin kirjoittama ote Emil Liljebladin vuosikertomuksesta Ondanguan ja Ontanangan 
asemalta vuonna 1905; Kopio Liljebladin vuosikertomuksesta Oniipasta v. 1918. ALK Da:3. OMA. Alma 
Liljebladista ks. myös Maijan kirje Aune Liljebladille, Rauma, 28.4.1957 Haapasaari. ALK Ba:5. OMA. 
250Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle, Olukonda 23.4–2.5.1902; Nakeke 
7.9.1903. ALK Bfc:3. OMA; Ondonga 2.5.1906. ALK Bfc:3. OMA; Ondonga 29.10.1906. ALK Bfc:3. OMA; 
Karl Emil Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Olukonda 5–6.12.1930. Ec:30. SLA. KA. 
251 Esim. Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle, Onajena 8.1.1903; Onajena 
9.3.1903; Ondonga, Ontananga 28.6.1906. ALK Bfc:3. OMA; Kopio Emil Liljebladin lausunnosta 
Lähetysseuran Johtokunnalle. Allekirjoitettu Onajenassa 24.7.1902. ALK Bfc:3. OMA. 
252 Siiskonen 1990, 129–131. 
253 Ks. esim. Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Oniipa 24.12.1917. ALK Bfc:3. 
OMA; Aune Liljebladin otteita Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle,  Ontananga 
30.12.1907.  Vihko IV ”Jäljennöksiä ja otteita Emil Liljebladin kirjeistä ensimmäisellä ja II työkaudella 
Afrikassa”. ALK Bfc:4. OMA. 
254 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Oniipa 24.12.1917. ALK Bfc:3. OMA. 
Suhtautumisesta lahjojen pyytämiseen ks. myös. Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti 
Tarkkaselle, Oniipa 11.3.1916. ALK Bfc:3. OMA.  
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Liljebladin kokoelmataustaa vasten heijastettuna ambivalentiksikin kutsuttavan vaihtokaup-

paa ja lahjoja koskevan suhtautumisen lisäksi myös Liljebladin lähetyssanomissakin julkaistu 

pääkalloa koskeva kertomus näyttää, että kokoelmaan päätyneet esineet eivät välttämättä ai-

na olleet lähetystyöntekijän valikoimia: 

 

En minäkään aivan lahjoitta jäänyt: sainhan niitä kokonaista neljä, 3 niistä maalai-

silta255… Ne olivat kaksi maalaisveistä, sekä – ihmisen pääkallo. Olin näet kerran 

nähnyt tuon pääkallon erään pensaan juurella vähän matkaa taloista lakeuden laidal-

la. Kysyttyäni paimenilta, jotka siinä sattuivat olemaan, miten se siihen oli tullut… 

Kun nyt paimenet palasivat takaisin illalla, mainitsin heille vielä jotakin tuosta päivällä 

näkemästäni pääkallosta. Ja miten kävikään. Paimenten päähän oli pistänyt hakea 

tuo pääkallo… Jouluaamuna varhain, kun olin juuri noussut ylös, koputtaa joku ovel-

leni. Avaan oven, ja mitä näen. Paimen astuu sisään, ojentaa minulle pääkallon ja sa-

noo: ”Tässä on sinulle joululahja”. Hämmästyn ensin hiukan, mutta otin sen vastaan 

ja annoin paimenille pienen vastalahjan vaivoistaan. Niin, saahan niitä joululahjoja jos 

jommoisiakin, niin kuin näet.256 

 

On siis ilmeistä, että kaikki Liljeblad-kokoelman esineet eivät olleet välttämättä Liljebladin 

itse valikoimia, vaan niitä kertyi hänelle myös erilaisten kontaktien seurauksena.257 Amboilla 

oli valta vaikuttaa kokoelmaan määrittämällä, millaiset esineet olivat sopivia lahjoja tai mak-

suja lähetystyöntekijälle. Hyvät suhteet olivat usein kummallekin osapuolelle tärkeät, ja lähe-

tystyöntekijän kiinnostus tiettyihin esineisiin todennäköisesti vaikutti siihen, mitä hänelle 

annettiin lahjaksi tai tarjottiin myytäväksi. Ambojen tulkinnat lähetystyöntekijän kiinnostuk-

sen kohteista aiheuttivat kuitenkin myös edellä kuvatun kaltaisia yllättäviä tilanteita, ja ko-

koelmaan päätyi esineitä, joita Liljeblad ei välttämättä alun perin ajatellut hankkivansa. Näin 

kokoelma heijastelee myös ambojen agendoja. Liljeblad kuitenkin valitsi, mitä saamistaan 

esineistä hän säilytti ja toi Suomeen.  

 

Monet kulttuurintutkimukseen osallistuneet lähetystyöntekijät tekivät tutkimustyötä lähetys-

työn ohessa.258 Onko syytä olettaa, että myös Liljeblad keräsi esineitä lähetystyökausinaan 

tieteellisistä lähtökohdista käsin? Vastausta tähän voidaan hahmottaa etsimällä lähetyskausi-

en aikaisista lähteistä merkkejä tieteellisestä kiinnostuksesta ambojen kulttuuria kohtaan. 

                                                 
255 Lähetystyöntekijät käyttivät amboista termejä maalainen tai maakalainen. 
256 K4 Valkoisen miehen pääkallo ”K Sekalaista”. Museon Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
257 Vrt. Knowles 2000, 257. 
258 Harries 2005, 241–243; Maxwell 2008, 327. 
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Varsinaiseen bantukansoja koskevaan tutkimukseen Liljeblad näyttää lähetysjohtajalle lähe-

tetyn, omaa tutkijan asemaansa puolustavan kirjeen perusteella tutustuneen vasta tutki-

musmatkansa yhteydessä.259 Liljeblad oli kuitenkin eittämättä perehtynyt lähetyskausinaan 

käsikirjoituksessaankin esille tulleisiin ambojen tapoihin.260 Toisin kuin Ylimaunu esittää,261 

Liljeblad ei tuominnut sitä, että lähetystyöntekijät perehtyivät ambojen tapoihin. Hän pyrki 

esimerkiksi hankkimaan tietoa lähetystyöntekijöiden keskustelun kohteena olleista tavoista 

jo tuolloin kyselemällä niistä iäkkäiltä, ei-kristityiltä amboilta.262 Liljeblad piti myös eri am-

boheimoja koskevan ”yleiskansantiedon” hankkimista tärkeänä.263  

 

Lähetyskausien aikainen kiinnostus ambojen tapoja kohtaan näyttäisi kuitenkin liittyneen 

lähetystyöhön ja uusille kristityille esitettyihin vaatimuksiin eikä kulttuurintutkimuksellisiin 

päämääriin. Ambomaan lähetyskentällä käytiin 1900-luvun alussa paljon keskustelua siitä, 

mitkä ambojen tavoista olivat pakanallisia ja mitkä kulttuurisia ja näin myös kristityille sopi-

via.264 Liljebladin kirjeenvaihdossa olevat kuvaukset ambojen kulttuurista liittyvät pääosin 

tähän keskusteluun, jossa hän edusti tiukkaa linjaa useisiin muihin lähetteihin verrattuna.265 

Liljebladin mielestä kristityn ei tullut seurakunnasta erottamisen uhalla osallistua mihinkään 

pakanalliseen elämään liitettävään toimintaan.266 Ylimaunu on oikeassa siinä, että Liljeblad 

näki useat ambojen tavat kristillisen elämän kannalta epäilyttävinä, ja hän tuomitsi liian 

ymmärtäväisen suhtautumisen ja lähetystyöntekijöiden mukautumisen ambojen kulttuuriin. 

Liljebladin angloamerikkalaisesta lähetysideologiasta vaikutteita saaneeseen ajatusmaailmaan 

kuului kyseisen lähetysideologian mukainen ajatus yksittäisen ihmisen todellisen kääntymyk-

sen ja puhtaan kristillisen elämän noudattamisen tärkeydestä eikä pelkästä seurakuntaan 

                                                 
259 Aune Liljebladin ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjam Liljebladille, Ondonga 29.11.1931. Vihko II. ALK 
Bfc:3. OMA. 
260 Päiväkirjassaan tällaisista käsikirjoituksessa kuvautuista tavoista Liljeblad mainitsee esim. ohulan. Karl Emil 
Liljebladin päiväkirja 1902-1903, 31.7.1903. RHLA. Yli-Ii. 
261 Ylimaunu 2005, 68. 
262 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle. Ontananga 31.1.1907. ALK Bfc:3. 
OMA.  
263 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle. Ontananga 31.12.1906. ALK Bfc:3. 
OMA. 
264 Löytty 2006, 170–171. 
265 Emil Liljebladin kirje Uno Vegeliukselle (Vuorijoki), Oniipa 2.9.1916. KELA Bb:1. OMA. Ks. myös 
Ylimaunu 2005, 68. Vrt. Maxwell 2008, 341. 
266 Ks. esim. Emil Liljebladin kirje Martti Rautaselle 25.5.1915, Kirjekopiovihko 1914–1916, 19–21. RHLA. 
Yli-Ii; Emil Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Oniipa 17.9.2018. Kirjekopiovihko 1916–1919, 
137. RHLA. Yli-Ii; Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle. Ontananga 
31.1.1907. ALK Bfc:3. OMA; Käsin kirjoitettu kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti 
Tarkkaselle. 17.9.1918, Oniipa. ALK Bfc:3. OMA. 
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kuulumisesta.267 Lähetystyöntekijänä hän näyttää heijastaneen ambojen kulttuurin tätä vas-

ten.  

 

Kiinnostus ambojen kulttuuriin linkittyi siis lähteiden perusteella lähetystyön eteenpäin 

viemiseen ja seurakunnan kristityille asettamien vaatimusten määrittämiseen. Lähetysjohta-

jalle lähetetyt kirjeet eivät silti välttämättä kerro koko totuutta Liljebladin amboja kohtaan 

kokemasta kiinnostuksesta. Löytyn mukaan lähetystyöntekijöiden kiinnostus ambojen us-

komuksia ja tapoja kohtaan saattoi olla lähetystyön eteenpäin viemisen lisäksi ”myös muus-

sa mielessä kiinnostavaa”, kuin mitä lähetystyöntekijät esimerkiksi Löytyn tutkimassa lähe-

tyskirjallisuudessa antavat ymmärtää.268 Liljeblad kirjoitti lähetysjohtajalle lähes pelkästään 

suoraan työhön liittyneistä asioista. Näin ollen henkilökohtaiset, lähetystyön tekemiseen liit-

tymättömät kiinnostuksen aiheet, joihin esineiden kerääminen on todennäköisesti kuulunut, 

ovat jääneet näiden kirjeiden ulkopuolelle. Mikään Liljebladia koskevissa lähteissä ei kuiten-

kaan viittaa siihen, että tieteellinen työ olisi ohjannut hänen esineiden keräystään lähetys-

työkausina. 

 

Vaikka suoraan esineistä kertovien lähteiden vähäisyyden takia lähetyskausia koskevat esi-

nehankintojen lähtökohdat ovat osittain arvelua, ambojen kanssa käytyä karjaa ja ruokatava-

roita käsittelevää vaihtokauppaa ja lahjojen vaihtoa koskevien kirjeiden perusteella näyttäisi 

siltä, että useiden lähettien tapaan myös Liljebladin lähetyskausien aikainen kokoelma on 

muodostunut pitkälti lähetystyön sivutuotteena. Lähetystyön vaatimat tehtävät ovat siis 

mahdollistaneet useilla tavoilla esineiden kartuttamisen. Koska Liljeblad suhtautui liialliseen 

kaupankäyntiin ja esineiden pyytämiseen kuitenkin torjuvasti, voi hyvinkin olla, että hän ei 

etsinyt lähetyskausinaan aktiivisesti tietynlaisia esineitä ostettavaksi tai pyytänyt tiettyjä esi-

neitä lahjaksi, vaan otti tarjottuja esineitä vastaan maksuina ja lähetystyöhön liittyvästä toi-

minnasta saatuina lahjoina ja osti kiinnostavia esineitä satunnaisemmin. Liljebladin keräys 

tuolloin näyttää vastanneen O’Hanlonin määritelmää toissijaisesta keräyksestä, jossa esineitä 

saatiin sivutuotteina muista tehtävistä,269 tässä tapauksessa osana suhteiden hoitoon ja kris-

tillisen elämän ylläpitoon tähtäävistä toimista. Keräystä ohjasi tuolloin esineiden saatavuus 

lähetystyön luomissa ja vaatimissa tilanteissa. Tämä kartuntatapa oli tavallinen lähetystyön-

tekijöiden kokoelmien kohdalla.270 

 

                                                 
267 Ylimaunu 2005, 68.  
268 Löytty 2006, 181. Ks. myös Skyttä 2005, 73. 
269 O’Hanlon 2000, 13. 
270 Samantapaisesta keräyksestä ks. esim. Gardner 2000, 41–45. 
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Liljebladin lähetyskausien aikainen kokoelman kerääminen ja sen Suomeen tuominen liittyy 

todennäköisesti mahdollisen ambojen kulttuuria kohtaan tunnetun kiinnostuksen lisäksi 

kokoelman hyödyntämiseen osana lähetystyötä. Lähetystyössä käytettiin esineiden avulla 

opettamisen menetelmää, jossa esineillä pyrittiin todistamaan sekä lähetystyön menestys että 

pakanakansoina pidettyjen kulttuurien tarve lähetystyölle.271 Myös suomalaisten lähetystyön-

tekijöiden tiedetään käyttäneen lähetyskentältä tuomiaan esineitä osana Lähetysseuran hy-

väksi tekemäänsä saarnatyötä.272 Seuran varhaisissa lähetysnäyttelyissä tiedostettiin myös 

näyttelyn esineiden luoman havainnollisuuden ja opettavaisuuden yhteys.273   

 

Liljebladin tiedetään olleen mukana jo lähetysseuran varhaisessa näyttelytoiminnassa.274 Lä-

hetystyön nimissä tehty sivistysmissio voi hyvin olla merkittävä tekijä siinä, miksi Liljeblad 

toi hankkimansa esineet Suomeen ja asetti ne esille. Väitettä tukee se, että myös Liljebladin 

lapsille välittyi tällainen kuva kokoelman funktiosta. Liljebladin tytär Maija Liljeblad kirjoitti 

vuonna 1971 Sortavalan Ruskealan pappilan Afrikka-huoneesta seuraavaa: 

  

Myös kodin ”afrikkahuone” lisäsi omalla tavallaan tuon kolmannen maailman asian-

tuntemusta, mm. havainto-opetusta noituudesta: rippikoululaisten rippikouluaikana te-

kemät tanssiaismatkat eivät jääneet paljastumatta. Rippi-isän kädessä oleva sarvi275 

auttamattomasti ja erehtymättömästi osui huikentelevaisen ja huveissa käyneen nuoren 

kouluaisen rintaan.276 

 

Liljeblad siis hyödynsi Maija Liljebladin kertoman mukaan kokoelman esineitä työssään se-

kä kertoessaan pakanuudesta että konkretisoimassa väärin toimineiden rippikoululaisten te-

kojen vakavuutta. Lähetystyön tukemisen lisäksi esillä ollut esinekokoelma oli kuvauksen 

perusteella myös konkreettinen todiste vierailijoille Liljebladin Ambomaata koskevasta asi-

antuntemuksesta. Lähetystaustaisia näyttelyitä ei välttämättä koettu pelkästään uskonnollisi-

na vaan myös maantieteellisinä tai kansantieteellisinä: esineiden katsottiin antavan tarkka ja 

                                                 
271 Hasinoff 2011, 77–79. Ks. myös Livne 2011, 62. 
272 Koivunen 2011, 33, 57. 
273 Koivunen 2011, 101, 121. 
274 Ks. tämä työ s. 36–37. 
275 Todennäköisesti kokoelman A1-2,17 Taikasarvi, joka on ollut esillä Emil Liljebladin Afrikka-huoneessa. 
Ks. liite 4. Sarvi kuuluu tietäjän käyttämiin välineisiin. Esineluettelossa ei ole tuotu esille tämän sarven käyttö-
tarkoitusta, mutta esimerkiksi toisella vastaavanlaisella kokoelman sarvella selvitettiin rikokseen syyllistyneen 
henkilöllisyys. A1-2,18 Taikasarvi. ”A Taikavälineet”, 73–75. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. 
ALK F. OMA. 
276 Maija Liljebladin kirje Aune Liljebladille, 25.3.1971 Turku. ALK Bda:6. OMA. 
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totuudenmukainen kuva kohdealueestaan.277 Esineet siis vahvistivat kerääjänsä statusta ja 

olivat konkreettinen muistutus hänen urastaan jo ennen tutkimusmatkaa. Tämä merkitys on 

luultavasti vahvistunut tutkimustyön jälkeen. 

 

Lähetyskausien jälkeen seuraava vaihe Liljebladin esineiden keräyksessä oli hänen vuosina 

1930–1932 tekemänsä tutkimusmatka. Liljeblad oli erityisen innostunut ja kiinnostunut tut-

kimuksen teosta, mutta osallistui myös erittäin aktiivisesti lähetystyöhön.278 Tutkimuksen 

teossa oli tiedon tuottamisen lisäksi myös lähetystyöhön liittyvä näkökulma, jonka mukaan 

ambojen uskonnon tunteminen edesauttoi evankeliumin julistamista.279 Tämä näyttäisi ol-

leen yleinen näkemys suomalaisten lähetystyöntekijöiden keskuudessa.280 Liljebladille lähe-

tystyö ja tutkimuksen teko olivat toisiaan tukevia tehtäviä, ja Liljeblad näytti kokeneen lähe-

tystyön lähes ensisijaiseksi työkseen myös tutkimusmatkan aikana.281 Liljeblad edustaa tutki-

jana siis tyypillistä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun etnografista aineistoa keräävää lä-

hetystyöntekijää, joka tutkimustyön lisäksi pyrki tietoisesti muuttamaan kulttuuria korvaa-

malla perinteisen uskonnon kristinuskolla.282 

 

Vaikka ambokulttuuria koskevaa tutkimusta ei ollut juurikaan ilmestynyt ennen 1930-

lukua,283 on hyvä huomata, että Suomen Lähetysseuran lähetit olivat julkaisseet muutamia 

ambojen kansanperinnettä koskevia tekstejä jo ennen Liljebladin tutkimusmatkaa. Martti 

Rautanen oli julkaissut jo 1880 Kapkaupungissa ilmestyvässä Folklore Journal -lehdessä am-

bojen sairastapauksissa toimittamia uhreja koskevan artikkelin ”some Sacrifical Customs 

among the Ovambo”.284 Myös lähetystyöntekijöiden kirjoittamasta lähetyskirjallisuudesta 

löytyy teoksia, joissa kuvataan ambojen kulttuuria.285 Liljeblad ei siis ollut ensimmäinen am-

bojen kulttuuria käsitellyt lähetti, vaikkakin hänen työnsä oli aikaisempia kirjoituksia huo-

mattavasti laajamittaisempi ja esimerkiksi lähetyskirjoista poiketen tieteellisistä lähtökohdis-

ta koottu. 

                                                 
277 Koivunen 2011, 91; Coombes 1997, 164–165. 
278 Skyttä 2010, 317. 
279 Aune Liljebladin ote Emil Liljebladin kirjeestä Kalle Petäjälle, Ombalantu 14.3.1932. Vihko ”Jäljennöksiä ja 
otteita Emil Liljebladin kirjeistä Afrikasta Suomeen 1930–1931. ALK Bfc:3. OMA. 
280 Löytty 2006, 179–181. 
281 Karl Emil Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Uukualuuzi 28.11.1931. Ec:30. SLA. KA; Aune 
Liljebladin ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille, 29.11.1931. ”Vihko IIb”. ALK Bfc:3. OMA. Ks. myös 
Harju 2010, 29. 
282 Vrt. Harries 2005, 247. Ks. myös Harju 2010, 29. 
283

 Miettisen mainitsemista julkaistuista etnografisista kuvauksista varhaisin on vuonna 1928 Cape Townissa 
julkaistu C.H.L. Hahnin teos The Ovambo. In Native Tribes of South West Africa. Miettinen 2005, 13. 
284 Peltola 1996, 121. 
285

 Miettinen 2005, 13. 
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Miksi ambojen kulttuuria hyvin lähetystyölähtöisesti tarkastellut Liljeblad kiinnostui tutki-

musmatkasta? Muiden lähettien esimerkki on ehkä vaikuttanut Liljebladin kiinnostukseen 

osallistua myös tähän työkenttään. Täytyy myös muistaa, että Liljeblad kuului korkeasti kou-

lutettujen lähettien joukkoon,286 ja hän arvosti tietoa myös sen maalliselle elämälle tuottavan 

hyödyn kannalta. Tiedollinen osaaminen ja sivistys olivatkin iso osa hänen minäkuvaansa.287 

Liljeblad osoitti kiinnostusta kielitiedettä kohtaan jo ensimmäisenä lähetyskautenaan.288 

PATRICK HARRIESIN mukaan lähetystyöntekijöiden kielityö sai useat lähetit kiinnostu-

maan lähetystyön kohteina olleiden ihmisten suullisesta kansanperinteestä.289 Raamatun his-

toriaa ndongaksi kääntäneellä Liljebladilla oli myös kokemusta ja intoa laajan kirjallisen työn 

kirjoittamisesta. Samaisen laajan kirjallisen työn julkaisematta jääminen myös vaivasi häntä 

tulevina vuosina,290 ja Liljeblad kirjoittikin tähän työhön viitaten halustaan jättää jälki myös 

maalliseen elämään.291 Tutkimusmatka tarjosi tähän itseään tiedollisesti pätevänä pitäneelle 

Liljebladille uuden tilaisuuden. Ambojen kansanperinteen keräystyössä hän pystyi toimi-

maan uranuurtajana työalalla, johon muut lähetit eivät olleet vielä kunnolla tarttuneet. 

 

Myös matkalle suosituksensa antanut professori Niemi näki Liljebladin pätevänä nimen-

omaan koulutuksensa ja lähetyskentällä hankkimansa kielitaidon, kokemuksen ja kontaktien 

perusteella.292 Liljeblad oli varmasti otettu, kun professorit pyysivät häntä pätevyydellä ja 

kokemuksella perustellen kyseiseen työhön. Tätä taustaa vasten ei ole erikoista, että Lilje-

blad tarttui mahdollisuuteen ja kiinnostui tekemään useiden muiden aikakauden lähetys-

työntekijöiden tapaan myös tieteellistä työtä tuntemansa ambokulttuurin parissa. Lisäksi Lil-

jeblad oli aikanaan jättänyt lähetyskenttänsä pääasiassa omien ja lähetysseuran lähetystyön 

toimintatapoihin liittyvien erimielisyyksien takia.293 Liljebladin unelmana oli toimia kiertävä-

nä evankelistana, joka oli vapaa lähetysaseman hoidosta ja lähetysseuran työn muotoja kos-

                                                 
286 Ylimaunu 2005, 23–24, 61. 
287 Jäljennös Emil Liljebladin kirjeestä Vihtorille, Oniipa 20.1.1919. Kirjekopiovihko 1913-1919. RHLA. Yli-Ii; 
Aune Liljebladin ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille, Ondoga 24.8.1931. Vihko IIb. ALK Bfc:3. OMA; 
Emil Liljebladin kirje vapaaherra Werdelle, Ondonga 10.3.1919. KELA Bb:1. OMA.  
288 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle, Ontananga 27.10.1907. ALK Bfc:3. 
OMA. 
289 Harries 2005, 243. 
290 Emil Liljebladin kirje ”rakkaalle kunnioitetulle veljelle”, Oniipa 29.10.2018, s.145. Kirjekopiovihko 1916–
1919, 145. RHLA. Yli-Ii; Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Oniipa 20.7.1914. 
ALK Bfc:3. OMA. 
291 Emil Liljebladin kirje vapaaherra Werdelle, Ondonga 10.3.1919. KELA Bb:1. OMA. 
292 Jäljennös A. R. Niemen Emil Liljebladin tutkimusmatkaa koskevasta suosituksesta Valtioneuvoston 
Opetusministeriölle. Leimattu 12.6.1930. KELA Dc:1. OMA. 
293 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Ondonga 30.9.1919. ALK Bfc:3. OMA; 
Aune Liljebladin jäljennös Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Ruskeala 11.10.1932. 
Vihko ”Jäljennöksiä ja otteita Emil Liljebladin kirjeistä 1932 III”. ALK Bfc:3. OMA. 
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kevista päätöksistä.294 Liljeblad kaipasi usein Ambomaalle,295 ja hän piti tutkimusmatkansa 

mahdollistamaa paluuta siunauksena.296 Vaikka Liljeblad teki tutkimusmatkallaan tiivistä yh-

teistyötä Suomen Lähetysseuran kanssa,297 ehkäpä Ambomaalle palaaminen Lähetysseuran 

ulkopuolisella rahoituksella antoi Liljebladille jossain määrin mahdollisuuden toteuttaa 

unelmansa lähetystyön tekemisestä Lähetysseuran ulkopuolisena lähettinä.298  

 

Tutkimusmatkan tarkoituksena oli erityisesti runouden ja uskomuksiin liittyneiden tietojen 

kerääminen.299 Matkan lopputulos eli Afrikan Amboheimojen Kansantietoutta heijastelee 

tätä päämäärää: Liljebladin käsikirjoitus käsittelee lähinnä ambojen henkimaailmaan liittyviä 

tapoja erilaisissa elämään liittyvissä tilanteissa, kuten muutossa, aikuistumisriitissä, aviolii-

tossa ja sairauksien parantamisessa. Lisäksi käsikirjoituksessa on erilaisia sananlaskuja, laulu-

ja ja tarinoita.300 Suullisen kansanperinteen kirjoittamalla keräämisen lisäksi Liljebladin tut-

kimuksen tekoon kuului ambojen puheen ja laulujen nauhoittaminen fonografilla sekä hä-

nen tärkeinä pitämiensä kansantieteellisten tapojen ja esineiden valokuvaaminen.301 Valoku-

vat nähtiin aikakauden antropologisessa tutkimuksessa objektiivisina todisteina,302 ja Lilje-

bladin ottamat kuvat oli tarkoitus julkaista osana valmista Afrikan amboheimojen kansan-

tietoutta -teosta.303 Esimerkiksi suomalainen sosiaaliantropologi Gunnar Landtman (1878–

1940) käytti vuosien 1910–1912 kenttätutkimusmatkallaan Papua-Uuden-Guinean kiwaipa-

                                                 
294 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Oniipa 20.7.1914. ALK Bfc:3. OMA; 
Emil Liljebladin kirje vapaaherra Wredelle, Ondonga 10.3.1919. KELA Bb:1. OMA; Emil Liljebladin kirje lä-
hetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Olukonda 5–6.12.1930. Ec:30. SLA. KA; Aune Liljebladin kopio Emil 
Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Ruskeala 22.8.1930. Vihko ”Jäljennöksiä ja otteita Emil 
Liljebladin kirjeistä Afrikasta Suomeen 1930–1931 I”. ALK Bfc:3. OMA. 
295 Skyttä 2010, 314. 
296 Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Olukonda 5-6.12.1930. Ec:30. SLA. KA; Olukonda 
10.5.1932. Ec:31. SLA. KA. 
297 Ks. esim. Lähetysjohtaja Matti Tarkkasen Suomen Lähetysseuran puolesta kirjoittama päiväämätön 
todistus Emil Liljebladin suorittamasta lähetystyöstä tutkimusmatkalla. KELA DC:1. OMA; Aune Liljebladin 
jäljennös Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Ruskeala 9.9.1930. Vihko ”Jäljennöksiä ja 
otteita Emil liljebladin kirjeistä Afrikasta Suomeen 1930–1931 I.” ALK Bfc:3. OMA. 
298 Liljeblad sai tutkimusmatkaansa varten Valtioneuvoston opetusministeriön raha-arpajaisten voittovaroista 
60 000 markkaa vuonna 1930 ja vuonna 1931 lisärahoitusta 30 000 markkaa. Jäljennös Valtioneuvoston 
opetusministeriön kirjeestä Suomen Valtiokonttorille, N:o 1795. 3.7.1930 Helsinki; Jäljennös Valtioneuvoston 
opetusministeriön kirjeestä Suomen Valtiokonttorille, N:o 718. 18.3.1931 Helsinki. KELA Dc:1. OMA. 
299 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, Ondonga 3.2.1931. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:1. KKA. SKS/KIA. Ks. myös Jäljennös Arthur Hjeltin Emil Liljebladin tutkimusmatkaa koskevasta 
suosituksesta Valtioneuvoston Opetusministeriölle. Leimattu 12.6.1930; Jäljennös A. R. Niemen Emil 
Liljebladin tutkimusmatkaa koskevasta suosituksesta Valtioneuvoston Opetusministeriölle. Leimattu 
12.6.1930; Jäljennös lähetysjohtaja Matti Tarkkasen Emil Liljebladin tutkimusmatkaa koskevasta suosituksesta 
Valtioneuvoston Opetusministeriölle. Leimattu 12.6.1930. KELA Dc:1. OMA. 
300 Afrikan amboheimojen kansantietoutta. KELA Da. OMA. 
301

 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, 3.2.1931 Ondonga. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:1. KKA. SKS/KIA. Ks. liite 6. 
302 Coombes 1997, 136–138. 
303

 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, 16.11.1932 Ruskeala. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:3. KKA. SKS/KIA. 
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pualaisten parissa varsin samanlaisia keräysmenetelmiä,304 joten näyttäisi siltä, että Liljebla-

dilla oli mahdollisesti itsenäisesti tai matkan alkuun panneiden professorien johdattamana 

hankkinut tietoa kulttuurien tutkimisesta. 

 

Kokoelmaa tarkasteltaessa on tärkeä pitää mielessä, että suurin osa sen esineistä kerättiin 

tutkimusmatkan aikana.305 Osa tutkimusmatkalla hankituista esineistä tuhoutui Oniipan lä-

hetysaseman palossa,306 ja ilman tulipaloa Liljebladin henkilökohtainen kokoelma tai muille 

tahoille hankitut kokoelmat olisivat saattaneet olla vielä nykyistäkin laajempia.  Liljeblad ke-

räsi siis alle kaksi vuotta kestäneellä tutkimusmatkallaan enemmän esineitä kuin yhteensä 15 

vuotta kestäneiden lähetyskausiensa aikana. Toisin kuin lähetyskausina, tutkimusmatkan ai-

kaisissa lähteissä on myös mainintoja esineiden keräyksestä. Liljeblad sai edelleen esineitä ja 

luonnontieteellisiä näytteitä amboilta lahjoina,307 mutta nyt lähteissä on myös merkkejä siitä, 

että Liljeblad etsi ja osti aktiivisesti itseään kiinnostavia esineitä.308 Mistä tämä muutos esi-

neiden keräyksessä johtui? Miten tutkimusmatkan keräyksen lähtökohdat poikkesivat lähe-

tyskausien keräyksestä? 

 

Esineet nähtiin vielä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä autenttisina todisteina 

kulttuurien piirteistä,309 ja antropologiseen tutkimukseen kuului tuolloin tutkimuskohteena 

olevan kulttuurin esineistön keruu. Aluksi kokoelmia käytettiin laajojen, tietyn kulttuuripii-

rin kattavien teorioiden luontiin evolutionismin ja diffusionismin hengessä. Evolutionismis-

sa inhimillisen kulttuurin nähtiin kehittyvän yksinkertaisesta kompleksiseen, kuten villeydes-

tä sivistyneeseen. Diffusionismissa kulttuurin kehittyminen sidottiin kulttuuripiirteiden le-

viämiseen alueelta toiselle ja primitiivisinä pidetyt kulttuurit nähtiin degeneroituina muotoi-

na muinaisista korkeakulttuureista. Näissä teorioissa esineet olivat keskeisiä todisteita kult-

tuurin tilasta. 1920-luvulla funktionalismi tuli hallitsevaksi teoriaksi antropologiassa. Funk-

tionalismissa kulttuurien alkuperä-kysymystä ei enää pidetty aikaisempien teorioiden tapaan 

                                                 
304 Kaukaa Haettua. Kulttuurien museon kokoelmia 2006, 86. 
305 ”G taidevälineitä ja taide-esineitä”, 4. Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
306 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, Ondonga 27.5.1932 Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:2. KKA. SKS/KIA; Emil Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Olukonda 10.5.1932. Ec:31. 
SLA. KA. 
307 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, Ondonga 27.5.1932. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:2. KKA. SKS/KIA; Emil Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle. Olukonda 10.5.1932. Ec:31. 
SLA. KA. Liljebladin kokoelmaan kuuluvan muurahaiskäpy on Aune Liljebladin mukaan Liljebladin 
tutkimusmatkallaan saama lahja. I1-12a, I1-12b, I1-12c. Kirjekuori ”I Selkärankaiset”. Museon Pääluettelon 
alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
308 Esim. Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, Ondonga 3.2.1931. Kaarle Krohnin kirjekokoel-
ma III:48:1. KKA. SKS/KIA; Aune Liljebladin ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjam Liljebladille. Engela 
6.1.1931. Vihko IIb. ALK Bfc:3. OMA. 
309 Clifford 1994, 66. Ks. myös Buschmann 2000, 57. 
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merkittävänä. Kulttuuri nähtiin toisiinsa olevista tekijöistä muodostuvana kokonaisuutena, 

jossa kaikki sen osat kytkeytyivät toisiinsa. Näin ollen kulttuuria tuli myös tutkia kokonai-

suutena eikä yksittäisinä piirteinä. Antropologit keräsivät edelleen esinekokoelmia, mutta 

niiden katsottiin nyt liittyvän ennemminkin paikallisia yhteisöjä koskevaan tutkimukseen 

kuin kokonaisiin kulttuuripiireihin ja niitä koskeviin teorioihin.310 Esineiden keräys oli siis 

keskeinen osa antropologista tutkimusta. 

 

Etnografisen esineistön kerääminen tutkimuksen yhteydessä ei ollut Suomessa mitenkään 

poikkeuksellista, sillä esimerkiksi Antellin valtuuskunnan tai Keisarillisen Aleksanterin Yli-

opiston myöntämän apurahan saaneita vieraiden kulttuurien tutkijoita edellytettiin tuomaan 

esineitä Suomen museokokoelmiin. Suomessa evolutionismin kauden on määritelty kestä-

neen toista maailmasotaa edeltäneeseen aikaan, jonka jälkeen tutkimus ja esinekeruu siirtyi-

vät vähitellen katoavina pidettyjen kulttuurien piirteiden tallentamiseen.311 Alkuperäiskanso-

jen kulttuurin uskottiin häviävän länsimaalaisen kulttuurin vaikutuksen voimasta. Tämä pe-

lastusparadigmaksikin kutsuttu perustelu oli varsin yleinen 1900-luvun alun kulttuurintut-

kimuksessa ja siihen liittyvässä esineiden keräämisessä.312  

 

Liljebladin suullisen kansanperinteen keräykseen tähtäävää tutkimusmatkaa perusteltiin ra-

hoitushakemuksessa pelastusajatuksen mukaisella tarpeella kerätä ambojen kansanperinne 

talteen ennen kuin se katoaisi.313 Tutkimusmatkan suorittanut Liljeblad jakoi kyseisen nä-

kemyksen. Tärkeinä pitämiensä kansantieteellisten tapojen ja esineiden valokuvaamisesta 

hän kirjoittaa professori Kaarle Krohnille seuraavaa:  

 

Eikä ole sanottu onko koskaan enää myöhempinä vuosina mahdollista valokuvata näi-

tä tapahtumia ja esineitä, joita nyt olen saanut valokuvata, sillä voi olla niin, että niitä 

kahden tai viiden vuoden päästä ei enää ole olemassakaan. Muutos vanhasta uuteen s.o. 

pakanallisesta ja täkäläiskansallisesta kristillisyyteen ja eurooppalaisuuteen tapahtuu 

                                                 
310 O’Hanlon 2000, 5–6. Evolutionismista, diffuusionismista ja funktionalismista tarkemmin ks. Antropologian 
oppihistoriaa: kulttuuri ja kulttuuriteoriat. Elektr. dokumentti.  
311 Kaukaa Haettua. Kulttuurien museon kokoelmia 2006, 16. 
312 Clifford 1994, 228, 231; O’Hanlon 2000, 10; Coombes 1997, 121; Byrne 2011, 322; Buschmann 2000, 56. 
313 Jäljennös Arhur Hjeltin Emil Liljebladin tutkimusmatkaa koskevasta suosituksesta Valtioneuvoston 
Opetusministeriölle. Leimattu 12.6.1930; Jäljennös A. R. Niemen Emil Liljebladin tutkimusmatkaa koskevasta 
suosituksesta Valtioneuvoston Opetusministeriölle. Leimattu 12.6.1930. KELA Dc:1. OMA. 
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sellaista vauhtia, että on kysymys ainoastaan muutamista vuosista eikä entistä ole enää 

saatavissa.314  

 

Samassa kirjeessä Liljeblad tuo myös esille, kuinka ”Täkäläisen folkloreaineiston keräys-

mahdollisuus on viimehetkissään.”315 Vaikka työn kiireellisyyden voimakas korostus saattaa 

osittain johtua kirjeeseen sisältyvästä Krohnille suunnatusta pyynnöstä avustaa tutkimus-

matkan rahoituksen hankinnassa, Liljebladin tutkimustyön taustalla näyttäisi olleen vahva 

ajatus ambokulttuurin liittyvän etnografisen tiedon häviämisestä.  

 

Vaikka lähteet käsittelevät suoraan vain esineiden ja tapojen valokuvausta ja suullisen kan-

sanperinteen keruuta osana katoavaan kulttuuriin liittyvän tiedon säilyttämistä, voidaan olet-

taa, että Liljeblad keräsi matkan tarkoituksen mukaisesti myös esineitä tästä näkökulmasta, 

haluten kerätä talteen tärkeimmät piirteet ambojen kulttuurista.316 Liljeblad kirjoittaa hank-

kineensa esineitä ambojen kahdeksalta kielialueelta,317 mikä viittaa siihen, että hän pyrki ke-

räämään esineitä Ambomaalta laajasti kaikista yhteisöistä, joita hänen tutkimusmatkansa 

koski.318 Lisäksi Liljebladin muistiinpanot viittaavat siihen, että hän oli kiinnostunut esinei-

den käytöstä osana kansanperinteen tutkimusta.319 Lähteet siis tukevat päätelmää suullisen 

ja esineellisen kansanperinteen keräyksen linkittymisestä toisiinsa. 

 

Mielestäni esineiden keräys kansanperinteen kuvauksen yhteydessä, kiinnostus niiden taus-

talla oleviin tapoihin ja esinekokoelman yhteneväisyydet käsikirjoituksen kanssa osoittavat, 

että ainakin osa tutkimusmatkalla esineitä kerättiin tieteellisinä näytteinä suullisen kansanpe-

rinteen kertomusten perusteella. Suullisesti saadut tiedot ambojen tavoista siis ohjasivat Lil-

jebladin keräystä. Suullinen kansanperinne oli Liljebladin päätyö ja esineet esimerkkejä ja 

todisteita sen kuvastamista tavoista. Tutkimusmatkallaankin lähetystyöntekijänä toiminut ja 

paljon paikallisia kontakteja entuudestaan omannut Liljeblad sai todennäköisesti edelleen 

useita esineitä lähetyskausien tapaan lahjoina, mutta lähteiden perusteella hänen keräyksensä 

oli tutkimusmatkan aikana aktiivisempaa ja kansanperinteen keruun päämäärien ohjaamaa.  

                                                 
314 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, 3.2.1931 Ondonga. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:1. KKA. SKS/KIA. 
315 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, 3.2.1931 Ondonga. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:1. KKA. SKS/KIA. 
316 Vrt. Maxwell 2008, 338. 
317 Aune Liljebladin otteita Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille, Engela 2.5.1932. Vihko II. ALK Bfc:3. OMA. 
318 Liljebladin käsikirjoituksessa käsitellään seuraavia heimoja: Ombalantu, Ondonga, Ongandjera, 
Uukwanyama, Uukwluudhi, Uukwmbi, Uukolonkandhi. Ambomaan kansantietoutta käsikirjoitus. KELA Da. 
OMA. 
319 Esineiden käyttöön ja ambojen tapoihin liittyneitä kysymyksiä sisältävä lappu. KELA Db:3. OMA. 
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Samalla kun lähetystyöntekijät keräsivät ambokulttuurin esineistöä, suomalaisen kansankult-

tuurin esineistö oli keräyksen kohteena heidän kotimaassaan. Maaseudun arkielämän esi-

neistön katsottiin ilmentävän parhaiten Suomen kansan olemusta. Ambokulttuurin keräyk-

sen kanssa samalla tapaa päämääränä oli pelastaa ja säilyttää pitkään käytössä ollut suoma-

lainen maaseudun esinekulttuuri, joka alkoi jäädä pois käytöstä kulttuurissa ja yhteiskunnas-

sa tapahtuneiden muutosten, kuten teollistumisen synnyttämän tavaratulvan myötä.320 Myös 

suullista kansanperinnettä eli uskomuksia, taikoja, lauluja ja arvoituksia kerättiin talteen tut-

kimusta varten.321 Toisin sanoen suomalaisesta kulttuurista talletettiin samanlaista materiaa-

lia kuin mitä Emil Liljeblad keräsi tutkimusmatkallaan 1930-luvulla. Keräysilmiön saman-

kaltaisuuden ja samanaikaisuuden perustella näyttäisi siltä, että Emil Liljebladin amboja 

koskeva kansanperinteen keräys oli osa laajempaa, kotimaassakin harjoitettua keräysperin-

nettä, jossa suullista perinnettä ja esineitä keräämällä pyrittiin säilyttämään tietoa tietyn kan-

sallisuuden ominaispiirteistä. 

 

Paikallaan asuville kerääjille oli tyypillistä käyttää apunaan paikallisia kontakteja esineiden 

hankinnassa.322 Liljeblad ei hankkinut tutkimusmatkallaan kaikkia esineitä henkilökohtaises-

ti, vaan hän käytti amboja apunaan esineiden hankinnassa eri puolilta Ambomaata.323 Näitä 

esineitä on osana ainakin lähetysmuseolle lahjoitettua kokoelmaa,324 mutta mahdollisesti 

myös hänen omaa kokoelmaansa. Vaikka Liljeblad ei mainitse esineiden hankkijoita nimel-

tä, suullisen kansanperinteen keräyksessä kertojana toimineen Gideon j Itulan kirjeestä sel-

viää, että ainakin hän hankki Liljebladille suullisen kansanperinteen lisäksi myös esineitä.325 

On hyvin todennäköistä, että myös muut Liljebladin suullisen kansanperinteen kerääjinä ja 

haastateltavina toimineet ambot osallistuivat esineiden hankintaan. 

 

Aune Liljebladin kokoamasta folklorekertojien kortistosta selviää, että pääosa Liljebladin 

folklorekertojina käyttämistä henkilöistä oli kristittyjä, joista osa oli kääntynyt kristinuskoon 

jo 1900-luvun alussa. Suurin osa kertojista oli kouluttautunut käymällä Lähetysseuran opet-

tajaseminaarin ja työskenteli opettajina lähetyskouluissa. Osa oli myös käynyt 1920-luvulla 

                                                 
320 Kiuru 1999, 222. 
321 Herlin 2003, 186–187; Korhonen 2003, 190. 
322 O’Hanlon 2000, 16. Lähetystyöntekijöistä ks. esim. Livne 2011, 63. 
323 Aune Liljebladin jäljentämiä otteita Emil Liljebladin kirjeestä Matti Tarkkaselle. Ruskeala 28.9.1932. Vihko 
”Jäljennöksiä ja otteita Emil Liljebladin kirjeistä 1932 III”. ALK Bfc:3. OMA. 
324 Aune Liljebladin jäljentämiä otteita Emil Liljebladin kirjeestä Matti Tarkkaselle. Ruskeala 28.9.1932. Vihko 
”Jäljennöksiä ja otteita Emil Liljebladin kirjeistä 1932 III”. ALK Bfc:3. OMA. 
325 Gideon j Itulan kirje suomennettu kirje Emil Liljebladille, kesäkuun alku 1932. KELA Ba:34. OMA. 
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pappisseminaarin.326 Liljebladin mukaan hänen folklorekerääjinä toimi noin 25 hänen ”enti-

siä kasvattiaan”, millä todennäköisimmin viitataan Liljebladin vuosina 1913–1919 johta-

maan opettajaseminaariin. Suurin osa folklorekerääjistä, mahdollisesti kaikki, vaikuttaisivat 

siis olleen opetustehtävissä työskennelleitä kristittyjä.327 Liljebladin tutkimuksessaan käyttä-

mät henkilöt olivat näin ollen pääosin lähetystyöntekijöiden kanssa pitkän aikaa läheisissä 

tekemisissä olleita kristittyjä, jotka työskentelivät lähetystyöhön liittyvissä tehtävissä.  

 

Todennäköisesti Liljeblad ohjeisti amboja siitä, millaiset esineet häntä kiinnostivat, sillä hän 

näyttäisi ohjeistaneen heitä suullisenkin kansanperinteen keräyksen kohdalla.328 Tästä huo-

limatta ambojen agendat vaikuttivat lähetyskausien lisäksi myös tutkimusmatkan esineke-

ruuseen. Kristityt ambot ovat voineet vaikuttaa kokoelmaan sisältöön määrittämällä, mitä 

he ovat kokeneet kulttuuristaan keräämisen arvoisiksi ja kuinka paljon aikaa ja vaivaa he 

olivat valmiita laittamaan esineiden hankintaan. Liljebladin kokoelma ei poikkea tältäkään 

osin muiden lähetystyöntekijöiden kokoelmista.329  Esineitä Liljebladille hankkinut Gideon j 

Itula330 kirjoittaa suomennetussa kirjeessä Liljebladille seuraavaa: 

 

Vanhukselle Iso-isä Lilje’lle. Olen koettanut koota sinulle ondongalaisia esineitä, mut-

ta en ole löytänyt. Löysin vaan ilmanaikaisen rummun, mutta se ei ole kunnossa. Se on 

kovin vanha. Se ei ole hyvä. Jos sen tahdot, ota se pois. Lähetin myös sinulle kaljan-

juomapikarin.331 

 

Ilmeisestikään ambojen käyttäminen kerääjinä ei kirjeen perusteella välttämättä tarkoittanut 

suurta tavaravirtaa. Liljeblad tulkitsee suullisen kansanperinteen kerääjiensä olleen innostu-

neita keräystyöstä, mutta toisaalta tuo myös esille, että amboilla oli muiden tehtäviensä 

ohessa vain rajallinen määrä aikaa käytettäväksi hänen avustamiseensa.332 Lähteiden puuttu-

essa on vaikea sanoa, millaisia esineitä ambot keräsivät ja kuinka iso osa niistä päätyi Lilje-

                                                 
326 Kortistot ja tiedot folklorekertojista. ALK E2. OMA. Kertojien taustoista ks. myös Hiltunen 1993, 226–
229. Aiemmin pelkästään opettajakoulutukseen tähdänneestä Oniipan seminaarista tuli vuonna 1918 kaksi-
osainen: opettajaseminaarin lisäksi järjestettiin pappisseminaari, jossa amboista koulutettiin pappeja.  Ensim-
mäiset pappisseminaarilaiset aloittivat opiskelunsa vuonna 1922. Kena 2000, 223. 
327

 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, Ondnga 3.2.1931. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:1. KKA. SKS/KIA. 
328 Emil Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle. Engela 27.12.1930. Ec:30. SLA. KA; Aune Lilje-
bladin ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille. Engela 6.1.1931. Vihko IIb. ALK Bfc:3. OMA. 
329 Vrt. Livne 2011, 63. 
330 Syntynyt 1887, kastettu 1902. Käynyt Oniipan opettajaseminaarin 1913–1916 ja pappiskurssin 1922–1925. 
”Gideon Itula”, Kortistot ja tiedot folklorekertojista. ALK E2. OMA. 
331 Gideon j Itulan suomennettu kirje Emil Liljebladille, kesäkuun alku 1932. KELA Ba:34. OMA. 
332 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, Ondnga 3.2.1931. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:1. KKA. SKS/KIA. 
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bladin henkilökohtaiseen kokoelmaan ja kuinka iso osa muihin kokoelmiin. Näin ollen am-

bojen tarkkaa vaikutusta Liljebladin kokoelman sisältöön ei voida arvioida.  

 

Yhteenveto 

 

Emil Liljeblad keräsi ambojen kulttuurista monipuolisesti niin uskontoon, ulkonäköön, 

elinkeinoihin, kotitalouteen kuin käsitöihinkin liittyneitä esineitä sekä luonnontieteellisiä 

näytteitä autenttisena kokonaisuutena, jonka keräystä ohjasi se, mitkä esineistä hän koki al-

kuperäisiksi ambokulttuurin esineiksi. Liljebladin keräystä voidaan tarkastella kahden koko 

kokoelman läpi leikaavan teeman avulla. Ensimmäinen näistä on lähetystyöntekijöiden ke-

räysperinne, jossa sekä itse valikoituja että lähetystyöhön liittyvissä toimissa saatuja esineitä 

tallennettiin kuvastamaan lähetystyön kohdekansaa. Kenties talletetut esineet olivat kentällä 

Liljebladille ja myös muille lähetystyöntekijöille väylä ottaa haltuun vierasta kulttuuria, jonka 

keskelle erilaisesta kulttuuripiiristä tulevat lähetit joutuivat sopeutumaan. Kotimaahan tuo-

dulla kokoelma Liljeblad halusi lähetysmuseoiden ja lähettien yksityisten kotinäyttelyiden 

tapaan jakaa tietoa lähetysalueesta ja herättää tukea lähetystyölle. Esille asetetut esineet oli-

vat todennäköisesti Liljebladille myös konkreettinen muisto ja todiste pitkästä ja tärkeästä 

elämänvaiheesta sekä sen antamasta Ambomaata ja lähetystyötä koskevasta asiantuntemuk-

sesta. Edellä kuvatun perusteella voidaan siis olettaa, että kokoelmaan on valikoitunut lähe-

tyskausilta sellaista esineistöä, joka on ollut Liljebladille lähetystyön tai henkilökohtaisten 

muistojen kannalta tärkeää. 

 

Kokoelma edustaa erityisesti tutkimusmatkan ajalta myös aikakauden etnografiseen tutki-

mukseen kuuluvaa keräystä, jossa esineet olivat yksi objektiiviseksi todisteeksi katsottu osa-

alue tutkimusaineistosta. Liljebladin kokoelmassa esineiden valikoiminen painottui Aune 

Liljebladin mukaan lähetyskausia enemmän ajalle, jolloin Liljeblad keräsi esineitä suullisen 

kansanperinteen keräyksen pohjalta tieteellisistä lähtökodista käsin. Tällöin Liljebladin tut-

kimuksen painopisteet ohjasivat ainakin osittain sitä, mitä esineitä tuotiin Suomeen. Lähe-

tystyöntekijä-etnografia edustavan Liljebladin kokoelmassa tieteelliset ja lähetystyöhön liit-

tyvät päämäärät olivat kuitenkin rinnakkaisia tutkimusmatkan aikana. On todennäköistä, et-

tä lähetyskausina kerätyt esineet saivat tutkimusmatkan myötä myös tieteellisen merkityksen 

ambojen tapojen kuvaajina. Toisaalta tieteellisen työn osana kerätyt esineet kertoivat edel-

leen kotimuseon vieraille myös lähetystyön tarpeesta Ambomaalla. 
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Koko keräysprosessin ajan myös keräyksen kohteena olevat ambot vaikuttivat suhteiden 

toisena osapuolena kokoelman sisältöön ja siihen, mitä esineitä kerääjän oli mahdollista 

saada. On siis hyvä muistaa, että Liljebladin valintojen ja keräysperiaatteiden lisäksi myös 

satunnaisuus on vaikuttanut merkittävällä tavalla siihen, miksi kokoelman sisällöstä on 

muodostunut tietynlainen. Liljeblad saattoi kerätä vain niitä esineitä, joita hänelle suostuttiin 

antamaan tai myymään. Lisäksi hän sai useiden lähetystyöntekijöiden tapaan pyytämättään-

kin lahjaksi erilaisia esineitä, jotka päätyivät osaksi kokoelmaa. Kokoelma voi sisältää paljon 

sellaista, mitä sinne ei alun perin suunniteltu hankittavan. 

 

Autenttisuuteen pyrkivä esineiden keräys ja esittäminen antoi Liljebladille kerääjän näkö-

kulmasta todenmukaisen kulttuurin esittämisen lisäksi mahdollisuuden kuvastaa ambojen 

elämää ilman kristinuskon tuomaa muutosta. Viimeistään tutkimusmatkalla Liljebladin ke-

räykseen kuului myös erityisen vahvana näkemys kerääjän mielestä nopeasti häviävään am-

bokulttuuriin liittyneen tiedon kokoamisesta. Esineiden avulla pyrittiin säilyttämään tietoa 

ambokulttuurin piirteistä, joiden ajateltiin katoavan länsimaalaisen kulttuurin leviämisen 

myötä. Liljeblad muokkasi siis viimeistään tutkimusmatkallaan kokoelmansa sisältöä erityi-

sesti sen perusteella, mitkä olivat hänen näkemyksensä mukaan ambojen elämän keskeisim-

piä ja kulttuuria määrittävimpinä pidettyjä piirteitä, joita koskeva tieto tuli säilyttää jälkipol-

ville. Käsitys alkuperäiskulttuurien nopeasta katoamisesta oli tyypillistä 1900-luvun alun 

kulttuurintutkimukselle, ja Liljebladin keräystyö oli osa tätä laajempaa keräysperinnettä. Hän 

keräsi siis muiden alkuperäiskansojen piirissä toimineiden länsimaalaisten tapaan omaan ko-

timaahansa talteen katoavaksi katsomaansa kulttuuria, jonka katoamista hän itse osana lähe-

tystyöntekijäjoukkoa tietoisestikin edesauttoi pyrkimällä muuttamaan ambojen elämää kohti 

kristillisiä ihanteita ja sivistykseksi katsomiaan piirteitä.333 

 

Liljebladin kokoelma vastaa edellä kuvattujen keräystapojen lisäksi myös sisältönsä puolesta 

esinetyypeiltään ja monipuolisuudeltaan sekä suomalaisten lähetystyöntekijöiden Ambo-

maalta keräämiä esinekokonaisuuksia että useita länsimaalaisia, pitkistä kontakteista synty-

neitä etnografisia kokoelmia. Tämä eri kulttuureitakin käsittelevien kokoelmien samankal-

taisuus selittyy etnografisen keräyksen vakiintuneella asemalla läntisen maailman piirissä. 

Kokoelmien keräys oli tavanomainen osa sekä matkustajien että vieraiden kulttuurien paris-

sa työskennelleiden arkea erityisesti, kun kohteena olivat kotimaassa eksoottisiksi ja vieraiksi 

koetut alkuperäiskulttuurit. Myös Liljeblad oli useiden muiden suomalaislähettien tapaan 

                                                 
333 Vrt. esim. Harries 2005, 247; Coombes 1997, 121; Koivunen 2011, 32. Ks. myös Harju 2010, 29. 
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tietoinen kulttuurin eri piirteiden kuvaamiseen pyrkivästä keräysperinteestä ja omaksui tä-

män mallin keräykseensä. Liljebladia voidaankin pitää etnografisen esineistön kerääjänä 

monella tapaa tyypillinen toimija niin suomalaisessa kuin laajemmassa länsimaalaisessa kon-

tekstissa. 
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2. Taikavälineet ja pukeutumiskulttuuri tutkimustyön ja lähetys-

työn tärkeimpinä todisteina 

 

Tässä luvussa käsittelen Liljebladin kokoelman kahta suurinta esineryhmää: taikavälineitä ja 

koruja ja pukimia.334 Näille ryhmille on yhteistä se, että lähetystyöntekijät liittivät sekä taika-

välineiksi kutsumansa esineet että ambojen pukeutumiskulttuurin osaksi pakanuutta ja sii-

hen liittyviä ilmiöitä.335 Luvussa vastaan kysymyksiin siitä, mitä näihin ryhmiin kuuluvia esi-

neitä Liljeblad keräsi ja miksi juuri tietyt taikavälineet ja korut ja pukimet päätyivät osaksi 

kokoelmaa. Selvitän myös, miten Liljebladin keräys vastasi näiden esinetyyppien osalta mui-

ta, erityisesti suomalaisia Ambomaalta kerättyjä kokoelmia. 

 

2.1. Taikavälineet näytteinä pakanan pelosta ja tuhoutuvista usko-

muksista 

 

MAIJA HILTUSEN mukaan ambojen rituaalit voidaan jakaa tarkoituksensa mukaan suo-

jautumiseen, ei toivottujen tapahtumien estämiseen, haluttujen tapahtumien tuottamiseen, 

parantamiseen, puhdistamiseen ja sovitteluun tähtääviin rituaaleihin.336 Liljebladin kokoel-

man taikavälineet ovat tavallisen väestön käyttämiä suoja-amuletteja ja -vöitä sekä tietäjän 

esineitä, kuten voimavöitä ja -amuletteja, parannusvälineitä ja muita henkien kanssa kom-

munikoimiseen käytettyjä välineitä, joita käytettiin osana uskonnollisia toimituksia tai joissa 

oli edellä lueteltuja pyrkimyksiä edesauttavaa voimaa. Niiden käyttö perustui ambojen us-

konnolliseen maailmankuvaan ihmisen elämään vaikuttavista hengistä ja voimista.  Aune 

Liljeblad on jakanut Liljebladin keräämät 81 taikavälinettä ”Poppamiehen” taikavälineisiin 

eli parantajan ja tietäjän välineisiin sekä ”Jokamiehen” taikavälineisiin eli tavallisten ambo-

jen käyttämiin välineisiin.337   

 

On esitetty, että osassa kulttuureista paikallinen väestö pyrki pitämään tärkeitä uskonnollisia 

esineitä länsimaalaisen kaupan ulkopuolella.338 Yleensä kristityiksi kääntyneiltä saaduilla us-

konnollisilla esineillä oli kuitenkin vakiintunut rooli lähetysjärjestöjen ja yksittäisten lähetys-

                                                 
334 Ks. liite 2. 
335 Löytty 2006 169, 187, alaviite 5. Ks. myös Harju 2010, 30. 
336 Ambojen rituaalien tarkoituksista ks. Hiltunen 1993, 35. 
337 ”A Taikavälineet”. Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. Ks. myös Harju 2010, 13–14. 
338 Ks. esim. Livne 2011, 63; Cannizzo 1998, 163–164.  
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työntekijöiden kokoelmissa.339 Lähetystyön käytäntöjen mukaan kristityiksi haluavien kuului 

luopua entiseen uskontoonsa liittyneistä esineistä.340 Esineitä voitiin tuhota esimerkiksi polt-

tamalla341 mutta lähetystyöntekijät myös säilyttivät joitain esineitä itsellään. Suomalaisten lä-

hetystyöntekijöiden esineiden hankintatapoja ei ole tutkittu yksityiskohtaisesti, mutta Martti 

Rautasen kokoelmaa käsitellyt Kaisa Grönholm uskoo esimerkiksi Rautasen saaneen ambo-

jen amuletteja kristityiksi kääntyneiltä henkilöiltä.342 Tätä oletusta tukee se, että uskonnolli-

sista tavoista kertominen ulkopuolisille oli ambojen kulttuurissa tabu eli kielletty asia.343 

Vaikka tämän työn puitteissa on hankala saada varmuutta siitä, kuinka tarkasti kaikki ambot 

käytännössä noudattivat tätä tapaa, mielestäni on perusteltua olettaa, että kristityt, joita van-

hat tabusäännöt eivät samalla tavalla koskeneet, olivat valmiimpia luopumaan entiseen us-

kontoonsa liittyneistä esineistä kuin esineitä aktiivisesti käyttävät henkilöt. 

 

Liljeblad nostaa taikavälineet esitelmän rungolta vaikuttavissa muistiinpanoissaan konkreet-

tisiksi esimerkeiksi ambojen elämässä näkyvästä pakanuudesta.344 Kristinuskon ambojen 

historiallisen kehityksen aloittajana nähneelle Liljebladille pakanuus ja kristillinen elämä oli-

vat vastakkaisia ja toisensa poissulkevia ilmiöitä.345 Pakanuuden poistaminen Ambomaalta 

oli hänelle lähetystyöntekijänä keskeisin päämäärä, mikä näkyy esimerkiksi Liljebladin kirk-

kokurikäsityksessä.346 Taikavälineiden suuri määrä selittyykin todennäköisesti sillä, että Lil-

jeblad lähestyi ambokulttuuria uskonnon ammattilaisen roolissa, jossa hän koki pakanuuden 

yhdeksi keskeisimmistä osista hänen käsityksensä mukaista autenttista ambokulttuuria.347  

 

Edellisessä luvussa on tuotu esille, kuinka tutkimusmatkallakin uskomuksiin liittyvistä ta-

voista kertova tieto oli yksi matkan pääkeräyskohteista.348 Liljeblad näyttäisi kiinnittäneen 

                                                 
339 Koivunen 2011, 26. Ambojen uskontoon liittyneitä esineitä oli esillä jo Suomen Lähetysseuran vuosien 
1911–1912 Lähetysnäyttelyssä. Koivunen 2011, 87. 
340 Grönholm 1983, 14; Löytty 2006, 187. Alaviite 5. Vrt. Maxwell 2008, 335. 
341 Maxwell 2008, 326. Myös Suomen Lähetysseuran lähetystyössä esineitä saatettiin tuhota esimerkiksi poltta-
malla, sillä tästä on esitetty ohimennen mainintana Liljebladin Afrikan Amboheimojen Kansantietoutta -
käsikirjoituksen kertomuksessa. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 824–828. KELA Da. OMA. 
342 Grönholm 1983, 14; Ks. myös Koivunen 2011, 26.  
343 Hiltunen 1993, 16–17. Myös Suomen Lähetysseuran lähettien käsityksiä ambojen uskonelämästä tutkinut 
Jaana Skyttä esittää tämän näkemyksen pro gradu -tutkielmassaan, vaikkakin työssä jää epäselväksi, mihin 
tutkimukseen tai lähteeseen näkemys pohjautuu. Skyttä 2005, 20.  
344 ”Taikauskon voima ja Kristinuskon voima”. KELA C:4. OMA. 
345 Kristillisen ja pakanallisen elämän vastakohtaisuus näkyy esimerkiksi Liljebladin suhtautumisessa ohangoon 
tutkimusmatkan aikana vuonna 1931. Hän piti ohangoa ehdottomasti kiellettynä kristityille siihen sisältynei-
den ”taikatemppujen” takia mutta näki sen vielä pakanuudessa eläville tarpeelliseksi siirtymäriitiksi, joka ylläpi-
ti yhteiskunnallista järjestystä. Aune Liljebladin otteita Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille. Ošigambo 
7.2.1931. Vihko IIb. ALK Bfc:3. OMA. 
346 Ks. tämä työ s. 44–45. 
347

 Ks. myös Harju 2010, 32–33. 
348 Ks. tämä työ s. 49. 
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matkallaan erityistä huomiota tutkimusaiheensa mukaisesti uskontoon liittyneisiin esineisiin. 

Ainoat esineet, jotka yksilöidään Liljebladin kirjeissä tai kalenterissa tarkemmin kuin pelkki-

nä ”esineinä”, ovat lähes poikkeuksetta uskonnollisiin käsityksiin liittyviä esineitä: ”taika-

esineitä”349, noita vöitä, kirveitä ja sarvia,350 ja taikakori eli onkiinda.351  

 

Myös itse käsikirjoituksessa kuvataan paljon Liljebladin kokoelman taikavälineiden sisällön 

kanssa samankaltaisia esineitä ja niiden merkityksiä ja käyttötapoja.352 Osa kuvauksista oli 

hyvin yksityiskohtaisia: 

 

Kaulassa on tietäjällä tietäjän merkkihihna, mihin on ripustettu ombabmi-antiloopin 

sarvesta tehty vihellyspilli, ohija, erilaisista puista valmistettuja amulettinappuloita, pie-

nen ongungumani-elukan kynsiä (kuuluu kissaeläimiin), oravan kokoisen pitkä ja 

tuuheahäntäisen onenati-eläimen kynnet, pienen onkandanga (haisunäätä)-eläimen 

nahka, eknombe-haukan kynnet, kotkan nokka, pienen mangula(tikka)-linnun nok-

ka ja kotkan pää ja omabmbi-antiloopin sarvesta tehty ohija-pilli, lapsen säikkytaudin 

parantamista varten, jolloin sitä puhalletaan tai jos aikaihminen saa sydänkohtauksen 

tai tulee mielenhäiriöön tai lamaantuu.353 

 

Amuletteja on tämän työn puitteissa vaikea yhdistää varmasti kokoelman esineisiin pelkäs-

tään käsikirjoituksen ja eineluettelon tietoja vertaamalla, mutta materiaalikuvauksien perus-

teella on hyvin mahdollista, että Liljebladin kokoelmassa on samoja tietäjän ja tavallisen 

ambon amuletteja ja vöitä, joita hän on kuvannut käsikirjoituksessa. Näitä ovat esimerkiksi 

koiran niskanikamia sisältävä tietäjän kaulanauha,354 leijonan kynsiä sisältävät amuletit,355 se-

kä useat erilaiset antiloopin sarvien kärkiä sisältävät amuletit356. Liljebladin kokoelmassa on 

                                                 
349 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, Ondonga 3.2.1931. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:1. KKA. SKS/KIA; Aune Liljebladin ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille. Engela 6.1.1931. Vihko 
IIb. ALK Bfc:3. OMA; Karl Emil Liljebladin matkakalenteri 12.1.1931-11.1.1933, 12-31.3.1931. KELA Dd. 
OMA.  
350 Karl Emil Liljebladin matkakalenteri 12.1.1931-11.1.1933, 21.4.1932. KELA Dd. OMA. 
351 Karl Emil Liljebladin matkakalenteri 12.1.1931-11.1.1933, 5.6.1932. KELA Dd. OMA. 
352 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 71, 280–282, 559–560, 570–572, 592, 635, 887, 897–

898, 1026a–1926b, 1285. KELA Da. OMA.  
353 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 570. KELA Da. OMA. 
354 Vrt. A1-1,4,8 Poppamiehen kaulanauha. A Taikavälineet”, 44-45. Museon pääluettelon alkuperäiset kosep-
tit. ALK F. OMA ja Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 822, 825. KELA Da. OMA. 
355 Vrt. A1-1,4,9 Noitahihna A Taikavälineet”, 46. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA 
ja Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1944–1945. KELA Da. OMA. 
356 Vrt. A1-1,4,4 Noitahihna=Poppamiehen kaulanauha; A1-1,4,5 Noidan kaulanauha; A1-1,4,7 Noidan kaula-
nauha; A1-1,4,10 Poppamieen kaulanauha=Voimahihna. A Taikavälineet”, 40–43, 47. Museon pääluettelon 
alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA ja Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 280–282, 570, 592, 635. 
KELA Da. OMA. 
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myös varmuudella sellaisia esineitä, joita käsitellään käsikirjoituksessa. Näihin kuuluvat tietä-

jien käyttämä ekola-rumpu357, edellä mainittu tietäjän kori sisältöineen,358 omusindilo-

sauva,359sodassa käytetty ”taikasarvi”360 ja villisian torahampaat.361 Useat edellä mainituista 

esineistä liittyvät tietäjän toimintaan, joka on yksi käsikirjoituksen runsaasti käsitellyistä osa-

alueista.362 Liljeblad keräsi matkallaan taikavälineitä myös muille tahoille,363 ja hän täydensi 

lähetysseuran kokoelmaa tuolloin nimenomaan tietäjän esineillä.364 

 

Uskonnollisiin käsityksiin liittyneen aineiston keräämiseen tähdännyt tutkimusmatka ei siis 

ole lähetyskausiin verrattaessa ainakaan vähentänyt taikavälineiden merkitystä kerääjälleen. 

Vaikka kokoelman perusteella ei voida todistaa, milloin tiettyjä esineitä on kerätty, edellä 

kuvatun perusteella näyttäisi todennäköiseltä, että Liljeblad hankki runsaasti taikavälineitä 

tutkimusmatkallaan. Käsikirjoituksen ja kokoelman välillä on yhteneväisyyksiä, jotka tuke-

vat käsitystä tutkimusmatkan aikaisesta esinekeräyksestä osana käsikirjoitukseen liittyvää tie-

teellistä työtä. On mahdollista, että jopa suurin osa näistä esineistä on hankittu matkan ai-

kana, jolloin pääosa kokoelmasta Aune Liljebladin mukaan kerättiin.365 Koska Liljeblad ajat-

teli pakanallisina pidettyjen tapojen ja niihin liittyneiden esineiden katoavan kristillistymisen 

seurauksena,366 taikavälineiden keräys tuleville sukupolville ambokansan menneisyydestä 

kertovina todisteina suulliseen kansanperinteen rinnalla oli tuolloin hänelle varmasti erityi-

sesti tästäkin syystä tärkeää. 

 

Liljeblad sai todennäköisesti taikavälineiksi kutsuttuja esineitä muiden lähetystyöntekijöiden 

tapaan erityisesti kääntyneiltä amboilta. Hän keräsi selvästi eniten tietäjän käyttämiä välinei-

tä, joita on luetteloinnin mukaan 81 taikavälineestä 65 kappaletta.367 Kokoelman tietäjän 

esineet myös poikkeavat tavallisen ambon käyttämistä välineistä. Jokamiehen taikavälineet 

sisältävät amuletteja ja vöitä, joilla pyrittiin suojautumaan henkien aiheuttamilta sairauksilta 

                                                 
357 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 171, 883, 1986–1989. KELA Da. OMA. Liljebladin kokoelman 
ekola-rumpu voi hyvin todennäköisesti olla peräisin tutkimusmatkalta. Kyseistä rumpua ei esimerkiksi näy 
todennäköisesti ennen matkaa otetuissa valokuvissa. Ks. liite 4 ja liite 5. 
358 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 171, 569–570, 885–886. KELA Da. OMA. 
359 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 173. KELA Da. OMA. 
360 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 242. KELA Da. OMA. 
361 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 386. KELA Da. OMA. 
362 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 169–172, 561–564, 824–828, 1486–1487, 1986–1989. 
KELA Da. OMA. 
363 ”Lounais-Afrikan Ambomaalaisia Kansantieteellisiä esineitä”; ”Luettelo Ambomaalaisista kansantieteellisis-
tä esineistä”. KELA C2. OMA. 
364 ”Luettelo Suomen Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v 1932”. KELA 
C:2. OMA. 
365 ”G taidevälineitä ja taide-esineitä”, 4. Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
366 Ks. tämä työ s. 51–52. 
367 Ks. liite 2.  
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ja onnettomuuksilta.368 Tietäjän käyttämät välineet taas sisälsivät voimaa antavia välineitä ja 

kaulanauhoja sekä erilaisia toimintavälineitä, joilla voitiin vaikuttaa henkiin ja ympäröivään 

maailmaan.369 Kokoelman esineiden perusteella tavallisen ambojen rooli paikallisessa us-

konnossa oli siis passiivinen ja suojautumiseen pyrkivä, kun taas tietäjän rooli oli aktiivinen 

ja ympäröivään maailmaan vaikuttava.370 On hyvä huomioida, että Aune Liljebladin tapa lu-

etteloida ainakin 8 kappaletta luettelointitietojen mukaan myös muiden ambojen käyttämiä 

esineitä tietäjän esineiksi korostaa tietäjän roolia suhteessa tavalliseen amboon enemmän 

kuin Emil Liljeblad on ehkä aikanaan tehnyt.371 Tästä huolimatta tietäjän esineiden määrä 

suhteessa tavallisen ambon käyttämiin vastaaviin esineisiin painottaa tietäjän merkitystä pa-

kanuudeksi koetussa uskomusjärjestelmässä ja siihen pohjautuneissa tavoissa. 

 

Osa Ison-Britannian etnografisten museoiden näyttelyistä tuki stereotypiaa siitä, että afrik-

kalaisten uskonnollinen elämästä oli jatkuvaa taikauskon aiheuttamassa pelossa elämistä.372 

Erityisesti lähetysnäyttelyissä ja -kokoelmissa syyksi pelolle ja pakanallisen uskonnon nou-

dattamiselle nähtiin poppamieheksi kutsutun uskonnon tai parantamisen ammattilaisen 

toiminta yhteisössä.373 Samanlainen näkemys tuli esille myös esimerkiksi norjalaisessa lähe-

tyskirjallisuudessa. Poppamies nähtiin uskonnon ylläpitäjänä, lähetystyöntekijän vastavoi-

mana ja kilpailijana tavallisen väestön sieluista.374 Suomen Lähetysseuran Ambomaan lähe-

teillä oli samanlaisia näkemyksiä. Ambojen uskonnolliset käsitykset näyttäytyivät pelossa 

elämisenä, josta kristinusko saattoi heidät pelastaa.375 Vaikka lievempääkin suhtautumista 

ainakin tietäjien yrteillä harjoittamaa sairauksien parantamista kohtaan esiintyi,376 jyrkimmis-

sä katsantokannoissa tietäjä oli suomalaisille lähetystyöntekijälle valheillaan pelkoa ylläpitävä 

puoskari, jonka toiminta ylläpiti vanhaa uskoa ja oli yksi suurimmista lähetystyön esteistä.377  

 

                                                 
368 A1 Poppamiehen välineet. A Taikavälineet, 17–110. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK. F. 
OMA. 
369 A2 Jokamiehen taikavälineet. A Taikavälineet, 113–130. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK. 
F. OMA. 
370 Ks. myös Harju 2010, 14. 
371 A1-1,4,1 Suurpoppamiehen ja varakkaiden kaulariipus; A1-221 Omusindilo; A1-2,23 Taikahelistin; A1-2,27 
Norsunluinen koru ja taikaväline oulondi; A1-2,28 Naudanluuta; A1-2,29 Muurahaiskävyn suomuja; A1-2,30 
Piikkisian piikkejä 11 kpl; A1-2,31 Tuhkaa. A Taikavälineet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. 
ALK F. OMA. 
372 Coombes 1997, 147–148. 
373

 Coombes 1997, 177; Cannizzo 1998, 163. 
374 Mikaelsson 2011, 94–98. 
375 Skyttä 2005, 35–36, 42; Säkkinen 2004, 38, 40. 
376 Säkkinen 2004, 30. 
377 Skyttä 2005, 58–59, 62; Säkkinen 2004, 40. 
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Aune Liljeblad yhtyi mielipiteissään tähän ilmeisesti länsimaisissa lähetyspiireissä hyvin ylei-

seen kuvaan tietäjästä ja pohjasi selvästi taikavälineiden luetteloinnin ja kuvailun siihen,378 

mikä tietysti välittää esineistä myös vastaavan kuvan. Ei ole kuitenkaan kaukaa haettua, että 

myös Emil Liljeblad olisi jakanut kyseisen näkemyksen. Hän kuvaa päiväkirjassaan epäju-

malanpalvontana pitämiänsä uskontoon perustuneita toimintatapoja ”valheen kahleissa 

elämiseksi”, johon kristinusko toi muutoksen parempaan.379 Afrikan Ambomaan kansantie-

toutta -käsikirjoituksessa hän tuo esille näkemyksensä siitä, kuinka taikauskon aiheuttama 

pelko ajoi miehen hulluksi.380 Muistiinpanoissa hän taas kuvaa ”noitujia” ja ”tietäjiä” sanoil-

la ”Mikä valta! Tuhoava”.381 Tietäjään liitettävissä olevien esineiden korostuminen Liljebla-

din keräyksessä liittyykin todennäköiseesti lähetystyöstä lähtevään näkemykseen tietäjästä ja 

hänen roolistaan amboyhteisössä lähetystyöntekijän vastavoimana ja valheellisten uskomus-

ten ylläpitäjänä.382  

 

Ainoa yksityiskohtaisempi kuvaus taikavälineiden hankinnasta on säilynyt tutkimusmatkan 

ajalta Afrikan Amboheimojen Kansantietoutta -käsikirjoituksessa. Liljeblad kertoo onnistu-

neensa ostamaan onkiindan eli taikakorin sisältöineen vanhalta kristityksi haluavalta ja lähe-

tyskoulua käyneeltä tietäjänaiselta, joka ei aikaisemmin ollut uskaltanut luopua esineestä 

henkien pelossa.383 Kuvaukseen näyttää liittyvän vivahde henkilökohtaisesta onnistumisesta, 

sillä tarinassa tuodaan esille, kuinka nainen uskalsi myydä esineen vasta Liljebladille. Kristi-

tyiksi kääntyneiltä saadut esineet olivat usein lähettien keräämissä kokoelmissa lähetystyön 

voitonmerkkejä, joilla esiteltiin sekä pakanuutta että kristinuskon voittokulkua.384 Taikaväli-

neillä on siis voinut olla Liljebladille henkilökohtaista merkitystä edellä kuvatun taikakorin 

tapaan todisteina pakanuudesta luopumisesta ja onnistuneesta lähetystyöstä. Tästä syystä 

hän on voinut säilyttää niitä myös lähetyskausiltaan, jolloin hänen keräyksellään ei tiedettä-

västi ollut suoria tutkimukseen liittyviä päämääriä. Lisäksi Liljeblad oli hengellisen työn asi-

antuntijana kiinnostunut uskonnollisesta elämästä, mikä todennäköisesti myös vaikutti hä-

nen kiinnostukseensa kerätä tähän elämänalueeseen liitettyjä esineitä. 

 

Koska tietäjän rooli oli kerääjän mielestä muita amboja merkittävämpi pakanuudeksi katso-

tun ilmiön ylläpitämisessä, tietäjän esineet olivat tavallisen ambon käyttämää esineistöä tär-

                                                 
378 ”A Taikavälineet.”, 1–13, 70–75, 131–134 . Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
379 Karl Emil Liljebladin päiväkirja1904–1907/1912–1916, 26.6.1904. RHLA. Yli-Ii. 
380 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 822. KELA Da. OMA. 
381 ”Taikauskon voima ja Kristinuskon voima”. KELA C:4. OMA. 
382

 Ks. myös Harju 2010, 30. 
383 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 824–828. KELA Da. OMA. 
384 Coombes 1997, 171–172; Canizzo 1998, 163, 166. Ks. myös Harju 2010, 30. 
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keämpiä merkkejä sekä ambojen uskonnosta että lähetystyön etenemisestä. Tämäkin näke-

mys on saattanut vaikuttaa siihen, että niitä on kerätty enemmän. Liljeblad suhtautui kriitti-

sesti Suomen Lähetysseuran Ambomaan lähetystyön tulevaisuuteen,385 ja taikavälineet ovat 

voineet olla hänen kokoelmassaan myös todisteita jatkuvasta lähetystyön ja menetelmien 

tehostamisen tarpeesta. On kuitenkin hyvä huomioida, että esimerkiksi Kiinalais-

afrikkalaisen lähetysnäyttelyn afrikkalaisen osaston uskonnollisiin esineisiin ei viitattu leh-

distökirjoituksissa voitonmerkkeinä.386 Joko tämä merkitys ei välittynyt tarpeeksi selkeästi 

yleisölle tai sitten kaikki lähetystyöntekijät eivät liittäneet kyseistä merkitystä saamiinsa esi-

neisiin.  

 

Vaikka Liljebladin kokoelma näyttäisi vastaavan Ison-Britannian näyttelyiden käsityksiä af-

rikkalaisten pelon täyttämästä uskonnollisesta elämästä ja tietäjän roolista, siinä ei kuiten-

kaan jaeta kaikkia afrikkalaisiin uskontoihin liitettyjä stereotypioita. Afrikkaa koskevissa ko-

koelmissa ja näyttelyissä luotiin usein kuva afrikkalaisista erilaisten patsaiden ja epäjumalan-

kuvien palvojina.387 Näyttäisi siltä, että Liljeblad ei välittänyt tätä käsitystä ambojen us-

konelämästä kokoelmaansa, jonka taikavälineet-ryhmä ei sisällä patsaita tai epäjumalanku-

via.388 Tämä rinnastus puuttui myös Suomen Lähetysseuran lähetysnäyttelystä, sillä sitä kos-

kevassa lehtikirjoittelussa tuotiin esille, että ambot eivät palvoneet epäjumalankuvia.389 Lil-

jeblad käsittelee käsikirjoituksessa kuninkaiden hautapatsaille uhraamista,390 mutta ei viittaa 

muunlaiseen ihmisen valmistamille jumalankuville tai esi-isien patsaille uhraamiseen, jota 

hän ei siis ilmeisesti nähnyt osaksi ambojen uskonnolliseen maailmankuvaan liittyvää toi-

mintaa. Kokoelman taustojen valossa tuntuisi myös epätodennäköiseltä, että isänsä työn 

loppuunsaattajana itsensä nähnyt Aune Liljeblad olisi muuttanut kokoelmaa tältä osin jät-

tämättä siitä minkäänlaisia merkintöjä.391 Ambot eivät käyttäneet tutkimuskirjallisuuden pe-

rusteella esimerkiksi puisia jumalankuvia, joten ehkäpä tämä tunnettu kuva tuntui liian kau-

kaa haetulta ambojen uskontoon perehtyneelle ja sitä autenttisesti kuvaamaan pyrkineelle 

kerääjälle.  

 

                                                 
385 Ks. tämä työ s. 40. 
386 Koivunen 2011, 94. 
387 Ks. esim Tygesen 2006, 80. 
388 ”A Taikavälineet.”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
389 Koivunen 2011, 94. 
390 Hautapatsaat olivat haudan päälle koottuja puukekoja. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 446–453. 
KELA Da. OMA. 
391 Ks. tämä työ s. 10–11, 33–34. 
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Myös sekä Suomen Lähetysseuran museo Kumbukumbun että Martti Rautasen Ambomaan 

kokoelmissa on taikavälineiksi kutsuttuja esineitä. Rautasen kokoelmassa on Liljebladin ko-

koelman tapaan tavallisten ambojen käyttämiä suojautumiseen, parantamiseen ja haluttujen 

tapahtumien edesauttamiseen käytettyjä amuletteja. Rautasen kokoelmasta puuttuvat kui-

tenkin kokonaan suojautumiseen käytetyt vyöt.392 Tietäjän esineitä on luettelon tietojen pe-

rusteella mahdollisesti vain yksi kappale.393 Lähetysmuseon kokoelman esineistö näyttäisi 

olevan taikavälineiden osalta nimitietojen perusteella hyvin samanlaista kuin Liljebladin ko-

koelmassa.394 

 

On huomattavaa, että Liljebladin kokoelmassa on vuoden 2004 inventointiluettelon ja Rau-

tasen esineluettelon perusteella enemmän taikavälineiksi kutsuttuja esineitä kuin Lähetys-

seuran tai Rautasen Ambomaan kokoelmassa: ensimmäisessä oli 72 ja jälkimmäisessä 15 

taikavälineeksi laskettavaa esinettä.395 Määrä korostuu Lähetysseuran kokoelman kohdalla 

entisestään, kun otetaan huomioon, että 16 kappaletta Lähetysseuran ambojen uskontoon ja 

parantamiskulttuuriin liittyvistä esineistä on Liljebladin keräämiä tietäjän esineitä.396 Myös 

ensimmäisessä lähetysnäyttelyssä oli Koivusen mukaan vähän paikallisiin uskomuksiin liit-

tyneitä esineitä.397 Vaikka Rautanen ei todennäköisesti pyrkinyt tuomaan Suomeen määrälli-

sesti yhtä laajaa kokoelmaa kuin Liljeblad,398 Liljebladin kokoelma on ainakin tietäjän esi-

neistön osalta myös Rautasen kokoelmaa monipuolisempi esimerkiksi tietäjän esineiden 

osalta. Pitkään kentällä olleilla läheteillä, kuten arvostetulla Rautasella, voidaan olettaa olleen 

henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kuten kokemuksensa ja kontaktiensa puolesta Liljebla-

din kanssa melko yhtäläiset mahdollisuudet kerätä esineitä. Tuntuisi myös loogiselta, että 

useamman kerääjän ja pidemmän aikavälin aikana muodostuneessa Lähetysmuseon koko-

elmassa olisi muiden esineryhmien tapaan myös enemmän taikavälineiksi luokiteltuja esinei-

tä kuin Liljebladin kokoelmassa. Tästä syystä kokoelmien ero on mielenkiintoinen. Jos tai-

kavälineet kiinnostivat yleisesti etnografiaan perehtyneitä lähetystyöntekijöitä, miksi Lilje-

blad on kerännyt niitä selkeästi muita suomalaisia lähettejä enemmän? 

 

                                                 
392 Rautanen 1983, 74–83. 
393 Rautanen 1983, 82. Ks. myös liite 2. 
394

 Vrt. ”A Taikavälineet”, 17–130. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA ja Taskinen 

2004, 25–27. 
395 Ks. liite 2. 
396 Liljeblad keräsi Lähetysmuseolle tulkinnasta riippuen 16 tai 17 taikavälineeksi laskettavaa esinettä. 
”Luettelo Suomen Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v 1932”. KELA C:2. 
OMA. 
397 Koivunen 2011, 94. 
398 Ks. tämä työ s. 14. 
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Yksi selitys löytyy Liljebladin tutkimusmatkasta. Tässä luvussa on kuvattu, kuinka Liljeblad 

oli tuolloin erityisen kiinnostunut taikavälineistä. Uskonnollisiin käsityksiin liittyneen kan-

sanperinteen keräys yhtenä matkan päätarkoituksena sekä Liljebladin erityisrooli tutkijana, 

jonka virallisena päätehtävänä oli kerätä folklorea ja sen rinnalla tieteellisinä näytteinä am-

bojen tapoihin liittyneitä esineitä, todennäköisesti vaikutti siihen, miksi Liljeblad keskittyi 

muita, harrastuksenaan esineitä keränneitä suomalaisia lähettejä enemmän taikavälineisiin. 

Tutkimusmatkan painotusalueiden ja roolin mahdollistaman toiminnan lisäksi Liljebladin 

käsitys ambojen uskonnollisiin käsityksiin liittyvien tapojen katoamisesta teki näiden esinei-

den nopean keräyksen todennäköisesti ajankohtaisemmaksi, kuin vaikkapa Rautasen ke-

räyksen aikana, jolloin lähetystyön tulokset olivat vielä aluillaan.399 Lähetysmuseon kokoel-

man kohdalla useat kokoelman esineistä taas ovat lähetystyöntekijöiden saamia lahjoja tai 

yksittäisiä muistoesineitä.400 Tällöin lahjoitukset todennäköisesti painottuvat esineisiin, jotka 

olivat yleisiä lahjoja ambomaalla tai joita oli muuten helppo hankkia. Myös Liljebladin ke-

räystapa, jossa hän hyödynsi paikallista väestöä, kuten kristityksi kääntyneitä opettajia, on 

voinut vaikuttaa taikavälineiden määrään, sillä muiden Ambomaalla työskennelleiden lähet-

tien ei tiedetä käyttäneen amboja yhtä laajamittaisesti ja ohjatusti apunaan keräyksessä. Lil-

jebladin laaja suhdeverkosto ja sen hyödyntäminen lienee tehnyt keräämisen tutkimusmat-

kalla helpommaksi myös hänen ensimmäisiin lähetysvuosiinsa verrattuna. 

 

Toinen tekijä, joka on vaikuttanut Liljebladin kokoelman määrälliseen ja Rautasen kokoel-

maan verratessa todennäköisesti myös sisällölliseen eroon on keräysajankohta. Suurin osa 

Liljebladin kokoelmasta kerättiin 1920-luvun jälkeen, jolloin massakääntymiset kristinus-

koon alkoivat. Koska lähetystyön eteneminen oli vielä 1900-luvun alussa hidasta,401  Lilje-

blad pystyi todennäköisesti keräämään kristittyjen kasvaneen määrän ja lähetystyöntekijöi-

den vakiintuneemman aseman vuoksi kyseisiä esineitä helpommin kuin 1880-luvulla koko-

elmansa kerännyt Martti Rautanen tai Lähetysseuran varhaisen esinekokoelman kerääjät. 

Lähetystyön lisäksi myös muulla 1900-luvun alussa lisääntynyt länsimaalaisella vaikutuksella, 

kuten siirtomaavallan toiminnalla ja eurooppalaisten kauppiaiden kasvavassa määrin välit-

tämillä tuotteilla, on voinut olla osansa asennemuutoksessa, vaikkakaan aihetta ei ole juuri 

tutkittu.402 

 

                                                 
399 Lähetystyön etenemisestä ks. Miettinen 2005, 90. 
400 Vilhunen 2003a, 23. 
401 Miettinen 2005, 90. Ks. myös Harju 2010, 27. 
402 Shigwedha on käsitellyt näitä vaikutuksia vaatetukseen ja niitä koskeviin asenteisiin. ks. esim. Shigwedha 
2006, 215–226. 
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Myös lähteet antavat viitteitä tämän suuntaisesta muutoksesta. Vielä vuonna 1902 Liljeblad 

kuvaa päiväkirjamerkinnässään kristityksi haluavan ambonaisen tekotukanpoistoa henkilö-

kohtaisesti merkittävänä tapahtumana,403 joten voidaan olettaa, että kristinuskon vastaisiksi 

katsottujen esineiden saaminen ei ollut Liljebladille hänen ensimmäisinä lähetysvuosinaan 

itsestäänselvyys. 1930-luvun tutkimusmatkalla Liljebladin ei taas näytä olleen hankaluuksia 

hankkia kahden vuoden sisällä lähetysmuseon ja muiden tahojen kokoelmiin useita ekola-

rumpuja sekä tietäjän voimavöitä ja -remmejä,404 joita esimerkiksi Martti Rautasen kokoel-

massa on ilmeisesti vain muutama kappale.405 Professori Kaarle Krohnille hän kirjoittaa 

seuraavaa: 

 

Olen onnistunut ostamaan varsin erilaisia taikaesineitä, jotka tulevat varmaan herät-

tämään mielenkiintoa. Ja on minulla toivossa saada haltuuni aivan ainutlaatuisia val-

tamerkki ja taikaesineitä, joita aijemmin on pidetty mahdottomina saada haltuunsa. 

Mutta tähän saantiin on omat syynsä ja ne maksavat.406 

 

Liljeblad pääsi tutkimusmatkallaan myös seuraamaan ohangoksi407 kutsuttua naisten initiaa-

tioriittiä.408 Ohango oli yksi ambonaisten elämän tärkeimpiä tapahtumia, sillä ohangon jäl-

keen nainen katsottiin täysi-ikäiseksi ja valmiiksi sukupuolielämään ja avioliittoon.409 Ambot 

pyrkivät lähetystyöntekijöiden kuvausten perusteella pitämään ohangon tarkan sisällön heil-

tä salassa vielä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa.410 Vaikka Liljebladin mukaan hän 

oli vuonna 1931 ensimmäinen ohangoa koskaan katsomaan päässyt mieshenkilö,411 eli ti-

lanne ei ilmeisesti ollut ainakaan jokapäiväinen mahdollisuus, kertonee tällaisen tilaisuuden 

                                                 
403 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1902–1903, 3.5.1902. RHLA. Yli-Ii. 
404 ”Lounais-Afrikan Ambomaalaisia Kansantieteellisiä esineitä”; ”Luettelo Suomen Lähetysseuralle 
hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v. 1932”; ”Luettelo Ambomaalaisista kansantieteellisistä 
esineistä”. KELA C2. OMA. 
405 Rautanen 1983, 82. 
406 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, 3.2.1931 Ondonga. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:1. KKA. SKS/KIA. 
407 Lähetystyöntekijät käyttivät ohangosta usein nimeä ”valtiolliset häät”. Nimitys on hieman harhaanjohtava, 
koska ohangossa ei solmittu avioliittoa tai valittu puolisoa. Ohango kesti useita päiviä. Sen aikana nuoret nai-
set suorittivat erilaisia tehtäviä, jotka testasivat heidän valmiuttaan vaimoiksi. Useille läheteille ohango oli yksi 
ambojen pakanuuden malliesimerkeistä. Löytty 2006, 170. Liljebladkin tuomitsi jyrkästi erityisesti ohangoon 
liittämänsä häähärkäperinteen pakanuutena, vaikka ei muuten pitänyt ohangossa suoritettavia tehtäviä paheel-
lisina varsinkaan tutkimusmatkansa aikana. Liljebladin ohangoon liittyvistä käsityksistä ks. esim. Kopio Emil 
Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle, Ontananga 31.1.1907; Aune Liljebladin otteita 
Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille. Ošigambo 7.2.1931. Bfc:3. ALK. OMA. 
408 Ohangoon osallistumisesta ks. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1842–1857. KELA Da. OMA; 

Ondongan Ohango= valtiolliset häät eli tyttöjen täysi-ikäisiksi tuleminen, 7–21. KELA Db:3. OMA. 
409 Miettinen 2005, 50–51. 
410 Skyttä 2005, 63. 
411 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1845. KELA Da. OMA; Aune Liljebladin otteita Emil Liljebladin 
kirjeestä Mirjamille. Ošigambo 7.2.1931. Vihko IIb. ALK Bfc:3. OMA. 
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mahdollisuus asenteiden muutoksesta.  Liljeblad näyttäisi siis keränneen taikavälineitä otol-

liseen aikaan: ainakin osa amboista oli valmiita luopumaan esineistä, mutta toisaalta vahoja 

tapoja edelleen harjoitettiin niin, että esineitä oli vielä jäljellä.  

 

Varteenotettava selitys Liljebladin muita kokoelmia suuremmalle taikavälineiden määrälle 

on siis se, että ambot olivat kasvaneen kristillisyyden ja ehkä myös muun länsimaalaisen 

vaikutuksen myötä valmiimpia myymään taikavälineiksi kutsuttuja esineitään ulkomaalaisel-

le lähetystyöntekijälle.  Liljebladin aktiivinen, tutkimusmatkan päämääristä lähtenyt keräys 

taas mahdollisti kokoelman kasvamisen näissä olosuhteissa taikavälineiden osalta muita 

tunnettuja Ambomaan kokoelmia suuremmaksi. Liljebladin keräyksen kohdalla on hyvä 

tiedostaa, että paremmista keräysmahdollisuuksista huolimatta vielä 1930-luvulla suurin osa 

amboista ei ollut kääntynyt kristinuskoon,412 ja todennäköisesti vanhat uskonnolliset käsi-

tykset olivat läsnä myös monien kristityiksi kääntyneiden elämässä. Vertailukohtana voidaan 

mainita, että lähetystyöntekijöiden oli helppo saada kokoelmiinsa esimerkiksi Tiibetin 

buddhalaisuudessa jokapäiväistä, kansanomaiseen uskoon liittyvää esineistöä, mutta sulje-

tumman, temppeleissä harjoitetun buddhalaisuuteen liittyvää esineistöä kokoelmissa ei vält-

tämättä ole laisinkaan.413 Koska esineiden luettelointi on tehty Liljebladin kuoleman jälkeen, 

eikä monien amulettien nimi tai tarkka käyttötarkoitus ole tiedossa, mahdollisia puutteita on 

tutkimuskirjallisuuden perusteella vaikea arvioida. Ei tiedetä, onko Liljebladin kokoelmassa 

esimerkiksi tärkeimmäksi suojeluesineeksi mainittua ositi selago -amulettia, joka puuttuu 

Rautasen kokoelmasta.414 

 

2.2. Korut ja pukimet tärkeiden suhteiden ja primitiivisen elämän hei-

jastajina 

 

Ambojen vaateet ja korut viestivät henkilön klaanista, yhteisöstä, iästä, siviilisäädystä ja va-

rakkuudesta ja niiden ulkonäkö ja materiaalit vaihtelivat hieman näiden tekijöiden mu-

kaan.415 Vaatteet ja korut valmistettiin pääosin paikallisista materiaaleista, kuten nahasta, 

strutsinmunankuorista ja kasveista.416 Naisilla ja miehillä oli päällään härännahasta valmistet-

tu vyö sekä lantioseudun peittävä etu- ja takaliina. Naisten vaatetukseen kuului lisäksi strut-

                                                 
412 Miettinen 2010, 56–57. 
413 Livne 2011, 63. 
414 Grönholm 1983, 14. 
415 Shigwedha 2006,127–130. 
416 Shigwedha 2006, 127–128. Materiaaleista ks. myös ”B Korut ja pukimet. Yleistä”, 4–5. Kokoelman 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
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sinmunakuorivyö, nilkkarenkaat, kaulakoruja ja tukkalaite. Sekä miehet että naiset käyttivät 

lisäksi koruina metallisia käsikoruja, varallisuuden mukaan oomba-koruja417 ja norsunluuko-

ruja.418 1800-luvulta lähtien varakkaiden henkilöiden pukujen osiin yhdistettiin myös länsi-

maalaisia tuotteita, kuten lasihelmiä.419 Liljebladin kokoelmassa on pukeutumiskulttuuriin 

liittyvistä esineistä sekä naisten, miesten että kummankin sukupuolen käyttämiä arvokkaita 

ja tavanomaisempia pukeutumisvälineitä, kuten naisten ja miesten vöitä, kaulakoruja, nais-

ten tukkalaitteita, nilkka- ja käsirenkaita, norsunluu- ja oomba-koruja.420 Kummankin suku-

puolen ja materiaalien perusteella eri varallisuusluokkien korujen kuuluminen kokoelmaan 

sopii kuvaan kokoelmasta autenttisen ambokulttuurin ilmentäjänä, johon on pyritty hanki-

maan erilaisia esinetyyppejä mahdollisimman laajasti. 

 

Ambojen länsimaalaisista vaatteista poikkeava pukeutuminen kuului ilmiöihin, johon lähe-

tystyöntekijät suhtautuivat kielteisesti osittain sen uskontoon perustuviin tapoihin linkitty-

misen takia ja osittain siksi, että se ei ollut lähettien mielestä linjassa kristillisten moraalikäsi-

tysten kanssa. Korut ja pukimet muistuttivat ulkonäöltään amuletteja ja voimavöitä, joten 

amulettien ja muun vaatetuksen välinen rajanveto oli lähetystyöntekijöille paikoittain hanka-

laa esineiden samankaltaisuuden ja myös pukeutumiseen liittyneiden uskomusten ja tabujen 

takia.421 Pakanuutena nähtiin myös vaatetuksen niukkuus, joka oli lähettien silmissä lähinnä 

alastomuutta. Paikallinen vaatetus koettiin epäsiveäksi, ja näin ollen kristityiksi kääntyneille 

sopimattomaksi.422 Kristittyjen ambojen tulikin luopua taikavälineiden lisäksi myös entisistä 

asuistaan.423 Lähetit saattoivat kuvata ambojen ulkonäön piirteitä hyvinkin positiivisesti,424 

mutta ambojen pukeutumisessa he eivät nähneet yleensä juuri mitään säilyttämisen arvois-

ta.425  

 

Myös Liljeblad näki ainakin osan ambojen pukeutumiseen liittyvistä esineistä pakanuuden 

symboleina, sillä hän mainitsee ambojen puvun ja tukkalaitteet esimerkkeinä siitä, miten 

                                                 
417 Arvokkaita, koristeina ja arvomerkkeinä käytettyjä simpukankuorikoruja. Ks. esim. Rautanen 1983, 34–35. 
418 Ks. esimerkkeinä pukeutumisesta liite 7 ja liite 8. Yksityiskohtaisempi kuvaus pukeutumisen eri variaatioista 

ks. Shigwedha 2006, 127–162. Ks. myös Rautanen 1983, 30–45; Vilhunen 2003b, 68. 
419 Shigwedha 2006, 163, 173. 
420 ”B Korut ja pukimet”. Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. Ks. myös Harju 2010, 14–15. 
421 Löytty 2006, 169. Korujen merkityksistä ks. Shigwedha 2006, 134, 137, 164. 
422 Lähetystyöntekijöiden suhtautumisesta ambojen pukeutumiseen ks. Löytty 2006, 169; 187. Alaviite 5.1; 

Peltola 1958, 113, 119–120; Koivunen 2010, 183–185. 
423 Löytty 2006, 187. Alaviite 5. 
424 Säkkinen 2004, 31–33. 
425 Koivunen 2010, 185. Ambojen vaatetus herätti samanlaisia tunteita lehtikirjoituksen perusteella myös 

vuosien 1911–1912 lähetysnäyttelyyn tutustuneissa suomalaisissa. Koivunen 2011, 92.  
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koko yhteiskunnallinen elämä lepäsi taikauskon varassa.426 Pukeutuminen oli taikavälineiden 

käytön kanssa yksi näkyvimmistä ulkoisista tekijöistä, joka erotti ”pakanat” lähetystyönteki-

jöistä ja kristityistä amboista. Liljebladin ambojen pukeutumiseen liittyneiden käsitysten pe-

rusteella on todennäköistä, että hän on kerännyt kyseisiä esineitä varsin samasta lähtökoh-

dasta kuin taikavälineitäkin: ne olivat konkreettisia esimerkkejä ambojen uskonnosta ja sii-

hen liittyvistä tavoista.  

 

Pakanuuden ja pukeutumisen linkittyminen näkyy myös tavassa, jolla Liljeblad kirjoittaa 

ambonaisten tukkalaitteesta427 ja vaatteista luopumisesta vuosina 1902 ja 1904: 

 

Tänään tuli luokseni eräs mies jolla oli pakanavaimo ja pyysivät he että leikkaisin pois 

vaimon pakanallisen tukan. Kyseltyäni ensin missä tarkoituksessa ja mitkä olivat vai-

kuttimet siihen leikkasin vaimon tukan pois, ensin kantaen vaimoa rukouksella Her-

ran eteen että hänestä tulisi tosi kristitty. Ja minä uskon että Herra on antava voiman-

sa ja henkensä tuolle vaimolle, olemaan todellinen Herran opetuslapsi. Tämä siis oli en-

simmäinen tapaus minulle lähetysalalla ollessani. Sydämmeni täyttyi ilolla ja kiitoksella 

Herralle. Oi että Sinä minun Jumalani antaisit pysyvästi ilon tuosta voimasta. Oi Jee-

sukseni, kallis vapahtajani, ole aina tuon vaimon kanssa elä heitä häntä koskaan kä-

sistäsi. Kiitetty Herra iänkaikkisesti joka minulle tämän armon antoi.428  

 

Tänään kuitenkin tuli tuo nainen luokseni … ja otatti pois tekotukkansa ja niin edes-

päin. Panimme sitten vaimoni Alman vanhan puvun ensin Herralta rukoillen armoa ja 

siunausta tuolle pakanapuvun riisumistyölle…. Muuten ei se minusta oikein mieluista 

heti antaa vaatetusta kristityksi aikovalle. Teimme sen kuitenkin pelon tähden, että 

kuningas kiusaisi tuota vaimoa pakottamalla häntä taipumaan pysymään pakanuudes-

sa ainakin niin kauan kun kantaa pakanallista pukua.429 

 

Tekotukasta luopuminen oli ehtona kastekouluun osallistumiselle ja kristityksi kääntymisel-

le.430 Vaikka sisäinen usko oli Liljebladille ulkoista muutosta tärkeämpää kristityksi käänty-

                                                 
426 ”Taikauskon voima ja Kristinuskon voima”. KELA C:4. OMA. 
427 Ks. esimerkki tukkalaitteesta liitteestä 7. Tukkalaitteita oli useita erilaisia malleja. 
428 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1901-1902, 3.5.1902. RHLA. Yli-Ii. 
429 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle. Ongandjera 27.9.1904. ALK Bfc:3. 

OMA. Ks. myös Karl Emil Liljebladin päiväkirja1904–1907/1912–1916, 26.9.1904, 22.11.1906. RHLA. Yli-Ii. 
430 Peltola 1958, 115. 
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misessä,431 tekotukan kaltaisten esineiden poistaminen oli päiväkirjamerkinnän perusteella 

merkki pakanuudesta luopumisesta ja kristinuskon voitosta, jota hän sai lähetystyöntekijän 

roolissa Jumalan välikappaleena toteuttaa. Myös osa muista korut ja pukineet -ryhmän esi-

neistä muistutti todennäköisesti kerääjää myös edellä kuvattujen tukkalaitteen tavoin henki-

lökohtaisista saavutuksista lähetystyön hyväksi. Ne ovat erityisesti lähetyskausina voineet ol-

la tästäkin syystä kerääjälle Suomeen tuomisen arvoisia. Kokoelman koruilla ja pukimilla 

näyttäisi siis olleen Liljebladille myös tästä näkökulmasta taikavälineiden kanssa samanlai-

nen funktio kokoelmassa. 

 

Edellä olevasta Liljebladin vuoden 1904 lähetysjohtaja Mustakalliolle osoitetun kirjeen lai-

nauksesta syntyy myös kuva, että länsimaalaiset vaatteet olivat jotain, mitä ambon tuli ansai-

ta osoittamalla todellista kristinuskoa, eikä niitä pitänyt antaa heti kristityksi haluavalle.  Lil-

jeblad kiinnitti useiden lähettien tapaan huomiota ambojen ulkoisen olemuksen poikkeami-

seen länsimaalaisesta pukeutumisesta; hän pohtii kirjeessään Kiinassa työskennelleellä lähe-

tystyöntekijä Erland Sihoveselle hieman epäillen suomalaisten lähetystyöntekijöiden kiina-

laiseksi pukeutumista ja vertaa sitä oman lähetyskenttänsä tilanteeseen toteamalla seuraavaa: 

”Se nyt onkin erittäin siellä, siellä kun on vaatteet.”432 Ambolaisten pukimet eivät näyttäyty-

neet ensimmäisen lähetyskauden aikana kerääjälle varsinaisina vaatteina ollenkaan, kuten 

vaikkapa kiinalaisten puvut. Hän tuo myös ilmeisesti huvittavaksi tarkoitettuna tarinana esil-

le, kuinka kaikki ambot eivät vielä 1900-luvun alussa osanneet pukea länsimaalaisia vaatteita 

oikein.433 Liljeblad näki siis selvän eron ambojen pukeutumisen ja vaatteiden välillä, joista 

edellä mainittu näyttäisi olleen myös hänelle alastomuuteen verrattavaa.  

 

SÄKKISEN mukaan suomalaisten lähetystyöntekijöiden kirjallisiin pakanakuvauksiin liittyi 

usein jopa eksoottisenkin erilaisuuden korostus, jonka avulla lähetit tekivät eroa kristittyjen 

ja pakanoiden sekä ambojen ja suomalaisten välille.  Tässä ambojen alastomuuden ja lähe-

tystyöntekijöiden pukeutumisen vertaaminen oli keskeinen vastakohtapari, jossa alastomuus 

yhdistettiin myös primitiivisyyteen.434  Kun ottaa huomioon Liljebladin näkemykset ja kir-

jeiden sävyn, on varsin todennäköistä, että epäjumalanpalvonnan lisäksi ambojen vaatteet 

edustivat hänelle kulttuurin alempaa tilaa verrattuna länsimaihin tai vaikkapa Liljebladin si-

vistyneenä pakanakansana pitämiin kiinalaisiin. Vaatteiden merkitys kulttuurin kehittynei-

                                                 
431 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle. Onajena 10.12.1902. ALK Bfc:3. 
OMA. 
432 Emil Liljeladin kirje Erland Sihvoselle, Ondonga 25.2.1905. KELA Bc. OMA. 
433 Karl Emil Liljebladin kirje Erland Sihvoselle, Ondonga 11.1.1906. KELA Bc. OMA. 
434 Säkkinen 2004, 33–34, 40–44. 
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syyden mittarina muistuttaa Iso-Britannian 1800-luvun lopun ja 1900-luvun ensimmäisien 

vuosien etnografisia kokoelmia ja näyttelyitä, joissa afrikkalaisten ulkonäön ja pukeutumis-

kulttuurin esittämisellä pyrittiin korostamaan afrikkalaisten primitiivisyyttä suhteessa länsi-

maiseen sivistykseen.435  

 

Lähetysnäyttelyssä evankeliumi ja kristinusko nähtiin lähetystyöntekijä Pettisen kuvauksen 

perusteella tekijöiksi, jotka pystyivät kohottamaan ambojen kehitystasoa.436 Tämä vastaa en-

simmäisessä luvussa esitettyä Liljebladin näkemystä historiallisesta ajasta, joka alkaa lähetys-

työn myötä.437 Myös Liljebladin käsitys kulttuurin primitiivisyydestä liittyi osittain pakanuu-

teen, sillä edellä mainitussa käsityksessä ambojen historiallisesta ajasta Liljebladin käsityksen 

mukaan kristinusko nostaisi myös ambojen kulttuuria korkeammalle tasolle.438 Liljebladin 

pukimien keräyksen taustalla saattoi hyvin olla samansävyisiä ajatuksia Britannian siirto-

maanäyttelyiden kanssa. Vaatteiden erilaisuus ja niiden liittyminen lähettien mielikuvissa 

ambojen pakanuuteen on todennäköisesti yhtenä syynä sille, miksi Liljeblad halusi tuoda 

niitä runsaasti Suomeen. Esineillä on voinut olla Afrikka-huoneessa siirtomaanäyttelyiden 

kanssa yhtenevä funktio kulttuurin tilan ja tässä tapauksessa lähetystyön tuoman kehityksen 

tarpeen todistajina.  

 

Korut ja pukimet ovat Liljebladin kokoelman lisäksi myös Lähetysmuseon ja Martti Rauta-

sen kokoelman kerätyimpiä esinekokonaisuuksia. Liljebladin kokoelman tapaan Lähetysmu-

seon kokoelmassa korut ja pukimet ovat määrältään suurin etnografisten esineiden ryhmä, 

jossa on esineitä arviolta kaikkiaan 465. Rautanen on kerännyt koruja ja pukimia 31 kappa-

letta, ja ryhmä on hänen kokoelmansa toiseksi suurin.439 Tästä voi nähdä, että ambojen pu-

keutumiseen liittyvät esineet kiinnittivät yleisesti suomalaisten lähetystyöntekijöiden huomi-

on. Lähetit saivat koruja lahjaksi, ja he saattoivat ottaa taikavälineiden tapaan amboilta pu-

keutumiseen liittyneitä esineitä haltuunsa kristinuskoon kääntymisen yhteydessä.440 Korujen 

ja vaatetuksen määrään suhteessa taikavälineisiin vaikutti varmasti lähettien kiinnostuksen 

lisäksi myös se, että koruja ja pukimia oli ilmeisesti helpompi hankkia kuin uskonnollista 

esineistöä, koska useisiin niistä ei näytä esimerkiksi lahjoina saamisen perusteella liittyneen 

tabusääntöjä, jotka olisivat rajoittaneet ambojen tavaranvaihtoa. 

                                                 
435 Coombes 1997, 13–14, 160. 
436 Koivunen 2011, 90. 
437 Ks. tämä työ s. 37–38. 
438 Vastaavasta käsityksestä ks. myös Löytty 2006, 177. 
439 Ks. liite 2. 
440 Grönholm 1983, 14. 
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Suurin osa Lähetysmuseon Liljebladin kokoelmaa huomattavasti suuremmasta korujen ja 

pukimien määrästä muodostuu palmunlehdistä, kuparista ja raudasta valmistetuista ranne-

renkaista, joita kokoelmassa on Taskisen listan arvioidun märän perusteella hieman yli 300 

kappaletta.441 Näin muiden esineryhmien määrien erot eivät ole niin suuria kokoelmien vä-

lillä, kuin pääryhmän esineiden kokonaismäärä antaisi olettaa. Liljebladin kokoelmassa on 

Lähetysmuseon kokoelmaan verrattuna enemmän tukkalaitteita ja norsunluukoruja. Myös 

naisten vöitä näyttäisi olevan enemmän, mutta Taskisen luettelon perusteella vöiden jako 

naisten ja miesten vöihin on epävarma. Muuten Lähetysmuseon kokoelmassa on Liljebladin 

kokoelmaa enemmän muita esinetyyppejä.442 Esinemäärältään Liljebladin kokoelmaa pie-

nempi Martti Rautasen kokoelma sisältää korujen ja vöiden kohdalla hyvin samanlaista ma-

teriaalia kuin Liljebladin kokoelma.443 Liljebladin kokoelmaan verrattuna Rautasen kokoel-

masta puuttuvat kuitenkin esimerkiksi nuket, tukkalaitteet, norsunluukorut ja morsiuskoris-

teet.444 Kaikki kokoelmat sisältävät siis osittain melko samantyyppistä materiaalia: vöitä, 

nilkka- ja rannerenkaita, kaulakoruja, koruveitsiä ja miesten ja naisten asusteita. Vaikka yk-

sittäisten esineiden välillä todennäköisesti on eroja,445 varsinkin Ruatasen ja Liljebladin ko-

koelmat näyttäisivät luovan esinetyyppien osalta varsin samanlaisen käsityksen ambojen pu-

keutumisesta. 

 

Liljebladin kokoelma poikkeaa kahdesta muusta kokoelmasta eniten tukkalaitteiden määräs-

sä; Liljebladin kokoelmassa on 15 tukkalaitetta, kun taas Lähetysmuseon kokoelmassa on 

kolme ja Rautasen kokoelmassa ei yhtään.446 Liljeblad lahjoitti lähetysmuseolle kaksi uuku-

anjamalaisen naisen tekotukkaa ja ondongalaisen ohangotytön tekotukan palasia vuona 

1932,447 joten ainakin osa Lähetysmuseon kokoelman tukkalaitteista saattaa listan perusteel-

la olla Liljebladin hankkimia. Naisten tukkalaitteet ja kampaukset osana naisten ulkonäköä 

olivat huomion kohteena Afrikasta koskevissa brittiläisissä näyttelyissä.448 Yksittäisistä ke-

rääjistä edellä mainittu Angolassa toiminut kanadalainen lähetystyöntekijä Walter T. Currie 

                                                 
441 Ks. liite 2. 
442 Ks. liite 2. 
443 Vrt. Rautanen 1983, 24–25, 30–45 ja Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon alkuperäiset 
konseptit. ALK F. OMA. 
444 Ks. liite 2.  
445 Taskinen 2004,6–15. 
446 Ks. liite 2. 
447 Luettelo Suomen Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v 1932”. 28.9.1932, 
Ruskeala. KELA C:2. OMA. 
448 Coombes 1997, 98.  
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oli kiinnostunut afrikkalaisista hiustyyleistä.449 Tässä suhteessa Liljebladin keräys vastaa 

enemmän näitä esimerkkejä kuin Rautasen tai Lähetysseuran kokoelmaa.  

 

Koska tukkalaitteet koettiin pakanallisiksi, niiden voisi olettaa kiinnostaneen lähetystyönte-

kijöitä. Einetyypin vähäinen määrä Lähetysmuseon kokoelmassa ja puuttuminen kokonaan 

Rautasen kokoelmasta on mielenkiintoista tätä taustaa vasten. Edellä on tuotu esille, että 

Liljebladille tukkalaitteen poistaminen oli 1900-luvun alussa merkittävä tapahtuma. Voiko 

olla, että lähetystyön ollessa aluillaan tukkalaitteiden saaminen oli niin vaativaa, että Rutanen 

ei voinut vielä 1800-luvun lopulla tuoda sellaista Suomeen jäävään kokoelmaan? Lähetys-

museossa vähäinen määrä taas voisi johtua siitä, että se ilmeisesti muodostui osittain usei-

den lähettien yksittäisistä lahjoituksista tai lähetin kuoleman jälkeen omaisten myymistä tai 

lahjoittamista kokonaisuuksista.450 Osa tukkalaitteista oli suurikokoisia ja painavia,451 ja ma-

teriaaliltaan haastavia säilyttää,452 eivätkä lähetystyön ohessa esineitä tallettaneet lähetit vält-

tämättä nähneet tukkalaitteilla samanlaista koristeellista arvoa kuin vaikkapa astioilla tai ko-

ruilla. Näistä syistä niitä ei välttämättä päätynyt henkilökohtaisten lähetysajasta kertovien 

muistojen joukkoon, ja tätä kautta runsain määrin Lähetysmuseon kokoelmaan.  

 

Liljebladin kokoelman tekotukkien suuri määrä verrattuna muihin kokoelmiin liittyy taas 

todennäköisimmin jälleen hänen tutkijanrooliinsa Ambomaalla. Liljebladin käsikirjoitukses-

sa kuvataan yksityiskohtaisesti ambojen tapoihin liittyvää pukeutumiskulttuuria,453 joka näin 

näyttäisi olleen yhtenä tutkimuksen kiinnostuksen kohteena esinekulttuurista.  Suuri osa 

näistä yksityiskohtaisista kuvauksista liittyy naisten ohangooon,454 jonka Liljeblad määritti 

”uskonnollis-kansallisena tapana” yhdeksi tutkimuksensa tärkeäksi painoalueeksi.455 Ambo-

naisten tukkalaiteet linkittyvät ohangoon, sillä siellä nuoret naiset saivat tyttöajastaan poik-

keavat tukkalaitteet aikuistumisen merkiksi.456 Tämä tulee selvästi esille käsikirjoituksesta, 

                                                 
449

 Cannizzo 1998, 160. 
450 Koivunen 2011, 46–47. 
451 Liljebladin kokoelmassa ks. esim. B9-1–B9-3 Ondongalaisen vaimon tukkalaite. Kirjekuori ”B Korut ja 

pukimet”, 84–87. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. F. ALK. OMA. 
452 Tukkalaitteet valmistettiin kasveista ja eläinten jänteistä, joten lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelu vai-
kuttaa herkästi niiden säilyvyyteen. 
453 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 12–13, 22, 764, 768–769, 940, 979. KELA Da. OMA. 
454 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 14–30, 328–337, 361–381, 1354–1359, 1815–1827. 
KELA Da. OMA. 
455 Aune Liljebladin kirjoittama ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjami Liljebladille, Olukonda 2.12.1930. Vihko 
IIb. ALK Bfc:3. OMA. 
456 Shigwedha 2006, 141–146, 150–153, 157. 
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jossa on useita mainintoja eri yhteisöissä käytetyistä erityylisistä tukkalaitteista erityisesti 

ohangon yhteydessä.457 

 

Sekä kokoelmasta että käsikirjoituksesta löytyviin tukkalaitetyyppeihin kuuluu kokoelman 

viisi ”Uukuanjamalaisen naisen tukkalaitteiksi” nimettyjä ohangon suorittamisen jälkeen 

käytettyä tukkalaitetta,458 sekä sarvimaiset tekotukat,459 jotka todennäköisesti vastaavat käsi-

kirjoituksessa ulkonäöltään samanlaisiksi kuvattuja tekotukkia.460 Lisäksi kokoelmassa on 

kolme ondongalaista tukkalaitetta,461 jotka olivat muiden tukkalaitteiden tavalla ohangon 

suorittamisen merkkejä.462 Käsikirjoituksen ja kokoelmien tukkalaitteiden määrän ja sisällön 

perusteella on varsin todennäköistä, että tukkalaitteiden erilaiset variaatiot olivat konkreetti-

sia esimerkkejä Liljebladin ambojen kansanperinteessä tärkeänä pitämästä ohangosta ja eri 

yhteisöjen initiaatioriitin läpi käyneiden naisten pukeutumisesta. Liljeblad mahdollisesti toi 

kääntyneiden ambojen tukkalaitteita Suomeen jo lähetyskausiltaan, mutta verrattaessa tuk-

kalaitteiden suurta määrää muihin suomalaisiin kokoelmiin, näyttää edellä esitetyn perusteel-

la todennäköiseltä, että kokoelmaa täydennettiin tukkalaitteiden osalta tutkimusmatkalla. 

Liljebladilla oli ehkä mahdollisuus ostaa naisten initiaatioriittiin ja täysi-ikäisyyteen liittyneitä 

esineitä osallistuessaan Ondongan ohangoon tutkimusmatkansa aikana.463 Liljebladin mu-

kaan osallistumisen mahdollisti hänen hyvät suhteensa toimituksen ylipappi Mpingaan.464 

Näin Liljebladin suhteet ovat saattaneet helpotta myös ohangoon liittyneiden esineiden ke-

räystä.  

 

Kaikkia käsikirjoituksessa kuvattuja esineitä ei voida täysin varmasti yhdistää kokoelman 

esinetyyppeihin, mutta kokoelman ja käsikirjoituksen välillä näyttää olevan paljon yh-

teneväisyyksiä myös tukkalaitteiden lisäksi. Esimerkkeinä mainittakoon strutsinmunakuori-

                                                 
457 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 25, 342, 365, 366, 372, 380, 530, 1170, 1173, 1607, 1834, 1847. 
KELA Da. OMA. 
458 Vrt. B9-10–B9-14 Uukuanjamalaisen naisen tukkalaite. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. ja Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1834. KELA 
Da. OMA. Ks. myös Vilhunen 2003b, 71; Shigwedha 2006, 153, 157. Käsikirjoituksessa tästä tukkalaitteesta 
käytetään termiä ompantela, mutta Shigwedha käyttää termiä omhatela. 
459 B9-4–B9-7 Tukkalaite. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK 
F. OMA. 
460 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 366, 381, 1173, 1607. KELA Da. OMA. Vrt. iipando ja 

oshipando-tukat. Shigwedha 2006, 144–145. 
461 B9-1–B9-3 Ondongalaisen vaimon tukkalaite. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon 
alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
462 Peltola 1958, 113. 
463 Ohangoon osallistumisesta ks. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1842–1857. KELA Da. OMA; 

”Ondongan Ohango= valtiolliset häät eli tyttöjen täysi-ikäisiksi tuleminen”,7–21. KELA Db:3. OMA. 
464 Aune Liljebladin otteita Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille, Ošigambo 7.2.1931. ALK Bfc:3. OMA. 
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hameet,465 bushmannien käyttämä muurahaiskävyn suomuista tehty käsikoru466, ja kaksi 

harvinaista, Uukuanjaman ohangossa lapsensaannin symbolina käytettyä nukkea.467 Muita 

ohangoon liittyviä esineitä kokoelmassa ovat kolme morsiuskoristeeksi nimettyä esinettä.468 

Myös strutsinmunankuorihameella469 on yhteys ohangoon, sillä naiset alkoivat käyttää tyttö-

jen hameita runsaampia strutsinmunakuorihameita suoritettuaan initiaatioriitin.470 Niitä käsi-

tellään käsikirjoituksessa myös osana ohangoa.471 Kokoelman paksut kupariset nilkkaren-

kaat472 kuuluivat myös ohangon suorittaneen naisen asustukseen.473 Näin edellä mainitut 

esineet ovat voineet olla Liljebladista kiinnostavia tutkimustyön kannalta. Tutkimusintressit 

ovat voineet vaikutta erityisesti initiaatioriittiin liitettävissä olevien esineiden ja sen jälkeen 

käyttöön otettujen esineiden painottumiseen kokoelmassa, mikä osaltaan selittää naisten 

esineistön määrää.  

 

Toisaalta monet käsikirjoituksessa mainituista eineistä, kuten strutsinmunankuorihameet ja 

nilkkarenkaat, kuuluvat ambojen yleisiin vaatteisiin ja koruihin, ja niitä on hyvin voitu 

hankkia myös lähetyskausien aikana. Tämä tulee esille myös käsikirjoituksessa, jossa sekä 

nilkkarenkaat että strutsinmunakuorihame kuvataan osana aikuisen naisen pukeutumistyy-

liä.474 Kyseisiä esineitä löytyy myös muista suomalaisista lähetystaustaisista kokoelmista.475 

Afrikka-huoneesta otetun valokuvan perusteella Liljebladkin hankki ainakin nilkkarenkaita 

ja morsiuskoristeita jo lähetyskausinaan.476 Tämä viittaa siihen, että suullisen kansanperin-

teen keräys ei välttämättä ollut ratkaisevassa roolissa näiden esineiden hankinnassa. Monet 

pukeutumiseen liittyneet esineet ovat voineet kiinnostaa Liljebladia sekä lähettinä että tutki-

jana, eikä käytettävissä olevien lähteiden avulla ole mahdollista erottaa varmasti, milloin näi-

                                                 
465 B11-1–B11-2 Naisten lanneverho. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon alkuperäiset 
konseptit. ALK F. OMA. Ks. myös liite 6. 
466 Vrt. B5-9 Nahkainen ranneketju. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon alkuperäiset 
konseptit. ALK F. OMA ja Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1949. KELA Da. OMA. 
467 Vrt. B1-1–B1-2 Nukke. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. 
ALK F. OMA ja Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 205, 529, 1170. KELA Da. OMA; 

”Uukuanjamalainen ohango eli täysi-ikäiseksi julistamisjuhla”, 2–3. KELA Db:3. OMA. 
468 B2-1–B2-3 Morsiuskoriste. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. 
ALK F. OMA. Ks. myös Vilhunen 2003b, 70.  
469 Strutsinmunankuorihameen ulkonäöstä ks. liite 7. 
470 Shigwedha 2006, 154, 165. 
471 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 529, 1825–1826. KELA Da. OMA; ”Ondongan Ohango= 
valtiolliset häät eli tyttöjen täysi-ikäisiksi tuleminen”, 12. KELA Db:3. OMA. 
472 B7-8–B7-9 Kuparinen nilkkarengas. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon alkuperäiset 
konseptit. ALK F. OMA. 
473 Shigwedha 2006, 165, 168; Rautanen 1983, 40–45; Vilhunen 2003b, 68.  
474 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 940. KELA Da. OMA. 
475 Rautanen 1983, 39–43; Taskinen 2004, 7–8. 
476 Ks. liite 4  ja liite 5. 
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tä yksittäisiä esineitä on kerätty ja onko niiden ambojen kulttuurista kertovia piirteitä lähes-

tytty ensisijaisesti tutkimustyön vai lähetystyön näkökulmasta. 

 

Vaikka Liljebladin voidaan sanoa keränneen pukeutumiskulttuuria monipuolisesti, korut ja 

pukimet -ryhmän sisältö näyttäisi painottuneen pelkästään toisen sukupuolen käyttämissä 

esineissä naisten esineisiin, erityisesti edellä mainittuihin täysi-ikäisyyttä ja aviostatusta il-

mentäviin esineisiin.477 Tämä näkyy myös hänen tutkimusmatkansa aikana Ambomaalta ot-

tamissa valokuvissa, joissa kuvauskohteena on selvästi enemmän perinteisesti pukeutuneita 

naisia kuin miehiä.478 Liljeblad keräsi tuolloin myös muihin kokoelmiin selvästi enemmän 

naisten kuin miesten pukeutumiseen liittyneitä esineitä.479 Rautasen kokoelma sisältää Lilje-

bladin kokoelman tapaan enemmän naisten kuin miesten koruja ja pukimia.480 Näin näyttäi-

si olleen vuonna 2004 myös Lähetysmuseon kokoelman kohdalla, vaikkakaan Taskisen lis-

tan perusteella ei kaikkien esineiden osalta voi päätellä, olivatko ne naisten vai miesten käyt-

tämiä.481   

 

Liljeblad hankki kokoelmaansa useista eri materiaaleista valmistettuja ja erityyppisiä naisten 

koruja.482 Kuten edellä on tuotu esille, naisten esineiden keräys ei välttämättä liittynyt pel-

kästään tutkimusmatkan aikaan ja tutkimusintresseihin. Ambonaisten koruvalikoimaa on 

kuvattu monipuoliseksi.483 Shigwedhan mukaan erityisesti naisten pukeutuminen heijasteli 

henkilön ikää, statusta ja yhteisöä ja oli näin ollen tärkeä osa yhteisön sanatonta viestintää.484 

Lisäksi se kertoi myös miehen varallisuudesta.485 Yhtenä tekijänä naisten pukeutumisen pai-

nottumisessa tutkimusintressien lisäksi kaikissa kokoelmissa saattoi olla se, että naisten pu-

keutumisessa erilaisia keholla käytettäviä esinetyyppejä vaikuttaisi edellä kuvatun perusteella 

olleen yksinkertaisesti enemmän kuin miesten. Korut saatettiin myös liittää sekä tästä että 

                                                 
477 Ks. liite 2. Pelkästään naisten käyttämiä esineryhmiä ovat nuket, morsiuskoristeet, nilkkarenkaat, tukkalait-
teet, naisten asusteet ja naisten vyöt. Miesten käyttämiä ryhmiä ovat miesten vyöt, miesten asusteet ja koru-
veitset. Sekä miehet että naiset käyttivät simpukankuorikoruja, norsunluukoruja ja rannerenkaita. Shigwedha 
2006, 127-162. Ks. myös liite 6 ja liite 7. Näitä esineitä ei ole mahdollista eritellä esineluettelon perusteella täy-
sin varmasti miesten tai naisten esineisiin. Simpukankuorikoruista 1 ja kaulakoruista 2 ovat esinetietojen pe-
rusteella naisten käyttämiä. B3-1 Neljän simpukankuoren rintakoru; B6-3 Kaulaketju; B6-4 Kaulaketju 
Onkenyakenya kasvin siemenistä. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet” Museon pääluettelon alkuperäiset 
konseptit. ALK F. OMA. 
478 Karl Emil Liljebladin valokuvat. ELK. OY. 
479 ”Luettelo Suomen Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v 1932”; 
”Lounais-Afrikan Ambomaalaisia kansantieteellisiä esineitä”;”Luettelo Ambomaalaisista kansantieteellisistä 
esineistä”. KELA C:2. OMA. 
480 Rautanen 1983, 30–45. 
481 Taskinen 2004, 7–8. 
482 Kirjekuori ”B Korut ja pukimet” Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
483 Vilhunen 2003, 56.  
484 Shigwedha 2006, 139. Naisten pukeutumisesta tarkemmin ks. Shigwedha 2006, 136–172. 
485 Shigwedha 2006, 166–167. 
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oman kulttuurin perusteella luotujen käsityksen mukaan selkeämmin naisten elämään. Täl-

lainen painotus on havaittavissa esimerkiksi Britanniassa vuonna 1890 järjestetyssä Stanley 

ja Afrikka –näyttelyssä.486 Runsaampien, länsimaalaisesta vaatetuksesta poikkeavien pukeu-

tumisvariaatioiden vuoksi naisten pukeutuminen saattoi kiinnostaa ja kiinnittää lähettien 

huomiota enemmän kuin miesten. 

 

Keräyksen ajankohta on myös voinut vaikuttaa Liljeblad-kokoelmassa naisten pukeutumi-

seen liittyvien esineiden määrään. Länsimaalaisista vaatteista oli tullut jo ennen Liljebladin 

saapumista myös ei-kristittyjen miesten keskuudessa eräänlainen statussymboli, joka omak-

suttiin nopeasti varsinkin lähetysasemien läheisyydessä.487 Shigwedhan mukaan naiset säilyt-

tivät miehistä poiketen perinteisen pukeutumistyylinsä pidempään, kaukaisilla maaseutualu-

eilla jopa 1940-luvulle saakka.488 Miesten perinteiseen pukeutumiseen liittyvää esineistöä ei 

siis ollut todennäköisesti enää yhtä runsaasti jäljellä esimerkiksi tutkimusmatkan aikana 

1930-luvulla.489 Osa lähetystyöntekijöistä kirjoittaakin naisten säilyttäneen ”pakanuutensa” 

miehiä pidempään,490 mikä voi viitata naisten pukeutumistyylin säilymiseen. Naisten pukeu-

tuminen saattoi olla lähettien silmissä tämän vuoksi myös ”pakanallisempaa” kuin miesten, 

mikä osaltaan selittäisi sitä, miksi naisten esineitä on otettu enemmän haltuun. 

 

Liljebladin kokoelmassa naisten esineiden paremmat keräysmahdollisuudet vaikuttivat siis 

todennäköisesti osittain siihen, miksi kokoelma ei sisällä naisten esineistön kanssa samassa 

mittakaavassa vastaavia miesten perinteiseen pukeutumiseen liittyneitä henkilökohtaisia, Lil-

jebladin kiinnostusalueille kuuluneita esineitä. Liljeblad mainitseekin esimerkiksi miesten 

ympärileikkauksen tutkimusmatkansa tärkeimpiin painoalueisiin kuuluvaksi kohteeksi.491 

Tästä huolimatta kokoelmassa on vain yksi kappale ympärileikattujen miesten käyttämiä pe-

räkoristeita,492 joilla oli tukkalaitteiden kanssa samanlaisia funktioita statuksen ja yhteisön 

                                                 
486 Coombes 1997, 71. 
487 Shigwedha 2006, 194–195, 210. Myös länsimaalaisia materiaaleja hyödynnettiin osana pukeutumista. Ks. 
esimerkiksi liitteen 8 lannevaate, joka on valmistettu kankaasta. 
488 Shigwedha 2006, 227.  
489 Ks. myös Liljeblad-kokoelman valokuvat, joissa suurimmasta osasta miehillä on länsimaalaiset vaatteet. 
Naisia taas on kuvattu perinteisessä asussa. Karl Emil Liljebladin valokuvat. ELK. OY. 
490 Säkkinen 2004, 76. Naisten pukeutumisen muutoksen korostuksesta ks. myös Peltola 1958, 119. 
491 Aune Liljebladin kirjoittama ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille, Olukonda 2.12.1930. Vihko IIb. 
ALK Bfc:3. OMA. Tässä kirjeessä Liljeblad kirjoittaa, kuinka miesten ympärileikkausta ei harjoitettu enää 
Ambomaan alueella, minkä takia hän pyrki matkustamaan Angolan puolen amboheimojen keskuuteen. 

Miesten ympärileikkauksesta ks. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 153, 157–160, 550–555, 1578–1582, 

1883–1889a. KELA Da. OMA. 
492 B14-1 Uukuanjamalaisen miehen peräkoriste. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon alku-
peräiset konseptit. ALK F. OMA.  
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ilmentäjänä.493 Jos naisten erityyppistä vaatetusta oli määrällisesti enemmän saatavilla kuin 

miesten, autenttista ambokulttuuria kuvaavassa kokoelmassa tuloksena oli helposti pukeu-

tumisen osalta naisten esineisiin painottuva kokoelma. Toisaalta varsinaisten pukeutu-

misesineiden lisäksi omaksi ryhmäksi luokitellut, metsästyksessä ja sodassa käytetyt aseet 

olivat käyttötarkoituksensa lisäksi myös olennainen osa miesten ulkoista olemusta, sillä 

miehen ei ollut soveliasta poistua kotoa ilman aseitaan.494 Käsikirjoituksessa ambomiesten 

ulkonäköä kuvailtaessa luetellaankin vaatetuksen lisäksi heidän kantamansa aseet.495 Myös 

Aune Liljebladin taide-esineisiin luetteloimat nuuskakukkarot ovat voineet olla Liljebladille 

ambomiesten pukeutumiseen kuuluneita esineitä.496 Näin esineiden ryhmittely eri kategori-

oihin vaikuttaa merkittävästi meilikuvaan siitä, kumman sukupuolen ulkoiseen olemukseen 

Liljebladin keräys on painottunut.  

 

Liljebladin kokoelmasta myös puuttuu joitain sellaisia koruihin ja pukimiin kuuluvia esine-

tyyppejä, joita on joko Rautasen tai Lähetysmuseon kokoelmassa tai kummassakin kokoel-

massa. Yksi kokonaan puuttuva esinetyyppi ovat etuvaatteet,497 joita löytyy kummastakin 

muusta kokoelmasta.498 Etuvaatteet olivat yleisiä ja olennainen osa ambojen pukeutumis-

kulttuuria, sillä ne kuuluivat jokaisen ambon vaatetukseen.499 Myös niiden käyttöön liittyi 

tukkalaitteiden tapaan statuksesta kertovia elementtejä, ja esimerkiksi ohangon läpikäyneet 

naiset käyttivät erilaisia etuvaatteita kuin tytöt.500 Naisten etuvaatteita on ollut saatavilla vielä 

Liljebladin tutkimusmatkan aikana, koska hän on kerännyt myös niitä Lähetysmuseon ko-

koelmaan.501 Eikö tavanomainen vaatekappale kiinnostanut kerääjää tai tuonut hänen mie-

lestään lisäarvoa kokoelmalle? Vai eikö nahkainen esine ole jostain syystä säilynyt kokoel-

man osana ulkonäkönsä tai materiaalin säilyvyyden takia tähän päivään saakka? Vaikuttaa 

hieman epätodennäköiseltä, että ambokulttuuria kuvaavaa kokoelmaa kerännyt Liljeblad 

olisi karsastanut ainakaan tutkimusmatkallaan ambojen pukeutumiseen olennaisesti kuulu-

                                                 
493 Shigwedha 2006, 136–137. 
494 Shigwedha 2006, 131. Ks. myös Martti Rautanen 1983, 24. 
495 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 940. KELA Da. OMA. 
496 Ks. liite 2. Nuuskapurkki mainitaan miesten ulkoisen olemuksen kuvauksen yhteydessä. Afrikan Ambohei-
mojen kansantietoutta, 979. KELA Da. OMA. 
497 Liljebladin kokoelmassa on pelkästään poikien takaliina. B14-2 Poikien takaliina Kirjekuori ”B Korut ja 
pukimet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. Etuvaatteet olivat eräänlaisia lanne-
vaatteita. Ks. liite 7 ja liite 8. 
498 Rautanen 1983, 32–33; Taskinen 2004, 7. 
499 Shigwedha 2006, 129–130. 
500 Shigwedha 2006, 154. 
501 Uukuanjamalaisen naisen nahkahame ja Uukuanjamalaisen naisen esiliina. ”Luettelo Suomen 
Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v 1932”. KELA C:2. OMA. 
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vaa esinettä, jonka kuitenkin näki tarpeelliseksi Lähetysmuseon kokoelmaan. Käytettävissä 

olevien lähteiden avulla etuvaatteen puuttumiselle ei kuitenkaan löydy varmaa selitystä. 

 

Toinen kokonaan Liljebladin aikaisesta kokoelmasta puuttuva esineryhmä ovat kammat. 

Lähetysmuseon kokoelmassa näitä esineitä on peräti 30 ja Rautasen kokoelmassa ei Lilje-

bladin kokoelman tapaan yhtään.502 Aune Liljebladin mukaan ennen varinaista kampaa 

hiuksiin käytettiin pitkähköä, hiuksissa pidettävää metallineulaa.503 Tämä selittää, miksi Lil-

jeblad ei hankkinut kampoja: hän ei todennäköisesti nähnyt vasta myöhemmin ambojen 

käyttöön tullutta esinettä alkuperäiseen esinekulttuuriin kuuluvana. Niiden puuttuminen 

heijastaa siis pyrkimystä kerätä autenttista ambokulttuuria. Lähetysmuseoon on taas otettu 

lahjoituksia vastaan Liljebladin ja Rautasen keräyksen jälkeenkin, eikä museo ole rajannut 

vastaanotettavien esineiden ominaisuuksia samalla tavalla kuin Liljeblad. Sekä kammat että 

käsirenkaat voivat jopa olla länsimaalaisille yleisesti myytäväksi valmistettuja esineitä, mikä 

selittäisi niiden määrää usealta lähetiltä kootussa museon kokoelmassa. 

 

Keräysajankohta on voinut vaikuttaa myös varakkaimpien naisten käyttämä spiraalimainen 

käsivarsikorun puuttumiseen.504 Tämä esine löytyy sekä Martti Rautasen ja Lähetysmuseon 

kokoelmista.505 Rautanen kirjoittaa 1890-luvun alussa kyseisen, paikallisena käsityönä teh-

dyn käsivarsirenkaan olevan korvautumassa länsimaalaisen kauppiaiden tuomasta rautalan-

gasta tehdyllä vastaavanlaisella korulla.506 Esine on mainittu Liljebladin käsikirjoituksessa,507 

joten se ei liene ollut hänelle tuntematon. Ehkä Liljebladin aktiivisimman keräyksen sijoit-

tuminen 1930-luvulle aiheutti sen, että hän ei voinut hankkia esinettä enää tuolloin itselleen 

sen harvinaisuuden ja tästä syystä mahdollisesti myös kalliin hinnan vuoksi. Ambonaisilla 

oli käytössään lisäksi erityyppisiä korvakoruja.508 Korvakorut puuttuvat sekä Liljebladin että 

Rautasen kokoelmasta, Lähetysmuseon kokoelmassa niitä on kolme kappaletta.509 Voi olla, 

että myös korvakorujen puuttumisen syynä on keräysajankohta tai esineiden vaikea saata-

vuus tai sitten esinetyyppi kiinnostanut jostain syystä lähettejä. 

 

                                                 
502 Ks. liite 2. 
503 Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”, 80–81. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
504 Korun ulkonäöstä ks.Vilhunen 2003, 56. 
505 Rautanen 1983, 40–41. 
506 Rautanen 1983, 40. 
507 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1552. KELA Da. OMA. 
508 Shigwedha 2006, 164–165. 
509 Ks. liite 2. Korvakoruista ks. Shigwedha 2006, 158–159. 
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Liljebladin kokoelma sisältää myös enemmän ambokulttuurissa arvokkaina pidettyjä kuin 

halpoja esineitä.510 Osa Liljebladin kokoelman arvokkaista koruista ja statusesineistä, kuten 

koruveitset511, oomba-korut ja norsunluukorut,512 ovat mitä todennäköisimmin suhteiden yl-

läpidossa tai kiitoksena kuninkailta ja muilta hovin jäseniltä saatuja lahjoja, joita annettiin 

merkeiksi arvostuksesta tai ystävyydestä.513 Amboyhteisöjen kuninkailla oli omat motiivinsa 

kanssakäymiseen lähettien kanssa. He päästivät lähetystyöntekijöitä alueilleen esimerkiksi 

hankkiakseen haluamiaan länsimaalaisia tuotteita ja taitoja ja saadakseen heistä turvaa siir-

tomaavaltojen kilpailusta syntyneisiin levottomuuksiin.514 Lähetystyöntekijöille taas oli tär-

keää ylläpitää hyviä välejä korkea-arvoisiin amboihin saadakseen asua ja tehdä lähetystyötä 

yhteisöjen alueilla.515 Lahjojen vaihto oli keskeinen osa tätä keskinäistä kanssakäymistä myös 

Emil Liljebladin päiväkirjan perusteella.516 Vaikka päiväkirjassa mainitut esineet ovat pitkälti 

karjaa, luultavasti myös amboyhteisön varakkaaseen osaan liitetyt korut ovat välillä vaihta-

neet omistajaansa. Koruveitset, oombat ja norsunluukorut olivat siis suosionosoituksia, jot-

ka ilmentävät kokoelmassa Liljebladin asemaa ja suhteita amboyhteisössä. Käsikirjoituksesta 

käy ilmi, että erilaiset pukeutumiskulttuurin esineet, kuten strutsinmunakuorihameen hel-

minauhat ja mustat ja punaiset helmet toimivat arvokkaina maksuvälineinä.517 On siis mah-

dollista, että simpukankuorikorujen, norsunluukorujen ja koruveitsien lisäksi myös muita 

koruja on saatu tätä kautta. Liljebladin lisäksi myös Alma Liljeblad on voinut saada kokoel-

man koruja ja pukimia esimerkiksi ompeluseuroissaan tai kiitokseksi opetus- tai sairaanhoi-

totyöstään.518  

 

Lahjoina saadut, lähetystyöntekijän asemaa ilmentävät esineet vaikuttaisivat olleen tyypillisiä 

länsimaalaisten lähettien kokoelmille.519 Näin oli myös suomalaisten lähettien kohdalla: 

suomalaisista kokoelmista Rautasen kokoelma ja Lähetysmuseon kokoelma sisältävät sa-

                                                 
510 Harju 2010, 14. 
511 Kuningas antoi koruveitseksi tai kunniaveitseksi kutsutun veitsen urhoollisille sotilaille, korkea-arvoisille 
henkilöille ja hyville paimenille merkiksi heidän kuninkaalle tekemistä palveluksista. Kun veitsen saaja kuoli, 

veitsi tuli palauttaa takaisin kuninkaalle. Nambala 2003, 37; Rautanen 1983, 24–25.  
512 Oomba-simpukkakoru ja norsunluukoru olivat erittäin kalliita. Oomba saattoi maksaa jopa yhden lehmän. 
Oomba vaimon korussa symboloi miehen varallisuutta. Shigwedha 2006, 167. Arvohenkilöt käyttivät 
norsunluukoruja. Vilhunen 2003, 56. Korujen ulkonäöstä ks. liite 7 ja liite 8. Liiteen 7 kuvan naisella on oom-
ba-koru ja norsunluukoruja etuvaatteensa etumuksessa ja liitteen 8 kuvan miehellä kaulassaan. 
513 Shigwedha 2006, 167.  
514 Siiskonen 1990, 125–128; Miettinen 2005, 89; Peltola 1996, 70–72. 
515 Nambala 2006, 33. Kuningas pystyi esimerkiksi karkottamaan lähetystyöntekijät alueeltaan. Karkotuksista 
ks. esim. Miettinen 2005, 89.  
516 Ks. esim. Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1900–1901, 29.6.1900; Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1902–

1903, 26.4.1902, 23.9.1902, 29.9.1902, 20.10.1902, 27.5.1903, 22.6.1903; Karl Emil Liljebladin päiväkirja 

1904–1907/1912–1916, 25.4.1904; 7.3.1906. RHLA. Yli-Ii. Vrt. Gardner 2000, 42–43. 
517 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 83. 167. KELA Da. OMA. 
518 Alma Liljebladin toiminnasta ks. tämä työ, s. 41–42. 
519Yksittäisistä kokoelmista ks. esim. Livne 2011, 63–64; Gardner 2000, 44. 
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manlaisia kuninkaalta saatuja koruveitsiä ja oomba-koruja.520 Liljebladin kokoelma vastaa 

siis tältä osin sisältönsä muodostumisessa tutkimuskirjallisuuden antamaa kuvaa länsimaa-

laisten lähetystyöntekijöiden kokoelmien esineiden karttumisesta.  

 

Miksi kokoelmassa ei ole samassa suhteessa edullisempia esineitä kuin vaikkapa norsunluu-

koruja? Koska lahjoina saadut arvoesineet ilmensivät lähetin asemaa ja lähetystyön kannalta 

tärkeitä suhteita, kyseisillä esineillä on voinut olla Liljebladille henkilökohtaisesti tärkeä 

merkitys. On mahdollista, että vaikka laajaa kokoelmaa kerännyt Liljeblad olisi saanut myös 

huokeahintaisempia esineitä kristityiksi kääntyneiden luovuttamina tai lahjaksi, hän on näh-

nyt korkea-arvoisilta amboilta saadut esineet ensisijaisemmaksi osaksi kokoelmaa, ja säästä-

nyt ne siksi Suomeen toisten esineiden sijaan. Kokoelmassa saattaa olla tästä syystä enem-

män arvoesineitä kuin vaikkapa Lähetysmuseon kokoelmassa, jossa valtaosa koruista on 

huokeahintaisia käsirenkaita.521 Myös lähettien ja ambojen kanssakäymisen rakenne saattoi 

olla yksi keskeinen selittävä tekijä. HARRI SIISKOSEN mukaan amboyhteisöjen kuninkaat 

kontrolloivat länsimaalaisten kanssa käytyä kauppaa ja pyrkivät keskittämään sen hoveihin-

sa.522 Liljeblad kirjoittaakin erään päällikön pyrkineen heidän ensitapaamisellaan rajoitta-

maan Liljebladin lahjojenvaihtoa ja kaupankäyntiä itseensä: ”Eihän näyttänyt mielellään 

suovan alamaisilleen noita tavaroita.”523 Yhteisöjen johtajien kauppaintressien merkittäväkin 

vaikutus kokoelmien sisältöön ei ole vierasta lähetystaustaisissa kokoelmissa.524 Lisäksi lähe-

tit olivat seurakunnan jäsenten lisäksi eniten tekemisissä ambojen yläluokan kanssa.525 Voi 

siis olla, että sekä lähettien tapa muodostaa suhteita että päälliköiden vaikutusvalta ovat pai-

nottaneet Liljebladin esineiden vaihtoa yhteisön yläluokkaan. Voi myös olla, että muu yhtei-

sö tarjosi lähetystyöntekijöille toisenlaisia tuotteita kuin yläluokka, mikä näkyy tässä ryhmäs-

sä edullisten esineiden pienempänä määränä. 

 

Kahden pitkäaikaisen lähetin kokoelmia verratessa huomaa, että Liljebladin kokoelmassa on 

Rautasen kokoelmaa enemmän arvoesineitä. Kokoelma sisältää esimerkiksi kaksi strutsin-

                                                 
520 Rautanen 1983, 25, 35; Taskinen 2004, 7–8. 
521 Ks. Taulukko. Kiinalais-afrikkalaisessa näyttelyssä oli myytävänä ambomaalaisia metallista valmistettuja 
renkaita 10 pennillä ja ruohosta valmistettuja renkaita 5 pennillä. Koivunen 2011, 104. Hinnasta voi päätellä, 
että rannerenkaat eivät olleet kalliita tai harvinaisia Ambomaalla. 
522 Siiskonen 1990, 191–194. 
523 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle. Ondonga, Ontananga 28.6.2906. 
ALK Bfc:3. OMA. 
524 Vrt. Gardner 2000, 39–40. 
525 Siiskonen 1990, 224. 
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munankuorista tehtyä naisten lanneverhoa,526 joita Rautasen kokoelmassa on luultavasti juu-

ri hinnan takia vain yksi vyötärönmitta.527 Arvoesineiksi määritellyistä esinetyypeistä norsun-

luukorut puuttuvat kokonaan Rautasen kokoelmasta. Liljeblad ei todennäköisesti ollut aina-

kaan lähetyskausina Rautasta varakkaampi,528 joten varallisuusero ei siis ole mielestäni to-

dennäköisin selittävä tekijä arvoesineiden määrälle. On mahdollista, että Liljeblad oli tutki-

jan roolinsa takia motivoituneempi hankkimaan arvokkaitakin esineitä suullista kansanpe-

rinnettä ilmentäviksi todisteiksi. Lähetystyöntekijöillä oli myös vaikeuksia amboyhteisöissä 

1800-luvulla,529 joten Liljebladin oli ehkä lähetystyöntekijöiden aseman vakiinnuttua ja suh-

teiden parannuttua helpompi saada taikavälineiden tapaan arvoesineitä lahjaksi kuin Rauta-

sen omana keräysaikanaan 1800-luvun lopussa. Toisaalta Rautanen oli arvostettu ambojen 

parissa,530 ja hän sai kuninkailta hyvin arvokkaita ja harvinaisiakin esineitä,531 mikä vähentää 

päätelmän uskottavuutta. 

 

Kolmas syy Liljebladin ja Rautasen kokoelman erolle voi olla kokoelmien erilaiset luonteet. 

Liljebladin kokoelma oli henkilökohtainen, kun taas Rautasen Ambomaan kokoelma ilmei-

sesti myyntiin kerätty. Tiedetään, että kokoelma ei ollut hänen keräämistä kokoelmista ainoa 

eikä välttämättä runsaslukuisin.532 Ehkä Rautasen saamat, Liljebladin kokoelman kanssa vas-

taavat suhteista kertovat arvoesineet ovat päätyneet muihin kokoelmiin tai jääneet Rautasel-

le itselleen niiden henkilökohtaisten merkitysten takia. On huomattavaa, että myös muuten 

monin paikoin Liljebladin kokoelmaa laajempi, useiden lähettien esineistä muodostunut 

Lähetysmuseon kokoelma on Liljebladin kokoelmaa suppeampi norsunluukorujen ja arvo-

merkkeinä kannettujen koruveitsien osalta.533 Lähetit ovat siis voineet kokea tällaiset lahjoi-

na saadut statusesineet esineet henkilökohtaisiksi ja halunneet säilyttää ne itsellään muistoi-

na. Esimerkiksi Liljeblad ei näytä välittäneen kyseisiä esineitä Lähetysmuseolle tutkimus-

                                                 
526 B11-1–B11-2 Naisten lanneverho. Kirjekuori ”B Korut ja pukimet”. Museon pääluettelon alkuperäiset 
konseptit. ALK F. OMA. Arvosta ks. ”Luettelo Ambomaalaisista kansantieteellisistä esineistä”. KELA C:2. 
OMA. Ks. myös Shigwedha 2006, 166. Ulkonäöstä ks. liite 6. 
527 Grönholm 1983, 13; Rautanen 1983, 39.  
528 Lähetyskausina Rautasen palkka oli hänen esimiesasemansa tähden ilmeisesti Liljebladin palkkaa suurempi. 
Emil Liljebladin kirje Martti Rautaselle, 25.5.1915. Kirjekopiovihko1914–1916, 19. RHLA. Yli-Ii. 
529 Miettinen 2005, 89–90. 
530 Grönholm 1983, 8. 
531 Rautanen 1983, 29. 
532 Grönholm 1983, 16; Peltola 1998, 127–128. 
533 Ks. liite 2. 
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matkaltaan. Toisaalta voi myös olla, että näitä esineitä oli jo tuolloin museon kokoelmassa, 

eikä kokoelmaa täydentänyt Liljeblad katsonut niiden lisähankintaa tarpeelliseksi.534  

 

Yhteenveto 

 

Emil Liljebladin kokoelmassa suurimmiksi esineryhmiksi muodostuneita taikavälineitä ja 

koruja ja pukimia voidaan pitää sekä Liljebladin lähetysuran että tutkimusmatkan näkökul-

masta kokoelman tärkeimpinä ilmentyminä ambojen tavoista ja todisteina kulttuurin tilasta. 

Lähetystyöntekijän silmissä nämä esineryhmät heijastivat parhaiten ambojen uskonnolliseen 

maailmankuvaan liittyneitä tapoja, jotka nähtiin keskeisimmäksi osaksi perinteiseksi katsot-

tua ambokulttuuria. Liljeblad talletti kyseisiä esineitä lähetyskausiltaan konkreettisina esi-

merkkeinä sekä kristinuskon voitoista että jatkuvasta lähetystyön tarpeesta, jolla voitaisiin 

muuttaa ambojen taikauskon aiheuttaman pelon täyttämäksi, alkeelliseksi ja alastomaksi 

katsottu elämä kristinuskon mukaiseksi sielun ja mielen sivistykseksi. Tietyt esineet saattoi-

vat muistuttaa Liljebladia myös hänen henkilökohtaisista onnistumisistaan Jumalan välikap-

paleena lähetyskentällä. Mahdollisesti mukana on myös ripaus esineiden eksoottisuuden 

tuomaa lisää. 

 

Tutkimusmatkan aikana nämä esineet olivat vähintään yhtä paljon, elleivät enemmänkin, 

kerääjän kiinnostuksen kohteena. Liljeblad toi esineitä matkaltaan konkreettisiksi todisteiksi 

päätyönään keräämässään suullisessa kansanperinteessä kuvatuista tavoista, joissa yhtenä 

pääkiinnostuskohteena olivat uskontoon liittyvät tavat. Koska erityisesti taikavälineiden ja 

pukeutumiskulttuurin katsottiin katoavan pikaisestikin kristinuskon ja länsimaalaistumisen 

tieltä, nämä autenttista kulttuuria edustavat esineet haluttiin tallettaa mahdollisimman pikai-

sesti, kun siihen oli mahdollisuus. Esinetyyppien runsas kerääminen liittyi siis ajan kulttuu-

rintutkimuksen vallitsevaan näkemykseen alkuperäiskulttuurien katoamisesta. Liljeblad siis 

todennäköisesti koki näiden esineiden tallettamisen velvollisuudekseen tutkijana. 

 

Liljebladin keräys painottui taikavälineissä tietäjän välineisiin ja koruissa ja pukimissa erityi-

sesti naisten käyttämiin esineisiin ja arvokkaisiin esineisiin. Painotukset liittyvät todennäköi-

sesti osittain kerääjän omiin käsityksiin tietäjän rooliin ja naisten initiaatioriittiin merkityk-

                                                 
534 Liljebladilla oli tutkimusmatkalla esineidenkeruun apuna lista Lähetysmuseossa olleista esineistä. Aune Lil-
jebladin ote Matti Tarkkasen Kirjeestä Emil Liljebladille, 20.6.1931. Vihko ”Jäljennöksiä ja otteita Emil Lilje-
bladin kirjeistä Afrikasta Suomeen 1930–1931 I”. ALK Bfc:3. OMA. 
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sestä ambojen uskonnollisessa maailmankuvassa. Vaikka Liljebladin käsitykset ambojen pa-

kanuudesta näyttävät muuttuneen ymmärtäväisemmiksi tutkimusmatkalla, näihin esineisiin 

liittyneet, lähetystyöntekijöitä puhuttaneet teemat, kuten ohango ja tietäjän toiminta yhtei-

sössä, näyttävät lähteiden perusteella kiinnostaneen häntä myös tuolloin. Tämä selittyy to-

dennäköisesti sillä, että Liljeblad tarkasteli myös tutkijana ambokulttuuria lähetystaustastaan 

käsin. Lähetyskausien ja tutkimusmatkan välillä ei siis voida havaita selkeää muutosta kiin-

nostuksessa ambojen uskonnollisiin tapoihin eikä niihin liittyneisiin esineisiin.  Lähteiden 

luonteen vuoksi keräyskausien välisiä keräyseroja on kuitenkin mahdoton selvittää varmasti.  

 

Vertaamalla Liljebladin kokoelmaa Martti Rautasen Ambomaan kokoelmaan ja Lähetysmu-

seon kokoelmaan näyttäisi joka tapauksessa siltä, että tutkijan rooli mahdollisti Liljebladille 

lähetyskausia runsaamman esinekeräyksen ja oli todennäköisesti merkittävä syy siihen, miksi 

Liljebladin kokoelma sisältää enemmän taikavälineitä kuin Rautasen tai Lähetysmuseon ko-

koelmat, joiden esineet kerättiin lähetystyön ohessa. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteet 

heijastuvat myös tiettyihin esineryhmiin, kuten tukkalaitteisiin, joita on Liljebladin kokoel-

massa huomattavasti enemmän kuin muissa kokoelmissa. Liljebladin keräysintressien lisäksi 

kokoelmien eroja ja Liljebladin kokoelman sisältöä selittävät myös kerääjän toiveista riip-

pumattomat tekijät, kuten keräysajankohta, ambojen intressit ja lisäksi kokoelmien erilaiset 

luonteet. Länsimaisten toimijoiden vaikutus, kristinuskon ja lähetystyöntekijöiden vakiin-

tuneempi asema teki tiettyjen esineiden, kuten taikavälineiden, hankkimisesta Liljebladille 

helpompaa, mutta toisaalta saattoi myös vaikeuttaa esinehankintaa esimerkiksi miesten pe-

rinteiseksi katsotun pukeutumisen osalta. Kaikki kokoelmat näyttäisivätkin sisältävän 

enemmän naisten kuin miesten pukeutumiseen liittyneitä esineitä.  

 

Ostamisen ja kristityiksi haluavilta haltuunoton lisäksi Liljeblad näyttäisi saaneen ainakin 

kokoelmansa arvokkaita koruja lahjaksi korkea-arvoisilta amboilta. Korut ja pukimet -

ryhmän esineistä ainakin norsunluukorut, oomba-korut ja koruveitset edustivat siis myös 

Liljebladin suhteita ja asemaa amboyhteisössä. Koska Liljebladin kokoelma oli Lähetysmu-

seon ja Martti Rautasen kokoelmasta poiketen henkilökohtainen, myös kerääjälleen merki-

tyksellisten esineiden määrä voi olla siinä suurempi, mikä näyttäisi heijastuneen esimerkiksi 

näihin arvomerkkeinä annettuihin esineisiin. Vaikka kokoelmien välillä on taikavälineiden ja 

korujen ja pukimien kohdalla joitain eroja esinemäärissä ja tyypeissä, ne muodostavat var-

sinkin pukeutumiskulttuurin kohdalla melko yhteneväisen kuvan ambojen esineistöstä. 
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Ambojen yhteisön eri kerrosten kaupankäyntitottumukset ja -mahdollisuudet, suhteiden 

luontipyrkimykset, Liljebladin tutkimusmatkan aikana esineitä keränneiden ambojen toi-

minta sekä suhtautuminen oman kulttuurin sisällä merkityksellisten esineiden läheteille luo-

vuttamiseen ovat vaikuttaneet siihen, mitä esineitä kokoelmaan oli mahdollista hankkia. 

Myös kulttuurin tavoista johtuva tiettyjen esinetyyppien, kuten vaikkapa naisten korujen, 

erilaisten varianttien runsaus vaikutti esinemääriin. Myös esineiden koko, paino ja hinta 

ovat taikavälineiden ja pukeutumiskulttuurin esineiden keräykseen vaikuttaneita tekijöitä. 

Vaikka Liljeblad on hankkinut myös suurikokoisia esineitä, kuten ekola-rummun ja pitkiä 

tukkalaitteita, suurin osa näiden ryhmien esineistä on pienikokoisia. Esineiden kuljettami-

nen Ambomaalta Suomeen oli työlästä,535 mikä saattoi vaikuttaa siihen, että kokoelmaan 

päädyttiin liittämään runsaasti pienikokoisia ja kevyitä pukeutumisesineitä ja taikavälineitä.  

 

Taikavälineisiin ja pukeutumiseen liittyneet ambokulttuurin esineet heijastivat Liljebladin 

kokoelmassa ilmeisesti varsin samanlaisia käsityksiä afrikkalaisista kulttuureista kuin esimer-

kiksi Ison-Britannian siirtomaanäyttelyt ambojen uskonnon täyttämän pelon, tietäjän roolin 

ja pukeutumisen ja kulttuurin primitiivisyyden yhdistämisen osalta. Liljebladin kulttuurin-

piirteisiin liittämät merkitykset ja tapa heijastaa niitä esineillä oli siis joissain suhteissa sa-

manlainen angloamerikkalaisten siirtomaanäyttelyiden kanssa. Tämä johtuu todennäköisesti 

siitä, että Afrikkaa koskeneet stereotypiat olivat länsimaissa varsin laajalle levinneitä ja ylei-

sesti hyväksyttyjä, ja myös suomalaiset Ambomaalla asuneet lähetystyöntekijät tarkastelivat 

lähetyskenttäänsä tästä lähtökohdasta käsin.536 Toisaalta kerääjän ambokulttuurin tuntemus 

vaikutti siihen, että kaikki näkemyksiä ei heijastettu suoraan sellaisinaan ambojen esineelli-

seen kulttuuriin. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
535 Grönholm 1983, 13. 
536 Miettinen 2005, 118–119. 
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3. Elinkeinot, käsityöt ja koti osana autenttisen ambokulttuurin 

kokonaiskuvaa 

 

Tässä luvussa käsittelen Liljebladin kokoelman aseita, elinkeinoihin liittyneitä työkaluja ja ta-

lousesineitä. Kyseisten ryhmien esineet liittyvät kokonaan tai osittain ambojen harjoittamiin 

elinkeinoihin ja kotitalouteen. Selvitän, millaisia aseita, työvälineitä, astioita ja muuta kodin 

esineistöä Liljeblad on kerännyt ja miksi. Tarkastelen myös, mitä eri kokoelmien yhtäläisyy-

det ja erot kertovat Liljebladin työvälineiden, astioiden ja kodinesineistön keräyksestä ja mi-

ten Liljeblad asettuu näiden esineryhmien osalta etnografisen keräyksen kenttään. 

 

3.1 Eksoottiset ja koristeelliset aseet arkisten työvälineiden edelle 

 

Ambojen tärkein elinkeino oli enimmäkseen naisten tehtäviin kuulunut maanviljely. Muita 

merkittäviä elinkeinoja olivat miesten harjoittamat karjanhoito ja metsästys. Karjan pääasial-

linen tarkoitus oli vielä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä 

toimia statuksen ja varallisuuden mittana, kun taas metsästyksellä turvattiin pääosa talouden 

lihansaannista. Kalastusta harjoitettiin sadekauden aikana. Ambot valmistivat lisäksi erilaisia 

käsityötuotteita pääasiassa omaan käyttöön mutta myös myyntiin. Näistä ammattimaisimpia 

töitä olivat metalliesineiden valmistus ja savipatojen valmistus, joista ensimmäinen kuului 

miehille ja jälkimmäinen naisille. Muita tyypillisiä käsitöitä olivat miesten veistämät kodin 

puuesineet ja naisten punomat palmunlehväesineet.537 

 

Liljebladin kokoelma sisältää runsaasti elinkeinoihin liitettäviä esineitä ja työvälineitä. Näistä 

kokoelman kolmanneksi suurimman pääryhmän muodostavat aseet.538 Ambomiehen aseis-

tukseen kuului heitto- ja pistovälineenä käytetty keihäs, jousi ja nuolet, heitto- ja lyöntiasee-

na toiminut heittonuija ja veitsi, jota myös naiset ja lapset käyttivät arkiaskareissa. Aseita 

käytettiin metsästyksessä, mutta myös eläinten teurastuksessa ja sodankäynnissä.539 Ne voi-

daan katsoa myös osaksi ambomiehen ulkoista olemusta, kuten edellisessä luvussa on tuotu 

esille.540 Varsinaiset aseet -ryhmästä huomattava osa koostuu erilaisista nuolista, joita on pe-

räti 50 aseeksi luokitelluista 79 esineestä. Loput 29 ovat ambojen tavanomaisia aseita, kuten 

                                                 
537 Siiskonen 1990, 50–63; Miettinen 2005, 37–48; Vilhunen 2003b, 56. 
538 Ks. liite 2. 
539 Rautanen 1983, 20–28. Veitsien käytöstä ks. lisäksi Kuori ”Varsinaiset aseet”, ”C1 Veitset ja tikarit, 
yleistä”, 12. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
540 Ks. tämä työ s. 79. 
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veitsiä, keihäitä, jousia ja heittonuijia.541 Kokoelman aseet vastaavat siis hyvin edellä kuvat-

tua ambomiehen varustusta. 

 

Aune Liljebladin maanviljelyyn liittämiin Emil Liljebladin keräämiin esineisiin kuuluu kolme 

kuokkaa, kolme kuokan vartta ja kaksi kuokan terää, kaksi viljan kylvökoria ja yksi viljanke-

ruukori.542 Karjanhoitoon liitettyjä esineitä ovat kolme lypsyämpäriä, piiska, kirnu, kirnuka-

pula, kirnun heiluttamishihna543 ja piiska.544 Lisäksi elinkeinoissa on oma ryhmä metsästyk-

selle, johon on luetteloitu kaksi esinettä: metsästyskapulat ja metsästyshuisku, joilla tuotet-

tiin onnea ja ennustettiin metsästysretken onnistumista.545 Aune Liljebladin pääelinkeinoihin 

liittämiä Emil Liljebladin keräämiä esineitä on siis yhteensä 20.546 Lisäksi Aune Liljeblad on 

luetellut elinkeinoihin 7 sivuelinkeinomaisiin käsityötaitoihin liitettävää esinettä: puunveis-

tossa käytetyn kirveen ja kaksi talttaa, sepän käyttämät palkeet,547 ja kaksi näytettä korin-

punontamateriaalina käytetyistä viuhkapalmun lehdistä sekä lehdistä tehty luuta näytteenä 

lehtien hyödyntämisestä.548  

 

Liljebladin keräämässä suullisessa kansanperinteessä elinkeinoihin liittyviä esineitä ja aseita, 

kuten kuokkia, keihäitä ja kirveitä, käsitellään osana ambojen uskonnolliseen maailmanku-

vaan liittyneitä tapoja, kuten ihmisen taistelussa surmaamisesta puhdistautumista,549 metsäs-

tysonnen varmistamista550 tai aikuistumisriittiä551. Vaikka esineillä oli myös tämä merkitys 

kerääjälleen, todennäköisesti pitkään Ambomaalla asunut Liljeblad keräsi niitä ensisijai-

semmin sekä tutkimusmatkallaan että lähetyskausinaan kuvaamaan elinkeinoja ja työvälinei-

tä eli niiden jokapäiväisempää tarkoitusta. Ne eivät liene olleet tutkimusmatkalla yhtä kes-

keisessä osassa kuin korut ja pukimet, mutta kuitenkin lähetyskausien tapaan tärkeä osa 

                                                 
541 Ks. liite 2. Ks. myös Harju 2010, 15. 
542 Kuori ” D Työkalut ja ammattivälineet”, 12–13. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. 
OMA. 
543 Kirnuun kuuluneiden osien luettelointi kirnusta erilleen lisää ryhmän esinemäärää. 
544 Kuori ” D Työkalut ja ammattivälineet”, 19–23. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. 
OMA.  
545 Kuori ” D Työkalut ja ammattivälineet”, 25. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
546 Ks. liite 2. 
547 Palkeiden ulkonäöstä ks. liite 6. 
548 Kuori ”D Työkalut ja ammattivälineet”, 35–42. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. 
OMA. 
549 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 8–13. KELA Da. OMA. 
550 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 73–75, 382–394. KELA Da. OMA. 
551 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 15–17, 335, 339, 551. KELA Da. OMA. 
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abokulttuurin kokonaiskuvaa, mistä syytä Liljeblad luultavasti keräsi niitä myös muille ta-

hoille hankkimiinsa kokoelmiin.552 

 

Tätä väitettä tukee myös se, että kyseisiä esineitä ei juurikaan eritellä tutkimusmatkan aikai-

sissa lähteissä,553 ja Liljeblad hankki niitä paljon ilmeisesti jo lähetyskausien aikana. Ei tiede-

tä, missä määrin hän keräsi tutkimusmatkallaan näitä esineitä omaan kokoelmaansa.  Valo-

kuvien perusteella suuri osa kokoelman aseista saatiin jo lähetyskausina. Myös toinen kyl-

vökoreista oli esillä Afrikka-huoneessa,554 mikä viittaa siihen, että arkiesineistöä tuotiin 

Suomeen jo lähetyskausilta. Liljebladin kotimuseossa ei kuitenkaan näytä olleen kuvien pe-

rusteella lähetyskausien jälkeen kuokkia ja lypsyämpäreitä,555 mikä voi tarkoittaa, että tällaisia 

ambojen elinkeinoihin liittyviä työkaluja ja välineitä hankittiin pääasiassa tutkimusmatkalta. 

Mikäli kuokat ja niiden osat sekä lypsyämpärit saatiin lähetyskausina, niitä ei jostain syystä 

ole valokuvien perusteella asetettu osaksi kotimuseota. Tässä skenaariossa kerääjä ei siis eh-

kä nähnyt niitä yhtä tärkeiksi kuin aseita, mutta kuitenkin osaksi ambokulttuurista kertovaa 

autenttista kokonaiskuvaa, minkä takia ne tuotiin Suomeen. 

 

Edellä kuvatuista esinemääristä voi nähdä, että Liljeblad keräsi kokoelmaansa enemmän 

aseita kuin muissa elinkeinoissa käytettyjä työvälineitä. Nuolien suuren määrän takia aseiden 

määrä ei ole niin merkittävä kuin pelkän pääryhmän luvun perusteella vaikuttaa. Varsinaisia 

aseita on kuitenkin ilman nuoliakin kaksi kappaletta enemmän kuin Aune Liljebladin kaik-

kiin muihin elinkeinoihin, karjanhoitoon, maanviljelyyn ja sivuelinkeinoihin, liittämiä esinei-

tä yhteensä.556 Aune Liljebladin luettelointiin pohjautuvaa, elinkeinoja painottavaa ryhmää 

tarkasteltaessa on myös hyvä huomioida, että tässä ryhmässä on paljon sellaisia esineitä, jot-

ka sopisivat myös kokoelmassa olevaan astioista kostuvaan talousesineet-ryhmään. Esimer-

kiksi Rautasen ja Lähetysmuseon kokoelmissa vastaavat esineet on merkitty työkalut- tai ta-

                                                 
552 Kokoelmien sisällöstä ks. ”Luettelo Suomen Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista 
esineistä v 1932”. 28.9.1932, Ruskeala; Lounais-Afrikan Ambomaalaisia kansantieteellisiä esineitä”. 7.9.1932, 
Helsinki; ”Luettelo Ambomaalaisista kansantieteellisistä esineistä”. 5.9.1932, Helsinki. KELA C:2. OMA. 
553 Ks. tämä työ s. 59–60. 
554 Ks liite 4 ja liite 5. 
555 Ks. liite 4 ja liite 5. 
556 Ks. liite 2. Ks. myös Harju 2010, 15–16. 
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lousesineet-ryhmiin jakamatta niitä erikseen elinkeinoihin.557 Liljeblad-kokoelman metsäs-

tysonnea tuottaneet esineet voisivat taas kuulua myös taikavälineisiin.558 

 

On vaikea sanoa, ajatteliko Emil Liljeblad kokoelmassaan esimerkiksi lypsyämpäreitä ja kir-

nuja ensisijaisesti karjanhoitoon liittyvinä esineinä, käsityönäytteinä vai eri astiatyyppien 

edustajina. Mikäli Emil Liljeblad laski Aune Liljebladista poiketen ryhmään liitetyt astiat 

vain talousesineiksi, ero aseiden ja muissa elinkeinoissa käytettyjen työkalujen välillä on vie-

lä suurempi. Tämän perusteella ambojen aseet olivat Liljebladille mahdollisesti keskeisempi 

osa kokoelmaa kuin muut elinkeinoihin liitettävissä olevat työvälineet.559 Koska maanviljely 

ja karjanhoito olivat ambojen tärkeimpiä elinkeinoja,560 metsästyksen suuri merkitys suh-

teessa muihin elinkeinoihin ei kuulosta uskottavalta selitystekijältä aseiden korostumisessa. 

 

Liljeblad sai aseita lahjoina ja todennäköisesti myös ostamalla.561 Kokoelmaan kuului perus-

aseiden lisäksi myös yksi harvinaisempi ase, ”valkoinen sotalippukeihäs”562, jonka Liljeblad 

on saanut lähetyskausinaan lahjaksi sotapäällikkö Kaolalta.563 Näin Liljebladin henkilökoh-

taiset suhteet ja asema vaikuttivat korujen tapaan myös erikoisempien aseiden hankinta-

mahdollisuuksiin. Tavallisia aseita on kuitenkin kuvattu useiden etnografisen keräyksen 

kohteena olleiden yhteisöjen kohdalla suhteellisen helpoiksi keräyskohteiksi. Usein miehet 

kantoivat ambojen tapaan aseita mukanaan, minkä vuoksi ne olivat saatavilla myös niille 

esineiden hankkijoille, joilta syvemmät paikalliset kontaktit puuttuivat.564 Luultavasti aseiden 

helppo saatavuus myös amboilta mahdollisti niiden suuren määrän Liljebladin kokoelmassa. 

Lisäksi aseet ilmeisesti kiinnostivat etnografisen esineistön kerääjiä, sillä niitä kaupattiin suu-

ria määriä ainakin Euroopassa ja Australiassa. Länsimaalaisten kiinnostus tiettyihin esinei-

                                                 
557 Vrt. Liljebladin kokoelma Kuori ” D Työkalut ja ammattivälineet”. Museon pääluettelon alkuperäiset 
konseptit. ALK F. OMA; .Lähetysmuseon kokoelma: Taskinen 2004, 9–10; Rautasen kokoelma: Rautanen 
1983, 46–65. Tämä näkyy myös siinä, että Aune Liljeblad on luetteloinut pari samaa esineitä osaksi kumpaakin 
ryhmää eri numeroilla: Kirnu numeroilla E2-40 ja D1-2,4; Viljankeruukori numerolla D1-10 ja E2-41. 
Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
558 Kuori ” D Työkalut ja ammattivälineet”, 25. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
559 Ks. myös Harju 2010, 16. 
560 Miettinen 2005, 37–42; Siiskonen 1990, 50–56. 
561 Lahjoista ks. K4 Valkoisen miehen pääkallo ”K Sekalaista”. Museon Pääluettelon alkuperäiset konseptit. 
ALK F. OMA. 
562 Muissa ambojen keihäissä oli keskellä musta häränhäntä, mutta sotalipuksi kutsutussa keihäässä oli valkoi-
nen häränhäntä. Kuningas antoi sotalippukeihään sodanjohtajalle taistelun alkaessa. Esimerkiksi lähetysjohtaja 
Jooseppi Mustakallio sai tällaisen keihään lahjaksi Ondongan kuningas Kambondelta vieraillessaan 
Ambomaalla 1900. Nambala 2003, 36. Ks. myös Rautanen 1983, 20–21.  
563 Emil Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle. Onguediva 27.7.1931. Ec:30 SLA. KA. 
564 Quinell 2000, 87–88. Aseiden myynnistä ks. myös Buschmann 2000, 70–71. 
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siin huomattiin yleensä nopeasti ja sitä pyrittiin hyödyntämään kaupankäynnissä.565 Lähetys-

työntekijöiden mahdollinen mielenkiinto aseita kohtaan saattoi siis tehdä niistä myös ambo-

jen usein tarjoamia lahjoja. Onkin varsin todennäköistä, että aseita tarjottiin läheteille kiin-

nostuksen vuoksi ystävyyden osoituksena tai vaihtokaupan välineenä useammin kuin vaik-

kapa kuokkia. 

 

Koska Liljeblad kuitenkin asui amboyhteisön parissa useita vuosia, hänen oli luultavasti 

helppoa hankkia halutessaan myös muihin elinkeinoihin liittynyttä arkista käyttöesineistöä, 

kuten kuokkia tai lypsyämpäreitä. Saatavuus ei siis selitä pelkästään sitä, miksi aseita on ko-

koelmassa enemmän ja niillä oli keskeinen osa kotimuseon esillepanoa. Todennäköisempi 

selittävä tekijä on se, että lähettien kotimaan esineellisestä kulttuurista poikenneet aseet oli-

vat suomalaisessa kontekstissa eksoottisia verrattuna esimerkiksi kokoelman maatalousväli-

neisiin. Koivunen on huomauttanut, että ambojen työvälineet eivät välttämättä eronneet 

radikaalisti suomalaisen 1800-luvulla ja 1900-luvun alun maatalouskulttuurin välineistä. Tätä 

yhteneväisyyttä ei tosin tuotu esille 1900-luvun alun lähetysnäyttelyyn liittyvässä lehtikirjoit-

telussa, joka kuvastaa suomalaisten ambojen esineistöön liittämiä näkemyksiä.566 Tästä huo-

limatta esimerkiksi suomalaisten vastaavia esineitä muistuttaneet ambojen kuokat, puiset 

ämpärit ja pohtimet tuskin olivat erityisen eksoottisia tai täysin tuntemattomia suomalaisten 

lähetystyöntekijöiden silmissä.  

 

Liljeblad teki pitkän uran Ambomaalla, eivätkä alue ja sen ihmiset varmasti olleet hänelle 

vieraita ja eksoottisia samalla tavalla kuin vaikkapa ambokuvan lähetyskirjallisuuden perus-

teella muodostaneelle suomalaiselle. Edellä on kuitenkin tuotu esille, että hän näki selvän 

eron ambojen ja länsimaalaisen kulttuurin välillä ja piti ambojen kehitysastetta länsimaalaisia 

kulttuureja alhaisempana.567  Eksoottisuudella tarkoitan tässä länsimaalaisen ja ”autenttisen” 

ambokulttuurin erojen korostamista; Löytyn sanoin ”autenttinen” ambokulttuuri on etään-

nytetty kerääjästä historiallis-evolutionisessa mielessä.568  

 

Hyvänä esimerkkinä tästä on Kiinalais-afrikkalainen lähetysnäyttely, jonka kokoajana toimi-

nut August Pettinen liitti aseista muodostamansa ambojen varhaista kehitysvaihetta kuvaa-

                                                 
565 O’Hanlon 2000, 17–19; Buschmann 2000, 70–72; Torrence & Clarke 2011, 32–33, 39–40; Harrison 2011 
68–69. 
566 Koivunen 2011, 92. 
567 Ks. tämä työ s. 37–38. 
568 Löytty 2006, 242. 
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van osion väkivaltaiseen, raakaan ja alkukantaiseen elämään.569 Toisin kuin lähetysnäyttelyis-

sä yleensä, Koivusen mukaan ambojen uskontoon liittyneet esineet eivät olleet suuressa 

osassa Kiinalais-afrikkalaisessa näyttelyssä, vaan ambojen pakanuuteenkin liitetty alkuperäi-

syys ja alhainen kehitystaso osoitettiin muun esineistön ja elintapojen kuvauksen avulla.570 

Koivusen kuvauksen perustella myös muut elinkeinot liitettiin ambojen primitiivisyyteen: 

ambot esitettiin vuosien 1911–1912 Lähetysnäyttelyssä alkukantaisena alkeellisesta viljelystä 

ja metsästyksestä elantonsa saavana ja välillä sotaisena luonnonkansana. Näyttelystä välittyi 

lehdistön kuvausten perusteella jo olemassa ollutta stereotypiaa tukeva kuva afrikkalaisten 

alhaisesta sivistys- ja kehitystasosta verrattuna länsimaiseen ja tässä tapauksessa erityisesti 

suomalaiseen kulttuuriin.571 Myös vuosien 1926–1928 lähetysnäyttely näyttää toistaneen tätä 

perinteisempää Afrikka-kuvaa.572  

 

Näyttelyiden välittämä stereotypia Afrikasta ja sen kansoista primitiivisinä oli aikakaudelle 

tavanomainen.573 Erityisesti alkuperäiskulttuurien aseet liitettiin useissa näyttelyissä ja muse-

oissa sekä metsästyksen että sotaisuuden kautta primitiivisyyteen. Britanniassa näyttelyiden 

ja museoiden aseet yhdistettiin sotaan ja jahtiin, ja ne olivat esillepanossa todisteita afrikka-

laisen eläimellisyydestä ja heidän kulttuurinsa kuulumista menneisyyteen.574 Esimerkiksi 

Lontoossa sijaitseva, etnografista ja luonnontieteellistä aineistoa sisältävä Horniman-museo 

välitti afrikkalaisista 1900-luvun alussa kuvaa väkivaltaisina villeinä,575 ja museon vuonna 

1908 julkaistun käsikirjan mukaan erityisesti metsästyksessä ja sodankäynnissä käytetyt aseet 

edustivat tätä primitiivisyyttä.576  

 

Myös Liljeblad näyttää pitäneen ambojen elämää jossain määrin väkivaltaisena. Afrikan 

Amboheimojen kansantietoutta -käsikirjoituksessa käsitellään sotaan ja tappamiseen liitty-

neitä tapoja osana ambojen kansanperinnettä.577 Liljeblad myi ambojen aseita tutkimusmat-

kansa jälkeen sotamuseolle.578 Vaikka motiivina oli todennäköisesti ainakin osittain raha, 

esineiden tarjoaminen kyseiselle taholle tukee käsitystä siitä, että Liljeblad liitti metsästyksen 

lisäksi ambojen aseet myös väkivaltaan. Suomalaisien lähettien piirissä amboyhteisöjen väli-

                                                 
569 Koivunen 2011, 87. 
570 Koivunen 2011, 94. 
571 Koivunen 2011, 89. 
572 Koivunen 2011, 129. 
573 Koivunen 2011, 89; Skyttä 2005, 18–20. 
574 Coombes 1997, 102–103, 198. Vrt. myös Torrence & Clarke 2011, 40. 
575 Coombes 1997, 115–117. 
576 Coombes 1997, 156. 
577 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 75–79, 287–289, 382–394, 800–806, 868–878, 955–957. 
KELA Da. OMA. 
578 ”Sotamuseolle L. Afrikan Ambomaalta sota-aseita.” Ei päiväystä. KELA C:2. OMA. 
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set ryöstöretket ja kostaminen nähtiin pakanuudesta johtuviksi ilmiöiksi.579. Amboyhteisö-

jen sisäinen ja välinen väkivalta lisääntyi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa.580 Lilje-

bladin päiväkirjamerkintöjen perusteella lähetystyöntekijät kuulivat amboyhteisöjen välisistä 

aseellisista välienselvittelyistä ja ryöstöretkistä ja myös hoitivat niissä loukkaantuneita henki-

löitä.581 Liljebladin näkemys perustuu siis todennäköisesti länsimaalaisien Afrikkaa koskevi-

en stereotypioiden lisäksi myös hänen omiin kokemuksiinsa lähetyskentällä 

 

Liljebladin ambokulttuuriin liittyneiden näkemysten perusteella on hyvin mahdollista, että 

kokoelman aseet edustivat hänelle yllä kuvattua stereotypiaa afrikkalaisten väkivaltaisesta 

elämästä ja siihen johtaneesta alhaisesta kehitystasosta. Kokoelma voi siis vastata tältä osin 

lähetysseuran varhaisia näyttelyitä ja brittiläisiä 1900-luvun alun näyttelyitä. Liljeblad näki 

mahdollisesti väkivaltaan ja primitiivisyyteen liitetyt aseet muita elinkeinoihin liitettyjä työ-

välineitä parempina konkreettisina esimerkkeinä ambojen autenttisesta kulttuurista ennen 

kristinuskon tuomaa muutosta. Ne saattoivat taikavälineiden ja pukeutumiskulttuurin esi-

neiden tapaan osoittaa kokoelmassa ambojen elämän alhaisesta tilasta ilman kristinuskoa. 

Aseet olivat siis erilaisuutensa ja tähän erilaisuuteen liitettyjen stereotypioiden takia mielen-

kiintoisempia ja mahdollisesti myös tarkoituksenmukaisempia keräyskohteita, ja päätyivät 

todennäköisesti tästä syystä muita työvälineitä suuremmassa määrin Suomen tuotuun koko-

elmaan. Liljeblad harrasti metsästystä ainakin ensimmäisenä lähetyskautenaan Ambomaal-

la,582 joten ambojen metsästyskulttuuri ja aseet ovat voineet kiinnostaa häntä myös tämän 

henkilökohtaisen mieltymyksen vuoksi.  

 

Kiurun mukaan omistaminen osoittaa ja tukee kerääjän statusta.583 Trophy-tyylinen asettelu 

taas vahvistaa katsojalle mielikuvaa kerääjän henkilökohtaisista saavutuksista.584 Tämä voi 

selittää, miksi aseet asetettiin niin näyttävästi esille Afrikka-huoneeseen.585 Ne olivat näkyvä 

ja huomiota herättävä esimerkki Liljebladin Ambomaata koskevista kokemuksista ja asian-

tuntemuksesta sekä Liljebladille itselleen että kaikille pappilan Afrikka-huoneessa vierailleil-

le. On kuitenkin hyvä huomioida, että Liljebladin aseiden paikka esillepanossa on hyvin 

tyypillinen yleisesti käytetyille trophy-asetelmille, ja se on todennäköisesti opittu vastaavista 

                                                 
579 Säkkinen 2004, 37. 
580 Miettinen 2005, 68–78. 
581 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1904–1907/1912–1916, 18–23.2.1907, 24.2.1907, 27.10.1912, 16–
21.5.1915. RHLA. Yli-Ii. 
582 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1900–1901, 24.3.1901, 25.3.1901; Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1904–
1907/1912–1916, 8.1.1904, 18.8.1904. RHLA. Yli-Ii.  
583 Kiuru 1995, 41–44. 
584 Coombes 1997, 198. 
585 Ks. liite 4 ja liite 5. 
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näyttelyistä. Asettelutapa on hyvin voitu valita sen koristeellisuuden takia.586 Näin ollen 

aseiden esteettisyys osana sisustusta sekä muualta omaksuttu, mahdollisesti oikeaoppisena 

pidetty tapa asettaa aseet juuri tietyllä tavalla esille voivat myös olla yksi syy niiden asemalle 

Afrikka-huoneessa.  

 

On mahdollista, että myös muihin elinkeinoihin liitetyt esineet olivat Pettisen näyttelyn ta-

paan osa primitiivisen kuvan luomista. Vaikka esimerkiksi kuokat ainoana maanmuokkaus-

välineenä antoivat kokoelmassa todenmukaisen kuvan ambojen käyttämistä maanviljelyvä-

lineistä,587 1900-luvun alun kulttuurien piirteiden vertailuun ja arvottamiseen painottunut 

esineiden tulkinta antoi mahdollisuuden tuoda esille ambojen alhaisena pidetyn teknisen ta-

son verrattuna suomalaisiin maanviljelyvälineisiin ja eläinvoiman valjastamiseen. Emil Lilje-

bladin kokoelman esineistö on hyvin samanlaista elinkeinoista kertovine esineineen ja luon-

nontieteellisine näytteineen kuin lähetysnäyttelyssä ollut esineistö,588 ja myös sen esillepano 

on vastannut vuosien 1911–1912 Lähetysnäyttelyn esillepanoa.589 Liljeblad-kokoelmalla oli 

siis tämän perusteella mahdollista välittää samaa kuvaa. Pelkän esillepanon avulla asiaa ei 

voida kuitenkaan todistaa. Toisaalta on aivan yhtä mahdollista, että kyseisiä esineitä kerättiin 

ambokulttuuria koskevan kokonaiskuvan luomiseksi aseita neutraalimmista lähtökohdista.  

 

Liljebladin kokoelma on aseiden osalta huomattavan yhtenevä Lähetysmuseon ja Martti 

Rautasen kokoelman kanssa: kaikki kokoelmat sisältävät pääasiassa ambojen tavanomaisia 

aseita eli nuolia, jousia, keihäitä, heittonuijia ja puukkoja.590 Liljebladin kokoelma eroaa 

muiden kokoelman aseisiin kuuluneista esinetyypeistä vain yhden poikien käyttämän lingon 

osalta, jonka tyyppistä esinettä ei ole muissa edellä mainituissa kokoelmissa.591 Lähetysmu-

seon kokoelmassa on vuoden 2004 tietojen mukaan 226 asetta, joista noin 100 on nuolia ja 

Martti Rautasen kokoelmassa 44 asetta, joista 30 on nuolia.592 Aseet ovat siis määrältään 

Rautasen kokoelmassa suurin ja Lähetysmuseon kokoelmassa toiseksi suurin ryhmä. Yh-

teneväisyyden perusteella hankittavissa oleva asemateriaali oli kaikille lähetystyöntekijöille 

varsin samanlaista, eikä Liljeblad ole poikennut muista suomalaisista lähetystyöntekijöistä 

                                                 
586 Coombes 1997, 71–75; Torrence & Clarke 2011, 40. 
587 Siiskonen 1990, 52, 225. 
588 Vrt. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA, liite 2 ja Koivunen 2011, 87–88. 
589 Vrt. Koivunen 2011, 86–88 ja liite 4 ja liite 5. 
590 Taskinen 2004, 6–7; Rautanen 2004, 20–28. 
591 Ks. liite 2. 
592 Ks. taulukko 2. Vertailussa on otettu huomioon Liljebladin luetteloinnin mukaisesti aseisiin sopivat 
esineryhmät. Muissa kokoelmissa aseisiin liitetyt kävelykepit, sauvat ja koruveitset on siis jätetty pois aseita 
koskevasta vertailusta. Martti Rautasen kokoelman aseista ks. Rautanen 1983, 20–29. Lähetysmuseon 
kokoelmasta ks. Taskinen 2004, 6–7. 
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kiinnostuskohteidensa tai keräysmahdollisuuksiensa kohdalla. Sisältöjen samankaltaisuuden 

perusteella myöskään tutkimusmatka ei näytä aiheuttaneen eroja aseiden keräykseen.  

 

Liljebladin kokoelman tapaan varsinkin Rautasen kokoelmassa merkittävä osa niiden mää-

rästä koostuu nuolista.593 Paikalliset pyrkivät yleensä tarjoamaan etnografisten esineiden 

kaupassa vaihtotavarana vähäarvoisia arkiesineitä.594 Hinta, koko ja yleisyys näyttäisivät vai-

kuttaneen aseet-ryhmän sisältöön ainakin nuolien kohdalla. Nuolet olivat aseista pienimpiä, 

halvimpia ja todennäköisesti myös kuluvuutensa takia eniten valmistettuja.595 Nämä tekijät 

ovat todennäköinen syy sille, miksi kaikissa kolmessa kokoelmassa on niin runsaasti nuolia 

suhteessa muihin aseisiin. 

 

Liljebladin tai muidenkaan lähettien kokoelmat eivät luo täysin totuudenmukaista kuvaa 

heidän aikaisensa Ambomaan aseista. Ambot käyttivät paikallisesti valmistettujen aseiden li-

säksi myös tuliaseita, jotka olivat levinneet Ambomaalle 1800-luvun puolivälin tienoilla,596 

vaikkakin tuliaseet näyttäisivät olleen ainakin vielä 1900-luvun ensimmäisinä vuosina enim-

mäkseen eliitin hallussa.597 Aseiden puuttuminen selittyy päämäärällä kuvata autenttista am-

bokulttuuria ennen länsimaisten vaikutteiden tuloa. Lisäksi esille asetetuissa kokoelmissa tu-

liaseiden lisääminen olisi voinut antaa amboista ajan käsitysten mukaan kehittyneemmän 

kuvan, kuin mitä lähetystyön päämääriä eteenpäin vievien kokoelmien oli tavoitteiden kan-

nalta hyödyllistä antaa.  

 

Jos Lähetysmuseon ja Martti Rautasen Ambomaan kokoelman maanviljelyyn, karjanhoi-

toon ja sivuelinkeinoihin liitettävät esineet jaetaan Aune Liljebladin elinkeinopainotteisen 

tavan mukaan, Lähetysmuseossa on Taskisen listan nimien perusteella 37 pääelinkeinoihin 

ja 12 käsitöihin liitettävää esinettä ja Rautasen kokoelmassa 9 pääelinkeinoihin ja 4 käsitöi-

hin liitettävää esinettä.598  kaikkiin kokoelmiin kuuluu peltokuokkia, palkeet, puunveistossa 

käytettyjä kirveitä ja lypsyämpäreitä.599 Lisäksi lähetysmuseossa on Liljebladin kokoelman 

tapaan myös kirnu,600 joka tosin oli Liljebladin lähetysmuseolle tuoman esinelistan perus-

                                                 
593 Ks. liite 2. 
594 Torrence&Clarke 2011, 49. Esineet saattoivat olla myös laadultaan huonompia. Knowles 2011, 237. 
595 Liljeblad on myynyt puunuolen 6 markalla, rautanuolen 8 markalla ja myrkkynuolen 15 markalla kun taas 
seuraavaksi halvin ase eli puukko on maksanut sotamuseolle 32 markkaa eli yli kaksinkertaisesti kalleimpaan 
nuoleen verrattuna. ”Sotamuseolle L. Afrikan Ambomalta sota-aseita. KELA C2. OMA. 
596 Shigwedha 2006, 173. 
597 Siiskonen 1990, 202, 215, 226. 
598 Ks. liite 2. 
599 Taskinen 2004, 8–9; Rautanen 1983, 46–53, 59. 
600 Taskinen 2004, 10. 
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teella mahdollisesti hänen itsensä hankkima.601 Esineistö on siis aseiden tapaan melko sa-

mantapaista kaikissa kokoelmissa maanviljelyn, karjanhoidon ja käsityövälineiden osalta. 

 

Liljebladin aikaisesta kokoelmasta puuttuu kokonaan joitain Martti Rautasen ja Lähetysmu-

seon kokoelmissa olevia työvälineitä, joten kokoelmat eivät kuitenkaan ole sisällöltään täy-

sin samanlaiset. Liljeblad ei kerännyt ollenkaan muista kokoelmista löytyviä kalastukseen 

liittyviä esineitä, kuten mertoja tai kalastusväkäriä.602 Liljebladin aikaisen kokoelman työväli-

neistä puuttuu lisäksi ainakin viljakäsittelyyn liittyvä huhmare ja varsta.603 Kyseiset esineet 

puuttuvat myös Rautasen kokoelmasta.604 Lähetysmuseossa on taas 10 huhmaretta ja kaksi 

varstaa.605 Merrat, huhmareet ja varstat olivat isokokoisia. Juurista tehdyt merrat olivat to-

dennäköisesti myös hankala kuljettaa ehjänä. Koska Liljeblad on kerännyt muita isoja esi-

neitä kokoelmaansa, pelkkä koko ei liene kuitenkaan ainoa esineiden puuttumista selittävä 

tekijä. Esimerkiksi kokoelman metallinkäsittelyssä käytetyt palkeet ovat suurikokoiset.606 

Sepän ammatti oli erikoistaito,607 joten palkeet olivat luultavasti myös jokaisen perheen har-

joittamiin elinkeinoihin liittyneitä esineitä harvinaisemmat ja näin olen hankalammat hank-

kia.608 Liljeblad oli siis valmis tuomaan myös tärkeänä pitämiään suurikokoisia ja mahdolli-

sesti harvinaisempia elinkeinoihin liittyneitä esineitä Suomeen.  

 

Yhtenä syynä näiden esineiden puuttumiseen voisi olla niiden tavanomaisuus kerääjän sil-

missä sekä mahdollisesti muihin esineisiin verrattuna kerääjän mielestä pienempi painoarvo 

osana ambojen kulttuuria. Merrat muistuttivat Liljebladia suomalaisia merroista,609 joten 

samankaltaisuus vastaavien suomalaisten esineiden kanssa on voinut yhdessä suuren koon 

kanssa vaikuttaa niiden puuttumiseen. Ambot kalastivat sadekausina väliaikaisesti syntyneis-

                                                 
601”Luettelo Suomen Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v 1932”. 
28.9.1932, Ruskeala. KELA C:2. OMA. 
602 Lähetystyöntekijä Lahja Grönlund toi kokoelman ainoat merrat lahjaksi Aune Liljebladille 25.3.1980. D1-
4,1–D1-4,2 Merta. Kuori ” D Työkalut ja ammattivälineet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK 
F. OMA. Vrt. Martti Rautasen kokoelma, josta löytyy kalastusväkäräksi nimetty harppuunamainen 
kalastusväline sekä merta. Rautanen 1983, 46–48. Myös Lähetysmuseon kokoelmassa on kalastusesineitä. Ks. 
Taskinen 2004, 8. 
603 Huhmare ja varsta lahjoitettiin kokoelmaan vuonna 1978. D1-1,11 Varsta ja survin, D1-1,12 Huhmare 

Kuori ” D Työkalut ja ammattivälineet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
604 Rautanen 1983, 18–83. 
605 Taskinen 2004, 8–9. 
606 D2-2,1 Palkeet. Kuori ”D Työkalut ja ammattivälineet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK 
F. OMA. 
607 Ks. esim. Siiskonen 1990, 61–62. 
608 Liljebladin esineiden hinnoittelun perusteella palkeet näyttävät kuuluneen arvokkaisiin esineisiin. Ne olivat 
hieman kalliimmat kuin esimerkiksi tietäjien käyttämä ”noitarumpu” ekola. Korkeahko hinta saattaa merkitä, 
että esine ei ole ollut täysin yleinen. ”Luettelo Suomen Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista 
Ambomaalaisista esineistä v 1932”. 28.9.1932, Ruskeala. KELA C:2. OMA. 
609 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1902–1903, 18.6.1903. RHLA. Yli-Ii. 
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sä tulvajoissa, joiden syntyminen oli riippuvaista sadekausien otollisuudesta. Kalastusta har-

joitettiin tästä syystä epäsäännöllisesti.610 Voi olla, että Liljeblad ei nähnyt sitä tästä syystä 

niin merkittäväksi osaksi kulttuuria, että suurikokoisia mertoja olisi kannattanut kuljettaa 

Suomeen.  Myös huhmare saattoi olla suomalaisen maaseutukulttuurin esineistöön verrat-

tuna liian tavanomainen eikä ehkä tästä syystä yhtä keskeinen esimerkiksi ainoana pellon-

muokkausvälineenä käytetty kuokkaa. Esineiden puuttumiselle ei kuitenkaan voida esittää 

käytettyjen lähteiden ja tutkimuskirjallisuuden perusteella varmaa tai edes todennäköisintä 

syytä. 

 

3.2. Kehityspotentiaalia sisältävät kädentaidot sekä ambovaimon ko-

din piiri talousesineissä 

 

Liljeblad keräsi 71 kappaletta Talousesineet-ryhmään luetteloituja astioita.611 Kuten edellä 

on tuotu esille, ryhmä on sisällöltään osittain samanlainen maatalouteen ja karjanhoitoon lii-

tettyjen esineiden kanssa. Lisäksi Aune Liljebladin käsiteollisuus-ryhmän puunveistoesineet 

ja palmunlehväpunontanäytteet liittyvät astioiden valmistukseen. Puusta, palmunlehvistä ja 

kalebasseista612 valmistetut, ruuan laittoon ja säilyttämiseen käytetyt astiat edustavat tyypil-

listä ambolaista kotitekoista käsityötä.613 Liljebladin kokoelman kuuluu puisia mukeja, pika-

reja ja kastikekulhoja, palmunlevistä punottuja erikokoisia ja mallisia koreja ja lautasia ja le-

vyjä sekä kalebasseista valmistettuja pulloja ja kauhoja.614 Kasveista valmistettujen astioiden 

lisäksi kokoelmassa on myös 3 saviastiaa.615 Astioita käytettiin monissa käyttötarkoituksessa. 

Rautasen mukaan ruokatalouden tarvikkeiden lisäksi esimerkiksi ryhmän korit toimivat säi-

lytystiloina ja kantovälineinä erilaisissa askareissa, ja olivat näin myös osa ambonaisen ul-

koista olemusta: ”Vaimo harvoin liikkuu missään ilman koria päälaella.”616 

 

Vaikka ryhmä on esinemäärältään Liljebladin aikaisen kokoelman neljänneksi suurin, useat 

astiat ovat selvästi suurikokoisempia kuin valtaosa kokoelman suurimpien esineryhmien, eli 

                                                 
610 Siiskonen 1990, 57–58. 
611 Ks. liite 2. 
612 Kalebassi on pullokurpitsan täysin kypsynyt hedelmä, jota viljeltiin Ambomaalla astioiden valmistusta var-
ten. Eri lajikkeet tuottivat erikokoisia hedelmiä, joten niistä valmistettiin usean tyyppisiä astioita. Vilhunen 
2003b, 62. 
613 Ambojen astioista ks. Vilhunen 2003a, 28–29; Vilhunen 2003 b, 56, 62. 
614 Kirjekuori ”E Talousesineet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. Palmunlehväko-
rien ja lautasten ulkonäöstä ks. liite 9 ja liite 10. 
615 Ks. liite 2. 
616 Rautanen 1983, 54. Korista osana naisen pukeutumista ks. myös Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 
231. KELA Da. OMA. 
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pukeutumiskulttuurin ja taikavälineiden, esineistä.617 Fyysiseltä kooltaan astiamäärä on siis 

todennäköisesti muita eineryhmiä suurempi, joten ryhmän merkitystä kokoelmassa ei tule 

tulkita vähäiseksi. Lisäksi astioita on selvästi enemmän kuin varsinaisia aseita, jos 50 nuolta 

ei oteta tässä ryhmässä lukuun.618 Astioita oli runsaasti esillä Afrikka-huoneen näyttelyssä, 

aseteltuna lattialle ja hyllylle.619 Liljeblad halusi siis tuoda katsojalle esille myös tämän puolen 

ambojen esineellisestä kulttuurista. Kokoelman astioiden ulkonäön vaihtelevuuden perus-

teella näyttää siltä, että Liljeblad on pyrkinyt tuomaan Suomeen kooltaan, malliltaan, kuvi-

oinniltaan ja käyttötarkoitukseltaan erityyppisiä astioita.620 Tämä sopii tavoitteeseen kerätä 

autenttista kulttuuria monipuolisesti. Astioilla saatettiinkin konkretisoida sekä ambojen ta-

lousesineiden variaatioita että ambomiesten ja naisten käsityötaitoja.  

 

Talousesineet olivat osa myös jo edellä vertailukohtana käytettyjä brittiläisiä afrikkalaista 

kulttuuria esittäviä näyttelyitä ja museoita sekä lähetystyöntekijöiden kokoelmia.621 Liljebla-

din kokoelma vastaa siis myös tältä osin tutkimuskirjallisuuden länsimaalaisia etnografisia 

kokoelmia. Sama piirre tulee esille myös Lähetysmuseon ja Martti Rautasen kokoelmissa. 

Lähetysmuseon kokoelmassa talousesineet ovat kokoelman toiseksi suurin ryhmä, sisältäen 

vuoden 2004 arvion mukaan noin 288 astiaa. Martti Rautasen kokoelmassa talousesineitä 

on 14 ja ryhmä on Liljebladin kokoelman tapaan kokoelman neljänneksi suurin.622 Kokoel-

mien sisältö on nimitysten ja kuvien perusteella kaikissa kokoelmissa samanlaista. Liljebla-

din kokoelma ei poikkea lähetysmuseon kokoelmasta harvinaisempienkaan talousesineiden 

kohdalta, sillä kumpaankin kokoelmaan kuuluu sekä polttokoristeltuja kalebassiastioita623 et-

tä taidonnäytteenä tehdyn seitsenosaisen juomapikarin.624  Kaikki kokoelmat muistuttavat 

toisiaan myös siinä, että saviesineet muodostavat niissä vain pienen osan talousesineistä.625 

Vaikka ambojen käyttöesineistä ei ole tehty tutkimusta, muiden kokoelmien samankaltai-

suuden ja lähetysmuseon julkaisujen perusteella voidaan olettaa, että Liljebladin kokoelma 

antaa ainakin melko kattavan kuvan ambojen tyypillisistä astioista.626 

 

                                                 
617 Ks. esim. E2-57 Soikea, matala, lautasmainen kori; E2-81 Suuri, kannellinen kori. Kirjekuori ”E 
Talousesineet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
618 Ks. liite 2. Ks. myös Harju 2010, 16. 
619 Ks. liite 4 ja 5. 
620 Kirjekuori ”E Talousesineet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
621 Cannizzo 1998, 157; Coombes 1997, 156–157, 168–170, 172.  
622 Ks. liite 2. 
623 Vain muutamat henkilöt koristelivat kalebasseja polttamalla. Vilhunen 2003b, 62. 
624 Polttokoristeltuja kalebassiastioita ks. Vilhunen 2003a, 27; Vilhunen 2003b, 62. Pikariryhmä ks. Vilhunen 
2003b, 57; Taskinen 2004, 9. 
625 Ks. liite 2. 
626 Edellä esitettyjen samankaltaisuuksien lisäksi vrt. myös Vilhunen 2003b, 56–62. 
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Saviastioiden vähäinen määrä kaikissa kokoelmissa suhteessa muihin astioihin johtunee sii-

tä, että ne oli materiaalinsa vuoksi huomattavasti vaikeampi säilyttää ehjänä. Tämä on voi-

nut vaikuttaa lähettien intoon kuljettaa näitä esineitä Suomeen. Saviastioiden valmistus oli 

erikoistaito, joten ehkä myös hinta ja saatavuus vaikuttivat niiden määrään. Toisaalta ne oli-

vat arkisia käyttöesineitä,627 eikä tutkimuskirjallisuudesta ole löytynyt mainintoja niiden kal-

leudesta tai vaikeasta saatavuudesta. Näin ollen kuljetusvaikeudet vaikuttaisivat uskotta-

vammalta syyltä niiden vähäiseen määrään kokoelmissa. 

 

Samantyyppisten puumukien, palmunlehväastioiden ja kalebassiastioiden perusteella voi-

daan päätellä, että näitä esineitä oli tarjolla paljon, eikä niitä ollut hankala hankkia osaksi 

omaa kokoelmaa. Osa lähetystyöntekijöistä käytti astioita kiitoslahjoina suomalaisille tutta-

villeen,628 mikä myös viittaa niiden helppoon saatavuuteen. Liljebladin tiedetään saaneen 

puisia pikareita lahjoina.629 Yleensä arkisista käyttöesineistä muodostui etnografisen keräyk-

sen kiinnostuksen kohteina olleilla alueilla usein jo varhaisessa vaiheessa länsimaalaisille 

myytäväksi tarjottuja ”turistituotteita”.630 Vaikka edellä on tuotu esille, että kaikkia arkisia 

eineitä aseista lähtien käytettiin lahjoina ja kaupankäynnissä, Ambomaalla erityisesti astiat 

vaikuttaisivat olleen länsimaalaisille tarjottujen esineiden kärjessä. Liljeblad kuvaa matkapäi-

väkirjassaan, kuinka ambot myivät valmistamiaan koreja alueeseen tutustumaan saapuneille 

saksalaisille opettajille.631 Aune Liljebladin mukaan he myös vaihtoivat nälkäkausina valmis-

tamiaan astioita lähetysasemilla viljaan.632  

 

Liljeblad pyrki nälkäkausina jakamaan amboille tarkoitetun ruoka-avun pääasiassa kaupan-

käynnillä vaihtamalla viljaa ainakin eläimiin,633 joten ei siis ole epätodennäköistä, että hän 

olisi Aune Liljebladin kuvauksen mukaan ottanut vastaan myös heidän valmistamiaan talo-

usesineitä omilla varoillaan. Myös kokoelman astioiden ulkoasu tukee tätä käsitystä. Perin-

teisen mallin mukaan tehdyistä Liljebladin keräämistä astioista osa vaikuttaa käyttämättömil-

                                                 
627 Kuori ”E Talousesineet”, 3–4. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. Ks. myös 
Rautanen 1983, 54. 
628 Selma Rainiosta ks. Vilhunen 2003a, 28. 
629 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1902–1903, 24.12.1902. RHLA. Yli-Ii. 
630 Torrence&Clarke 2011, 32–33; Harrison 2011, 65; Buschmann 2000, 71. Ks. myös Knowles 2011, 237. 
631 Karl Emil Liljebladin matkakalenteri 12.1.1931–11.1.1933, 22.12.1931. KELA Dd. OMA. 
632 Aune Liljebladin järjestelemättömiä muistiinpanoja: lista esineistä. D9 Kaupankäynti, 29. ALK F. OMA. 
Ks. myös Anna Gladin kirje Aune Liljebladille, Mikkeli 27.11.1943. ALK Ba:3. OMA. 
633 Liljeblad ei omien sanojensa mukaan pyrkinyt kartuttamaan voittoa toiminnallaan vaan kasvattamaan 
amboja pois Liljebladin mukaan paheellisesta tottumuksesta lähetystyöntekijöiden tarjoamaan ilmaiseen 
materiaaliseen apuun. Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Oniipa, 11.3.1916. 
ALK Bfc:3. OMA; Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle, Ontananga 
21.8.1906. ALK Bfc:3. OMA. Ilmaiseksi jakamiseen liittyvistä käsityksistä ks. myös. tämä työ s. 42. 
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tä,634 ja näin ollen mahdollisesti lähetystyöntekijää varten tehdyiltä.635 Muutamissa astioissa 

myös koristelu viittaa siihen, että astia on tehty länsimaiseen makuun sopivaksi.636 Astioiden 

suureen määrään vaikutti siis todennäköisesti kaikissa kokoelmissa merkittävästi se, että as-

tioita oli helppo saada, koska tavalliset ambot pyrkivät vaihtamaan ensisijaisesti niitä lähe-

tystyöntekijöiden kanssa kaupankäynnissä ja lahjojenvaihdossa. Ambot kävivät kauppaa kä-

sitöillään jo ennen länsimaalaisten suoraa vaikutusta, ja vaikkakaan astiat eivät olleet keskei-

simmässä osassa yhteisöjen välisessä kaupankäynnissä,637 niiden tarjoaminen läheteille lienee 

ollut osa tätä kaupankäynnin jatkumoa.638 

 

Tarjotuille astioille oli myös käyttöä lähetysasemilla, mikä on voinut lisätä niiden kysyntää. 

Liljebladin työhuoneesta ensimmäisenä lähetyskautena otetun valokuvan oikeassa nurkassa 

näkyy huoneessa säilytysastioina käytettyjä palmunlehväkoreja.639 Monia kokoelman astiois-

ta ei välttämättä nähtykään ainakaan aluksi ambokulttuurista kertovan kokoelman osana tai 

kuriositeetteina, vaan Alma ja Emil Liljeblad saattoivat hankkia niitä puhtaasti käyttöesi-

neiksi kotiinsa Ambomaalle. Merkitys kokoelman osana on voinut syntyä siis myöhemmin, 

ehkä vasta Suomeen tulon yhteydessä. Lahjoina saatuihin astioihin taas on saattanut liittyä 

paljon henkilökohtaisia muistoja Ambomaalle jääneistä tuttavista ja ystävistä, minä vuoksi 

ne ovat olleet kerääjälleen tärkeitä. 

 

Erilaisten korien ja astioiden käyttöä kuvataan myös Afrikan Amboheimojen Kansantieto-

utta -käsikirjoituksessa esimerkiksi osana ohangoa tai ympärileikkausta sekä muita uskon-

nollisia käsityksiä sisältäneitä tapoja.640 Käsikirjoituksessa kerrotaan myös erityisestä ambo-

naisten okajaga-koriksi tai avioliittokoriksi nimetystä korista, jonka merkitystä kuvataan seu-

raavasti: ”tämä okajaga-kori vahvistaa pakanain avioliiton ja sitä pidetään suuressa kunnias-

sa”641. Käytetyn lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden perusteella on mahdoton sanoa, 

onko kokoelmassa esimerkiksi ohangossa käytettyjä koreja, avioliittokoria tai muita erityisiä 

merkityksiä omaavia talousesineitä. Tällaisia esineitä ei ole eritelty tunnistettavasti myöskään 

                                                 
634 Ks. esim. E2-70,2 lehtikoristeinen levy; E2-72 Kannellinen kori, pyöreä. Kirjekuori ”E Talousesineet”. 
Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
635 Grönholm 1983, 14; Knowles 2011, 236.  
636 E2-70,3 lehtikoristeinen levy. Kirjekuori ”E Talousesineet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. 
ALK F. OMA. 
637

 Siiskonen 1990, 60–65, 72, 237–238. 
638 Astioiden myymisestä ks. esimerkkinä liite 9. 
639 Ks. liite 11. 
640 Ohangosta ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 17–18, 335–336, 370, 380, 551. KELA Da. 
OMA. Muista tavoista ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 231, 358, 558, 663, 1955–1956. KE-
LA Da. OMA.  
641 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 499. KELA Da. OMA. 
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muissa kokoelmissa.642 Vaikka kokoelma voi hyvin sisältää kiinteästi uskontoon liitettyjä as-

tioita, luultavasti ainakin pääosa astioista otettiin kokoelmaan edustamaan edellä käsiteltyjen 

aseiden ja työvälineiden tapaan ensisijaisesti kodin yleisiä tarve-esineitä. 

 

Kokoelma sisältää sekä miesten että naisten valmistamat astioita, mutta eniten Liljeblad 

näyttää keränneen naisten valmistamia, palmunlehvistä punottuja koreja, levyjä ja lautasia.643 

Esimerkiksi Angolan puolella lähetystyöntekijänä toiminut Walter Currie keräsi Liljebladin 

tapaan paljon naisten valmistamia ja käyttämiä koreja.644 Liljebladin kokoelma on siis tältä 

osin yhteneväinen Currien kokoelman kanssa. Edellä on tuotu esille, että aseet liittyivät 

vahvasti miesten elämään. Horniman-museon Afrikkaa esittelevässä näyttelyssä kotitalous-

esineet, kuten korit, liitettiin taas vahvasti naisten elämään.645 Suomalaiset lähetystyöntekijät 

käsittivät ambonaisen pääasialliseksi toiminta-alueeksi vaimouden, äitiyden ja kodin piirin.646 

Tämä käsitys näyttäisi vastaavan erityisesti äidin ja vaimon roolin korostamisen kautta jäl-

leen Britannian varhaisien näyttelyiden kuvaa afrikkalaisesta naisesta.647 Ambokulttuurin 

kokoaniskuvan luomiseen tähtäävässä kokoelmassa naisten elämän kuvaaminen ei ole kau-

kaa haettu vaihtoehto esineiden säilyttämiselle. Ehkä Liljeblad halusi ilmentää aikakauden 

vallitsevan käsityksen mukaisesti kodin talousesineistöllä naisten toimintakenttää ambokult-

tuurissa, tai ehkä naiset olivat aktiivisempia myymään ja lahjoittamaan käsitöitään.  

 

Rautasen kokoelma poikkeaa Liljebladin kokoelmasta siinä, että kokoelmassa on lähes yhtä 

paljon sekä miesten että naisten valmistamia astioita.648 Lähetysmuseon kokoelma taas vas-

taa Liljebladin kokoelmaa siinä, että kokoelmassa on huomattavasti enemmän naisten val-

mistamia astioita.649 Liljebladin kokoelma vastaa siis sisällöltään taikaesineiden tapaan myös 

tältä osin enemmän Lähetysmuseon kokoelmaa. Ehkä Rautanen pyrki omassa, yhden yhtei-

sön parissa kerätyssä kokoelmassa erilaisten astioiden tasaiseen määrään tai koripunonnaisia 

tarjottiin lähetystyöntekijöille runsain määrin vasta Rautasen keräyksen jälkeen. 

                                                 
642 Taskinen 2004, 9; Rautanen 1983, 54–65. 
643 Vrt. Kuori ”E Talousesineet”, 7–16. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA ja Kuori 
”E Talousesineet”, 17–32. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA Ks. myös Harju 2010, 
16. 
644 Cannizzo 1998, 157. 
645 Coombes 1997, 156. Samanlaisesta jaottelusta ks. myös Stanley ja Afrikka -näyttely vuodelta 1890. Coom-
bes 1997, 71. 
646 Säkkinen 2004, 75–79. 
647

 Coombes 1997, 98–100. 
648 5 punottua koria, joista yksi on miesten valmistama malli, kolme puista pikaria, puukulho ja puukauha. 
Rautanen 1983, 54–65. 
649 Lähetysmuseon kokoelmassa on arvioitu olleen vuonna 2004 alle 200 punottua astiaa, kun taas puuastioita 
on kahdeksaa, elinkeinojen yhteydessä käsiteltyä lypsyastiaa lukuun ottamatta arviolta noin 50: noin 20 juoma-
astiaa, 11 puista kulhoa ja alle 20 kauhaa. Taskinen 2004, 9. 
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Iso-Britanniassa vuonna 1890 järjestetyssä Stanley ja Afrikka -näyttelyssä afrikkalaiset esitet-

tiin kansana, joilla oli kykyä taiteellisuuteen ja käytännön töihin, mutta jotka tarvitsivat ke-

hittyäkseen länsimaalaista ohjauta.650 Lähetystyöntekijöiden näyttelyyn hankkimat esineet 

painottuivat uskonnon lisäksi juuri käsityötaitoihin.651 Myös Britannian lähetysnäyttelyissä 

afrikkalaiset esitettiin taitavina käsityöläisinä.652 Suomen Lähetysseuran ensimmäistä lähe-

tysnäyttelyä koskevien lehtikirjoitusten perusteella ambojen paikallisten materiaalien hyö-

dyntäminen erilaisissa käsitöissä kiinnosti myös suomalaisia ja erityisesti kristittyjen afrikka-

laisten naisten käsitöiden kehityspotentiaali tuotiin esille lehtikirjoituksissa.653 Afrikkalais-

naisten valmistamat astiat ja miesten puutyöt olivat harvoja esineitä, joita Britannian etno-

grafisissa näyttelyissä kuvattiin positiivisin ilmauksin, kuten kauniiksi tai taiteellisiksi.654 

Myös Suomessa koripunontatöitä kuvattiin kauniiksi ja sopusuhtaisiksi.655 Pääosa Liljebladin 

kokoelman astioista on koristeellisia,656 joten astioihin liitetyt positiiviset elementit, kuten 

niiden koristeellisuus, käytännöllisyys ja kauneus ovat voineet vaikuttaa myös Liljebladin va-

lintoihin. Voi tietysti myös olla, että ambot tarjosivat läheteille pääasiassa koristeltuja astioi-

ta. 

 

Huomion kiinnittäminen käsityötaitoihin liittynee niiden taidokkuuden ja kehityspotentiaa-

lin kautta myös lähetystyöntekijöiden pyrkimykseen poistaa heidän ambojen tyypilliseksi 

ominaisuudeksi lukemansa ”laiskuus” työnteon kautta. Tässä keskeisenä muotona olivat 

työkoulut.657 Lähetysseura perusti 1920-luvulla Ambomaalle useita tyttö- ja poikakouluja.658 

Amboille suunnatuissa työkouluissa miehille opetettiin esimerkiksi puusepän, suutarin ja 

räätälin töitä, ja lähetystyöntekijä Linda Heleniuksen (1894–1960) mukaan heillä oli lahjak-

kuutta erityisesti puutöihin.659 Naisia haluttiin kouluttaa ennen kaikkea kristilliseen kodin-

hoitoon ja äitiyteen,660 johon sisältyi myös käytännöntöiden opettelulla, kuten kodinhoitoa, 

                                                 
650 Coombes 1997, 81. 
651 Coombes 1997, 77. 
652 Coombes 1997, 181–182. 
653 Koivunen 2011, 90–91. 
654 Coombes 1997, 156, 181. 
655 Koivunen 2011, 94. 
656 Kuori ”E Talousesineet”, 17–32. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
657 Säkkinen 2004, 67–70. 
658 Miettinen 2005, 92. 
659 Säkkinen 2004, 69–70. 
660 Säkkinen 2004, 76–77. 
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käsitöitä, puutarhainhoitoa ja maanviljelyä. Korien punonta mainitaan yhtenä ambotyttöjen 

käytännöntyön muotona, jolla tytöt saattoivat ansaita esimerkiksi vaatteensa.661  

 

Pedagogisen koulutuksen saanut ja ensimmäisen opettajaseminaarin johtajana toiminut Lil-

jeblad näki ambojen koulutuksen erittäin tärkeänä sekä lähetystyön etenemisen että ambo-

jen kehityksen ja itsenäisenä kansana toimimisen kannalta.662 Hän kävi toisella lähetyskau-

dellaan ainakin lähetysjohtaja Hannu Haaden kanssa kirjeenvaihtoa miehille ja naisille 

suunnatun käsityöopetuksen tärkeydestä.663 Tutkimusmatkaltaan Liljeblad kirjoitti lähetys-

johtajalle näkemyksiään erityisesti Engelaan perustetun käsityökoulun tärkeydestä ja siirto-

maahallinnon ohjeistuksesta painottaa käsityö- ja käytännöntaitoja opetuksessa.664 Liljeblad 

on siis voinut tuoda käsitöitä Suomeen esittääkseen niiden avulla ambojen kehityspotentiaa-

lin käsitöiden saralla. Esimerkiksi Britannian lähetysnäyttelyn käsityötaitojen ylistyksen yh-

tenä taustatekijänä oli saada tukea lähetysjärjestöjen perustamille teknisille kouluille.665 Toi-

sena vertailukohtana mainittakoon, että Angolassa työskennellyt, Liljebladin tapaan työkou-

lutusta kannattanut Currie toi Liljeblad- kokoelman kanssa samanlaisia ovimbundu miesten 

puunveistotuotteita, kuten kuppeja, tallentaakseen kulttuurin muutoksen kohti sivistyneenä 

pidettyä kaupankäyntiä ja työntekoa.666 On täysin mahdollista, että esineet ovat edustaneet 

samalla tavalla Currien tapaan käytännön taitojen opetusta kannattaneelle Liljebladille myös 

ambojen taitavuutta ja kehityspotentiaalia kädentöissä ja tukeneet näin työkoulumuodon ja 

käytännön töiden opetuksen tarpeellisuutta.   

 

Ambojen koti koostui useista majamaisista rakennuksista, myllytantereesta ja karjatarhasta, 

joita kaikkia ympäröi ympyränmuotoinen aita.667 Muista kokoelmista poiketen Aune Lilje-

blad on tehnyt Liljebladin kokoelmaan myös Kodin esineistö -ryhmän joka vastaa osittain 

Taskisen listan Lähetysmuseon Tarve-esineet ja huonekalut -ryhmää. Aune Liljeblad on si-

joittanut ryhmään kolme Liljebladin keräämää esinettä: makuumaton, myös kasveihin luet-

teloidun näytteen kattausheinää ja pienoismallin majan kattokehikosta.668 Rautasen kokoel-

                                                 
661 Säkkinen 2004, 81–82. Emil Liljeblad on mahdollisesti valokuvannut tutkimusmatkallaan tyttökoulun oppi-
laita valmistamassa astioita. Ks. liite 10. 
662 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä Vihtorille. Oniipa 20.1.1919. RHLA. Yli-Ii; Kopio Emil Liljebladin 
kirjeistä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle. Onajena 15.10.1902. ALK Bfc:3. OMA. 
663 Hannu Haadin kirje Emil Liljebladille, 10.11.1917 Helsinki. KELA Ba:78. OMA. 
664 Emil Liljebladin kirje lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, 5–6.12.1930 Olukonda. Ec:30. SLA. KA; 27.7.1931 
Onguendiva. Ec:30. SLA. KA. 
665 Coombes 1997, 181–182. 
666 Cannizzo 1998, 163. 
667 Vilhunen 2003b, 55.  
668 Vrt. Kirjekuori ”F Ambolaisten asunnot”, 38. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA 
ja Taskinen 2004, 9–10. Lähetysmuseon ryhmään kuuluu lisäksi henkilökohtaisia esineitä, kuten 
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massa ei ole makuumattoja eikä Liljeblad -kokoelman tapaan istuimiakaan.669 Lähetysmuse-

on kokoelmassa on 2 makuumaton lisäksi 19 puusta veistettyä istuinta.670 Mikäli pienoismal-

li majan kattokehikosta on Liljebladin aikainen, sillä luultavasti pyrittiin konkretisoimaan 

muiden esineiden tai käsikirjoituksen luomaa kertomusta ambojen elämästä ja kodista. Täl-

laiset pienoismallit olivat ilmeisesti yleisiä. Esimerkiksi Martti Rautanen rakensi 1890-luvulla 

Suomessa esittelemäänsä kokoelmaan pienoismallin ondongalaistalosta.671 Myös Suomen 

Lähetysseuran Kiinalais-afrikkalaisessa näyttelyssä vuosina 1911–1912 ja Afrikkalais-

kiinalaisessa näyttelysarjassa vuosina 1926–1928 oli esillä ambojen talon pienoismalli, joka 

mahdollisesti oli edellä mainittu Rautasen rakentama kokonaisuus.672 Pienoismalleja käytet-

tiin todennäköisesti lisäämään kokoelmien informatiivisuutta ja esineiden välittämän kuvan 

objektiivisuuden tuntua. Britanniassa Afrikkaa koskevien näyttelyiden sanomaa konkretisoi-

tiin jopa rakentamalla kokonaisia afrikkalaisia kyliä, joissa maahan tuodut afrikkalaiset elivät 

ja esiintyivät erilaisissa näytöksissä.673  

 

Autenttisen kulttuurin keräyksessä pyrittiin hankkimaan mahdollisimman vähän eurooppa-

laista lainaa olevia esineitä.674 Ambojen tuoleja pidetään länsimaalaisena vaikutteena.675  

Vaikka ne olivat ambojen valmistamia, niiden puuttuminen Liljebladin kokoelmasta liittyy 

todennäköisimmin kampojen tapaan Liljebladin pyrkimykseen autenttisen ambokulttuurin 

keräykseen. Lähetysmuseon kokoelmassa tuoleja on taas samasta syystä kuin kampoja: täl-

laisten, jo ambojen käytössä olleiden esineiden lahjoittamiselle ei ollut rajoitteita. Toisaalta 

kokoelmassa on myös uudempaa esineistöä kuin Liljebladin kokoelmassa, mikä on myös 

voinut vaikuttaa tuolien määrään niiden yleistyessä. Tuoleja lukuun ottamatta kaikki koko-

elmat luovat ambojen kodeista melko homogeenisen kuvan, jossa koti koostui melko vähäi-

sestä määrästä erilaisia esineitä. 

 

Voidaan kysyä, miksi varallisuuserot eivät tule kodinesineistössä esille samoin kuten koruis-

sa ja pukimissa? Liljebladin kokoelma luo ambojen kotitaloukista varsin homogeenisen ku-

van, jossa kodin esineistö liittyy elannon hankkimiseen ja ruuan valmistamiseen, säilyttämi-

                                                                                                                                               
tupakkavälineitä ja ihonhoitotuotteita, jotka on lueteltu Liljebladin kokoelmassa muihin ryhmiin. Näitä esinei-
tä käsitellään tässä työssä Liljeblad-kokoelman luettelon mukaisesti. 
669 Rautanen 1983, 1883. 
670 Taskinen 2004, 9–10. Lähetysmuseon huonekaluista ks. myös Nambala 2003, 36; Vilhunen 2003b, 59. 
671 Koivunen 2011, 40–41.  
672 Koivunen 2011, 84–85, 121. Talojen pienoismalleista osana näyttelyjä ks. myös Buschmann 2000, 64–65. 
673 Coombes 1997, 85–108. 
674 Vrt. Byrne 2011, 321. 
675 F3 Istuimia. Kirjekuori ”F Ambolaisten asunnot”, 39. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. 
OMA. 
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seen ja nauttimiseen.676 Aune Liljeblad kirjoittaa, että ambojen hoveissa oli eniten muka-

vuuksia,677 mutta tällä viitataan mahdollisesti eurooppalaista lainaa oleviin esineisiin. Koska 

kaikkien lähetystyöntekijöiden kokoelmat ovat tuoleja lukuun ottamatta esimerkiksi talous-

esineistön osalta sisällöltään melko samanlaisia, on mahdollista, ettei muunlaista kulttuurin 

perinteisyyteen liitettyä esineistöä ollut saatavilla. Tai sitten yhteinen näkemys siitä, millaista 

ambojen perinteinen kulttuuri oli ennen länsimaalaisten tuloa, on ohjannut keräystä vain 

tiettyihin esineisiin. 

 

Yhteenveto 

 

Liljeblad keräsi kokoelmaansa kattavasti ambojen erilaisia aseita, elinkeinoissa käytettyjä 

työvälineitä ja astioita sekä lahjoina että kaupankäynnillä. Näiden esinetyyppien osalta koko-

elmassa korostuvat erityisesti miesten käyttämät aseet ja naisten valmistamat astiat. Aseet 

liittyivät metsästykseen, väkivaltaan ja miesten elinpiiriin. Astiat saattoivat edustaa naisten 

elinpiiriä kotitalouden hoitajina ja myös ambojen käsityötaitoa ja työkouluajattelun mukaista 

kehityspotentiaalia kädentaitojen saralla.  

 

Vaikka Liljebladin kokoelma sisältää runsaasti lähetystyöntekijöiden suoraan pakanuuteen 

liittämiä esineitä, myös elinkeinoihin ja kotitalouteen liittyvät esineet ovat määrällisesti mer-

kittävä osa kokoelman muodostamaa kokonaisuutta ja Maija Liljebladin kuvaamaa, ”kol-

mannesta maailmasta tietoa tuovaa” Afrikka-huonetta.678 Tämän perustella kaikilla kokoel-

man osa-alueilla näyttäisi olleen merkitys osana ambokulttuurista kertovaa autenttista ko-

konaisuutta ja tutkimusmatkalla tieteellisistä lähtökohdista tehtyä keräystyötä. Astiat, aseet 

ja työvälineet eivät kuitenkaan näytä lähdemainintojen perusteella olleen keskeisin osa tut-

kimusta. Arkiset esineet eivät luultavasti heijastaneet Liljebladille samalla tavalla tutkimuk-

sen painopistettä, eli ambojen maailmankuvaa ja henkisiä arvoja, kuin taikavälineet ja korut 

ja pukimet.  

 

Ambojen toiminta vaikutti merkittävästi sekä aseiden että astioiden määrään Liljebladin ko-

koelmassa. Erityisesti ambojen astiat näyttäisivät olleen kauppatavaraa, jota tarjottiin mie-

luusti länsimaalaisille ostajille. Toisaalta myös lähettien kiinnostus tiettyihin esineisiin to-

                                                 
676 Harju 2010, 16–17. 
677 F3 Istuimia. Kirjekuori ”F Ambolaisten asunnot”, 39. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. 
OMA. 
678 Ks. tämä työ s. 46. 



106 

 

dennäköisesti ohjasi ambojen tavaranvaihdon painotuksia. Lähetit saattoivat tarvita astioita 

käyttöönsä lähetysasemille ja toisaalta he näyttivät myös arvostaneen niiden ulkonäköä. 

Nämä seikat ovat voineet vaikuttaa astioiden tarjontaan ja kasvattaa osaltaan Liljebladin ko-

koelman astiamäärää suureksi. Lahjoina saadut esineet saattoivat olla Liljebladille tärkeitä 

tapahtumista ja ystävistä kertovina muistoina. Lisäksi osa astioista oli mahdollisesti alun pe-

rin Liljebladien käyttöesineinä Ambomaalla, mikä osoittaa, että esineiden hankinta on voi-

nut joissain tapauksissa johtua puhtaasta käytännön tarpeesta. 

 

Kuten esimerkeistä huomaa, Liljebladin kokoelma muodostui hyvin erilaisilla tavoilla ja eri-

laisista lähtökohdista, joita harvoin pystyy jäljittämään yksittäisiin esineisiin. Kulttuurin kau-

kaisuudesta kertova eksoottisuus on yksi tekijä, joka näyttää vaikuttaneen Liljebladin valin-

toihin. Aseiden erilaisuus ja niiden todistusvoimaisuus taikavälineiden ja pukimien tapaan 

kaukaisen kulttuurin parissa toimimisesta on todennäköisesti johtanut niiden suureen mää-

rään suhteessa muissa elinkeinoissa käytettyihin, suomalaisen kerääjän silmissä tutumpiin 

työvälineisiin. Afrikkalaisia kansoja kuvattiin myös muissa kokoelmissa Liljebladin kokoel-

man sisällön kanssa vastaavan materiaalin avulla. Suomessa ambojen aseilla, työkaluilla ja 

astioilla toistettiin hyvin samanlaisia stereotypioita, jotka tulivat esille Ison-Britannian Af-

rikkaa koskevissa näyttelyissä. Väkivaltaan ja primitiivisenä pidettyyn metsästykseen liitetyt 

aseet sekä länsimaisiin rinnastuksiin verrattuna alkeellisina nähdyt työkalut kertoivat 1900-

luvun alun katsojalle kulttuurin alemmuudesta ja toisaalta saattoivat perustella länsimaalais-

ten toimijoiden läsnäoloa alueilla tuomalla esille niiden kansojen kehityksen tarpeen. Lilje-

bladin amboihin liittämiä käsityksiä vasten esineiden keräys ja esittäminen näistä lähtökoh-

dista erityisesti lähetystyön hyväksi eivät tunnu täysin kaukaa haetulta. Kokoelma tuskin ai-

nakaan kyseenalaisti länsimaissa esitettyä Afrikka-kuvaa esineryhmien osalta vaan näyttää 

jopa osittain toistavan sitä. 

 

Kaikki esineisiin liitetyt merkitykset eivät kuitenkaan olleet kielteisiä. Vaikka elinkeinoissa 

käytettyjä esineitä ja aseita ei välttämättä erityisesti arvostettu teknisesti kehittyneinä, niihin 

ei ilmeisesti myöskään vähäisen käsittelyn perusteella suhtauduttu esineinä yhtä torjuvasti 

kuin selkeämmin pakanuuteen liitettyihin esineisiin, joita pyrittiin poistamaan aktiivisesti 

ambojen käytöstä. Lisäksi esimerkiksi aseiden keskeinen asettelu Liljebladin Afrikka-

huoneessa viittaa siihen, että primitiivisyydestä kertovan todistusvoimaisuuden lisäksi myös 

esteettisyys on voinut vaikuttaa niiden asemaan kokoelmassa. Käsityöesineet poikkeavat eri-

tyisesti taikavälineistä ja koruista ja pukimista mutta myös aseista ja työvälineistä siinä, että 
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niihin liitettiin sekä Suomen Lähetysseuran että siirtomaavaltaa edustavan Ison-Britannian 

näyttelyissä positiivisia merkityksiä. Käsitöiden tapaiset käytännön työt nähtiin stereotyyppi-

sesti Afrikan kansojen kehittämispotentiaalia sisältäväksi vahvuudeksi. Myös Liljeblad näki 

tietoaineiden opetuksen lisäksi myös käytännön taidot ambojen tulevaisuuden kannalta tär-

keänä, ja kokoelman astiat, erityisesti ambonaisten koripunonnaiset, näyttäisivät edustaneen 

tätä potentiaalia. Astiat edustivat osa-aluetta, jonka kerääjä näki säilyttämisen ja kehittämi-

sen arvoisena myös osana elävää kulttuuria. Myös tässä kokoelma yhtyy siis Britannian siir-

tomaa- ja lähetysnäyttelyihin sekä Suomen Lähetysseuran näyttelyn tulkintoihin. Esineet 

vahvistivat niihin liitettyjen merkitysten kautta afrikkalaisia kansoja koskevia, 1900-luvun 

alussa yleisiä stereotypioita ja niitä myös käytettiin perustelemaan läsnäoloa vieraan kulttuu-

rin alueella kulttuurin kehitystarpeen kautta. 

 

Liljebladin kokoelma on aseiden, työvälineiden ja astioiden osalta hyvin identtinen sekä 

Martti Rautasen että Lähetysmuseon kokoelman kanssa, joten tutkimusmatka ei ole myös-

kään painottanut Liljebladin keräystä näiden esineiden osalta muiden lähettien keräämistä 

kokoelmista poikkeavaan suuntaan. Tämän perusteella voidaan sanoa, että joko saatavilla 

oleva materiaali oli läheteille täysin samanlaista ja lähetit keräsivät siitä kaiken saatavilla ole-

van esineistön tai sitten jonkinlainen yhteneväinen, ehkä tiedostamatonkin kiinnostus on 

ohjannut lähettien keräystä samankaltaisiin esineisiin. Asian selvittäminen vaatisi kuitenkin 

laajemman lähdeaineiston ja syvempää tietämystä ambojen työvälineistä ja talousesineistä. 
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4. Taide-esineet ja luonnontieteelliset näytteet kykyjen, statuksen  

ja tapojen ilmentäjinä 

 

Liljeblad on kerännyt kokoelmaansa lisäksi ambojen soittimia, puuveistoksia ja tupakkaväli-

neitä sekä luonnontieteellisiksi näytteiksi kutsuttavia kasvinäytteitä, erilaisia purkitettuja 

hyönteisiä ja matelijoiden ja nisäkkäiden osia. Selvitän muiden esineryhmien tapaan, mitä 

Liljebladin kokoelma näiden esineiden osalta sisältää, miksi juuri tietynlaiset esineet ovat va-

likoituneet kokoelmaan ja millaista näiden esineiden keräys on ollut suhteessa Suomen Lä-

hetysseuran lähettien ja toisaalta muuhun länsimaiseen etnografiseen keräykseen.  

 

Liljeblad ei ollut poikkeuksellinen kerääjä sijoittaessaan kokoelmaansa sekä etnografisia esi-

neitä että luonnontieteellisiä näytteitä. Rautasen Suomeen tuomaan kokoelmaan kuului esi-

neiden lisäksi kasvi- ja kivinäytteitä, jotka myytiin Suomen Maantieteelliselle yhdistykselle.679  

Lähetysseuran Kiinalais-afrikkalainen näyttely (1911–1912) ja Afrikkalais-kiinalainen näytte-

lysarja (1926–1928) taas sisälsivät Liljebladin kokoelman kanssa samankaltaista luonnontie-

teellistä materiaalia, kuten sarvia, hyönteisnäytteitä ja eläinten nahkoja.680 Minulla ei kuiten-

kaan ole vertailukelpoista tietoa Lähetysmuseon tai Rautasen Suomen Luonnontieteelliselle 

museolle keräämien näytteiden määristä.681 Tämän vuoksi en vertaile yksityiskohtaisesti 

luonnontieteellisten näytteiden keräämisen eroja, kuten olen tehnyt etnografisten esineiden 

kohdalla. Luonnontieteelliset näytteet käsitettiin luetteloinnin perusteella osaksi Liljeblad-

kokoelman kokonaisuutta. Niiden käsittely on siis tarpeellista Liljebladin keräystä koskevan 

kokonaiskuvan luomiseksi, vaikka näytteiden vertailu jääkin puuttumaan tutkimuksestani.  

 

4.1. Taide-esineet: stereotyyppisestä musiikki- ja veistotaidosta tupa-

kan orjuuteen ja lähetystyön voitonmerkkeihin 

 

Aune Liljeblad luetteloi puiset veistokset, soittimet, kävelykepit, kuninkaan valtamerkit ja 

tupakkavälineet Taidevälineitä ja taide-esineitä -pääryhmäksi, johon kuuluu yhteensä 51 esi-

nettä. Kuten kuvauksesta näkyy, ryhmän sisältö on varsin sekalainen. Yhteistä ryhmän useil-

le esineille on, että ne ovat ulkonäöltään varsin näyttäviä, ja tuovat esille esimerkiksi ambo-

jen puunveistotaitoja. Toisaalta useita ryhmän esineitä ei ole alun perin valmistettu taide-

                                                 
679 Koivunen 2011, 40. 
680 Koivunen 2011, 87–88, 126. 
681 Ks. Taskinen 2004, 35. 
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esineiksi vaan käyttö- tai statusesineiksi. Esimerkiksi tupakkavälineet sisältävät ambojen 

käyttämiä nuuskarasioita, tupakkakukkaroita ja piippuja.682 Ne on luetteloitu Rautasen ko-

koelmassa ja Taskisen listan Lähetysmuseota koskevassa osiossa tarve-esineiksi.683 Myös-

kään kävelykepit ja kuninkaan valtamerkit eivät ole varsinaisia taide-esineitä. Rautasen ko-

koelmassa ja Taskisen lähetysmuseota koskevassa osiossa vastaavia esineitä on luetteloitu 

aseet-ryhmään.684 Esineiden käyttötarkoituksen ja muiden, samassa kontekstissa muodostet-

tujen kokoelmien luetteloinnin perusteella vaikuttaa todennäköisimmältä, että ambokulttuu-

ria hyvin tuntenut ja siitä autenttista kuvaa luonut Emil Liljeblad ei nähnyt edellä mainittuja 

esineitä taide-esineinä vaan kokoelman luettelo kuvastaa tältä osin Aune Liljebladin näke-

mystä. 

 

Taidevälineet ja taide-esineet -ryhmään kuuluu myös selkeämmin taide-esineiksi käsitettävät 

26 puista veistosta ja kaksi puutaulua.685 Veistokset muodostavat noin puolet ryhmän sisäl-

löstä. Niistä 20 on puisia lintuja.686 Lintuja on ilmeisesti valmistettu kasvavissa määrin 

1970–1980-luvuilla turisteille ja Suomen Lähetysseuran varainhankintaan,687 ja tämän perus-

teella ei ole ihan varmaa, ovatko ne peräisin Liljebladin ajalta vai onko Aune Liljebladilta 

jäänyt virheellisesti merkitsemättä niiden myöhempi alkuperä. Koska Aune Liljeblad on 

merkinnyt saantitiedot yksittäisiin, Liljebladin jälkeen kokoelmaan saatuihin esineisiin ja 

myös itse ostamiinsa esineisiin, vaikuttaa epätodennäköiseltä, että hän olisi jättänyt tämän 

työn tekemättä 20 esineen kohdalla. Muut puuveistokset koostuvat puisista eläimistä: kilpi-

konnasta, käärmeestä, kalasta, krokotiilista ja kahdesta elefantista.688 Kokoelman taulut ovat 

puuvanerilevyjä, joihin on tehty kuva-aihe polttamalla.689 

 

Ambot tekivät eurooppalaisille ihmisveistoksia lahjaksi 1950-luvun molemmin puolin.690 

Liljebladin kokoelman eläinveistokset voivat olla tällaisia lahjoja tai vaihtoehtoisesti Lilje-

blad saattoi myös ostaa niitä taitavilta käsityöläisiltä. Vaikka ambomaalla liikkuneiden eu-

                                                 
682 Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja välineitä”, 40–46. Museon 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
683 Rautanen 1983, 66–70; Taskinen 2004, 9–10. 
684 Rautanen 1983, 29; Taskinen 2004, 7. 
685 Ks. liite 2. 
686 G4-19–G4-38. Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja välineitä”. 
Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
687 Suomen Lähetysseuran museo Kumbukumbun museolehtori Tapani Pentikäisen tiedonanto sähköpostitse 
tekijälle 7.2.2011. Sähköposti tekijän hallussa. 
688 G4-13–G4-18. Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja välineitä”. 
Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
689 Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja välineitä”, 19–21. Museon 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
690 Vilhunen 2003b, 68. 



110 

 

rooppalaisten määrä näyttää olleen 1900-luvun alussa rajallinen,691 turistituotteiksi kutsutta-

via, pelkästään länsimaalaisia varten tehtyjä esineitä valmistettiin kolonialismin kohteena 

oleilla alueilla jopa ensimmäisten pysyvien kontaktien myötä, eli kauan ennen varsinaisen 

turismin syntyä.692 On todennäköistä, että Liljebladin kokoelmassa olevat puuveistokset 

kuuluvat tällaisten esineiden joukkoon, koska niillä ei nähtävästi ollut mitään tiettyä funktio-

ta ambojen kulttuurissa.693 Myöskään Liljebladin käsikirjoituksessa ei mainita ambojen tapo-

jen kuvauksen yhteydessä puusta veistettyjä patsaita tai koriste-esineitä.694 Lisäksi tällaiset 

veistokset puuttuvat vertailukokoelmista iältään vanhimmasta Martti Rautasen kokoelmas-

ta,695 ja myös Kiinalais-afrikkalaisesta lähetysnäyttelystä.696 Uudempiakin esineitä sisältävän 

lähetysmuseon kokoelmassa puuveistoksia taas on jopa 81.697 Esinetyypin puuttuminen 

varhaisesta kokoelmasta ja näyttelystä vahvistaa käsitystä niistä eurooppalaisia varten läsnä-

olon vakiinnuttua tehtyinä myyntituotteina tai lahjoina.  

 

Ensimmäisen maailmasodan jälkeen länsimaissa koettiin eräänlainen Afrikka-innostuksen 

kausi, joka näkyi erityisesti musiikissa ja kuvataiteissa. Aikaisemmin primitiivisinä pidetyt 

esineet nähtiin nyt myös taiteena, ja esimerkiksi afrikkalainen veistotaide oli erittäin suosit-

tua Euroopassa.698 Ilmeisesti Afrikka inspiroi osaa suomalaisista. Esimerkkinä mainittakoon 

Aksel Gallen-Kallelan Afrikan-kausi 1909–1910 Itä-Afrikassa699, jossa tehtyjä maalauksia on 

kutsuttu Gallen-Kallelan ”ekspressiivisen kolorismin huipentumaksi”.700  Lähetysnäyttelyä 

koskevassa lehtikirjoittelussa ei viitattu ambomaalaisen esineistön kohdalla kertaakaan af-

rikkalaisiin esineisiin 1900-luvun alun länsimaisen taiteen inspiraation lähteenä. Koivusen 

mukaan tämä myönteisempi tulkinta oli ehkä suomalaisesta perspektiivistä liian uusi tai vie-

ras.701 Voi kuitenkin olla, että erilaisille veistoksille oli afrikkalaisen veistotaiteen arvostuksen 

kasvun myötä kysyntää myös Ambomaalla liikkuneiden länsimaalaisten parissa. Vaikka pin-

nalla ollut taidenäkökulma ei ehkä ollut Kiinalais-afrikkalaisesta näyttelystä kirjoittaneille 

suomalaisille tärkeä, se ei kuitenkaan sulje pois sitä, ettei Liljeblad olisi voinut nähdä veis-

                                                 
691 Siiskonen 1990 187–188, 240. 
692 Harrison 2011, 65; Tygesen 2006, 80. 
693 En ole löytänyt tutkimuskirjallisuudesta mainintaa siitä, että veistoksilla olisi esimerkiksi uskonnollista 
merkitystä. Koivunen 2011, 94.  
694 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta. KELA Da. OMA. 
695 Ks. liite 2.  
696 Lähetysnäyttelyn sisältöä koskevista kuvista ks. Koivunen 2011, 86–87. Lähetysseuran kokoelmissa on 
useita vastaavia esineitä, mutta niiden ikä ei selviä Taskisen inventoinnista, ja ne saattavat olla myös Liljebladin 
keräysaikaa uudempia. Taskinen 2004, 10.  
697 Ks. liite 2. 
698 Clifford 1994, 56, 61, 135–136, 196–197. 
699 nyk. Kenia. 
700 Pellin & Wahlroos 2009, 3–4. 
701 Koivunen 2011, 92–93. 
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toksia taidokkaina. Tuntuisi todennäköiseltä, että lähetystyöntekijöiden autenttiseksi katso-

massa ambokulttuurissa ilman muuta selvää käyttötarkoitusta jäävät veistokset edustivat 

kokoelmassa puuastioiden kanssa ambomiesten puunveistotaitoa samalla tavalla kuin pal-

munlehväpunonnaiset saattoivat edustaa naisten käsityötaitoja. Liljebladin Afrikka-huoneen 

kuvassa ei näytä olevan esillä puisia veistoksia,702 joten on mahdollista, että ne kerättiin edel-

lä mainittua tarkoitusta varten tutkimusmatkan aikana tai saatiin vasta tuolloin lahjoina. Eh-

kä veistoksia ja tauluja valmistettiin Liljebladin toisen lähetyskauden jälkeen perustetuissa 

poikakouluissa kuten koripunonnaisia tyttökouluissa. 

 

Aune Liljeblad korosti myös Liljebladin keräämän kahden puisien sauvan esteettistä puolta 

liittämällä ne puuveistosten tapaan taide-esineisiin.703 Sauvat muistuttavat Rautasen luette-

lon kuvan perusteella Rautasen kuvaamaa vanhusten sauvaa, onzimbo jaakuluntua, joita 

vanhat ja arvostetut henkilöt käyttivät.704 Liljebladin ja Rautasen kokoelma on siis hyvin 

samantyyppinen sauvojen kohdalla, ja Liljebladin keräämät sauvat saattoivat olla hänelle 

ennemminkin käyttöesineitä ja oomba-korujen ja koruveisten tapaan kantajansa statusesi-

neitä. Esteettistä puolta ja käsityötaitojen esille tuontia ei kuitenkaan voida myöskään sulkea 

pois. Lähetysmuseon kokoelmassa on muista kokoelmista poiketen peräti 30 sauvaa.705 

Mahdollisesti ainakin osa näistä on uudempia, samantyyppisiä sauvoja, joita Aune Liljeblad 

lisäsi myöhemmin kokoelmaan pääasiassa Kavangon alueelta.706 Nämä sauvat ovat huomat-

tavasti Liljeblain ja Rautasen kokoelman sauvoja koristeellisempia.707 Kuten edellä on esitet-

ty, eurooppalaiset olivat kiinnostuneet afrikkalaisesta veistotaiteesta, ja kokoelmien ikäero ja 

puuesineiden valmistus myös länsimaalaista makua varten on voinut vaikuttaa eroon sauvo-

jen määrässä ja ulkonäössä. Aune Liljebladin mukaan kavangolaiset olivat erityisen taitavia 

puunveistäjiä, joten myös keppien kavangolainen alkuperä voi olla selittävänä tekijänä koris-

teellisuuden erossa.708 

 

                                                 
702 Ks. liite 4 ja liite 5. 
703 Ks. liite 2. 
704 Vrt. G5-1 ja G5-2 Kävelykeppi. Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-
esineitä ja välineitä”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA; Rautanen 1983, 28–29. 
705 Ks. liite 2. 
706 Ks. liite 1. Aune Liljebladin keräyksestä ks. Harju 2010, 20–25. 
707 Vrt. Kävelykepit G5-1–G5-2 ja G5-3–G5-5. Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia 
taide-esineitä ja välineitä”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. Ks. myös Vilhunen 
2003b, 58. 
708 Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja välineitä”, 22. Museon 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
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Liljebladin kokoelman taide-esineissä on myös 8 soitinta.709  Yleisestä afrikkalaiseen musiik-

kiin liitetystä mielikuvasta poiketen Liljebladin kokoelma ei painotu rumpuihin vaan erilai-

siin kielisoittimiin. Kokoelmassa on luettelon mukaan yksi rumpu,710 okahumba-harppu711, 

kolme okashandja-rautakielisoitinta712, yksi okavangolainen sisandi-rautakielisoitin713 ja kaksi 

yksikielistä okambulumbumbua -soitinta.714 Valokuvien perusteella ainakin rumpu ja oka-

humba-harppu olivat kokoelmassa jo lähetyskausien jälkeen. Muiden soittimien kohdalla ei 

pystytä sanomaan, milloin ne on kerätty. Kuvista näkee, että kokoelmaan kuului kuvanotto-

hetkellä kaksi okahumba-harppua.715 Perhe antoi toisen soittimista todennäköisesti Liljebla-

din tyttärelle Irja Liljebladille.716  

 

Liljebladin kokoelma on soittimien vaihtelevuuden osalta lähempänä Lähetysmuseon koko-

elmaa kuin Martti Rautasen kokoelmaa. Rautasen kokoelmassa on vain yksi soitin: oka-

humba-harppu.717 Lähetysmuseon kokoelmassa taas on peräti 33 soitinta, mikä on huomat-

tavasti enemmän kuin Liljebladin tai Rautasen kokoelmassa.718 Kokoelmaan kuuluu peräti 

11 rumpua, 15 okashandja-rautakielisoitinta, 4 kalebassista valmistettua eyakashala-

helistintä, ja 3 okahumba-harppua. Liljebladin kokoelmasta puuttuvat Lähetysmuseon ko-

koelman erityyppiset rummut ja helistimet, Lähetysmuseon kokoelmassa taas ei ole Taski-

sen listan mukaan okambulumbumbua -soitinta. Lähetysmuseon kokoelman sisältö painot-

taa myös enemmän rumpujen merkitystä ambojen musiikissa. On vaikea sanoa, kuinka pal-

jon esimerkiksi lähettien erilaiset kiinnostusten kohteet ja kokoelmien erilaiset luonteet tai 

keräysajankohta ovat vaikuttaneet näihin eroihin kokoelmissa. 

 

                                                 
709 Ks. liite 2. 
710 Kokoelman rummun ulkonäöstä ks. liite 6. 
711 Seitsenkielinen soitin, jonka puiseen runkoon on kiinnitetty pystyyn keppejä. Kirahvin häntäjouhista tehdyt 
kielet on kiinnitetty keppien yläpäihin ja runkoon. Martti Rautasen mukaan soitin oli erittäin pidetty Abomaal-
la. Okahumban soitto oli kielletty koko valtakuntaa koskevina suruaikoina, kuten kuninkaan kuoltua. Rauta-
nen 1983, 66.  
712 Soittimen ulkonäöstä ks. liite 8. Sormilla näppäilemällä soitettavassa okashandjassa on suorakulmiomainen 
puupohja, jonka päässä on rautakielet. Soittimen kaikupohjana käytettiin kurpitsankuorta, ja soitin kiinnitettiin 
kuoreen tehtyyn pyöreään reikään. Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-
esineitä ja välineitä”, 9. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
713 Ulkonäöltään okashandjaa vastaava soitin. 
714 Okambulumbumbua on pitkästä kaartuvasta puukepistä, jousesta ja kurpitsankuoresta koostuva soitin. Lil-
jeblad-kokoelman soittimista ks. Kirjekuori ”G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja 
välineitä”, 6–16. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
715 Ks. liite 4 ja liite 5. 
716 ”16.6.1980 Irjan ambol. esineet Petri Tiensuu”. ”Vanhoja konsepteja”. ALK F. OMA. 
717 Rautanen 1983, 66. Ks. myös liite 2. 
718 Ks. liite 2. 
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Aune Liljebladin mukaan musiikilla oli tärkeä osa ambojen arkielämässä esimerkiksi erilaisia 

töitä tehtäessä.719 Sillä oli lisäksi merkittävä rooli uskonnossa: Skytän mukaan musiikki ja 

tanssi olivat keskeisiä tekijöitä uskonnollisen yhteyden saavuttamisessa luojajumala Kalun-

gaan.720 Tanssi ja laulu olivat osa esimerkiksi tyttöjen aikuistumisriitti ohangoa.721 Tämä osa 

ambojen elämästä oli myös tutkimusmatkan keräyskohteena. Liljebladin käsikirjoituksessa 

kerrotaan esimerkiksi eri yhteisöjen tanssitavoista, laulujen sanoista sekä tilanteista, joissa 

lauluja lauletaan.722 Käsikirjoituksessa kuvataan erikseen kahta kokoelmastakin löytyvää soi-

tinta: viihdykkeenä soitettua okahumba-harppua ja okashandja-soitinta.723 Lisäksi Liljeblad 

myös nauhoitti ambojen lauluja tutkimustyötä varten hankkimallaan fonografilla.724 Hän 

myös valokuvasi taikavälineiden kanssa juhlavälineenä käytettyä rumpua,725 joka vastaa ul-

konäöltään hänen oman kokoelmansa rumpua. Kokoelman rumpu saattoi näin ollen olla 

uskonnollisissa tavoissa käytetty ja päätyä kokoelmaan edustamaan taikavälineisiin luette-

loidun noitarumpu ekolan tavoin myös uskonnollisia tapoja.  

 

Kokoelmaan on siis kerätty sekä viihdekäytössä olleita että mahdollisesti ekola-rumpua use-

ampiakin uskonnollisia merkityksiä omaavia soittimia. Edellä kuvatun perusteella Emil Lil-

jeblad on nähnyt musiikin tärkeäksi osaksi ambojen elämää ja halunnut tuoda sen käyttöä ja 

variaatioita monipuolisesti esille, mikä oli todennäköisesti merkittävä tekijä erilaisten soitin-

varianttien hankkimiselle. Uskonnollisen käytön ulkopuolelle sijoittuvat soittimet myös 

näyttävät, että Liljeblad ei rajoittanut tässäkään ryhmässä keräystään pelkästään uskonnolli-

sesta elämästä kertovaan esineistöön vaan oli ilmeisesti kiinnostunut myös muusta musiikis-

ta ambojen kulttuurissa. Ehkä ambojen musiikista ja sen soittimista on jopa haettu vertailu-

kohtia suomalaiselle kansanmusiikille ja soittimille, kuten okahumban tapaan kielisoittimiin 

kuuluvalle kanteleelle. 

 

Koivunen tuo esille, että Kiinalais-afrikkalaisen näyttelyn soittimista kirjoitettiin ainakin Uu-

si Suomi -lehdessä positiiviseen sävyyn ”sangen sukkelina keksintöinä”.726 Liljeblad kirjoittaa 

vuosikertomuksessaan 1913, että amboilla oli hänen mielestään erityistä musiikillista lahjak-

                                                 
719 Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja välineitä”, 2–3. Museon 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
720 Skyttä 2005, 70. 
721 Skyttä 2005, 63–65. 
722 Ks. esim. Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 191–197, 734–740, 793–794, 853–854, 878–881, 953–
954, 1706. KELA Da. OMA. 
723 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1709–1710. KELA Da. OMA. 
724 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1800–1805. KELA Da. OMA; G2 Fonografirullat. G 
Taidevälineitä ja taide-esineitä. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
725 Ks. liite 6. 
726 Koivunen 2011, 94. 
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kuutta, ja hän toi esille yleisesti musiikin yhtenä afrikkalaisten opetuksen painopisteenä.727 

Tämän perusteella soittimet saattoivat edustaa Uuden Suomen toimituksen tapaan myös 

kerääjälleen ambokulttuurin positiivisiksi nähtyjä puolia ja ambojen osaamista. Ehkä niitä 

tuotiin Suomeen myös tästä kulttuurin monipuolisen kuvauksen lähtökohdasta käsin. Myös 

tämä positiiviseksi nähty piirre on käsityötaitojen tapaan linjassa aikakauden länsimaisen Af-

rikka-kuvan kanssa, jossa musiikillinen lahjakkuus nähtiin afrikkalaisten kansojen tunnus-

omaiseksi piirteeksi,728 eikä siis poikkea kirjallisuuden ja näyttelyiden kautta afrikkalaisista 

välitetystä tiedosta. 

 

Liljeblad keräsi myös useita tupakankäyttöön liittyneitä välineitä: kaksi puista piippua, puisia 

ja metallisia nuuskakukkaroita sekä kaksi linnunpesästä ja yhden naudan mahalaukusta teh-

tyä tupakkakukkaroa. Ryhmään kuuluu myös tupakkanäyte.729 Afrikka-huoneen kuvassa on 

näkyvillä yksi piippu,730 mikä viittaa siihen, että joitain näistä esineitä joko saatiin tai ostettiin 

lähetyskaudella. Aune Liljeblad on luetteloinut tupakkavälineet taide-esineiksi todennäköi-

sesti nuuskarasioiden koristeellisen ulkonäön vuoksi. Väitän, että nämä esineet olivat kui-

tenkin Emil Liljebladille ensisijaisesti käyttöesineitä. Tupakankäyttö oli erittäin yleistä.731 

Esimerkiksi Rautanen mainitseekin nuuskarasiat ja -kukkarot osana ambomiesten tyypillistä 

pukeutumista,732 mikä kertoo tavan levinneisyydestä. Onkin todennäköisempää, että Lilje-

blad halusi autenttisen ambokulttuurin kuvaamisen mukaisesti tallettaa näkyvän tavan osana 

kokoelmaa. Nuuskarasioiden koristeellinen ulkonäkö on kuitenkin saattanut vaikuttaa ke-

rääjän haluun säästää niistä useita kappaleita, ja ehkä nekin kuvastivat muiden puuesineiden 

lailla tapojen lisäksi ambojen käsityötaitoja. Esineiden liittäminen taide-esineisiin on toisin 

sanoen näkemykseni mukaan peräisin pelkästään Aune Liljebladin luettelointivalinnoista. 

Emil Liljebladin nuuskarasioiden ulkonäköön mahdollisesti liittämät positiiviset kuvaukset 

saattoivat kuitenkin vaikuttaa tähän valintaan. 

 

Liljebladin näkemykset itse tupakan käytöstä eivät olleet missään suhteessa positiivisia, sillä 

hänet tunnettiin lähetyskentällä tiukkana tupakoinnin vastustajana.733 Liljeblad kuvasi ambo-

                                                 
727 Kopio Liljebladin vuosikertomus vuodelta 1913, 3. ALK Da:3. OMA. 
728 Vrt. Coombes 1997, 155. 
729 Kirjekuori ”G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja välineitä”, 40–46. Museon 
pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
730 Ks. liite 4. 
731 Peltola 1996, 220. 
732 Rautanen 1983, 70. Ks. myös Shigwedha 2006, 131. 
733 Peltola 1996, 220–224, 302. 
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ja päiväkirjassaan kansana ”joka on tupakan orjuudessa niin kuin kiinalaiset opiumin.”734 

Lauseesta kuvastuu, kuinka suurena ongelmana Liljeblad piti tupakankäyttöä Ambomaalla. 

Hän kieltäytyi kaikesta siihen liittyvästä toiminnasta.735 Tämä aiheutti hänelle ajoittain vai-

keita tilanteita niin ambojen kuin muiden lähetystyöntekijöidenkin kanssa,736 koska tupakka 

oli yleinen lähettien käyttämä vaihtokauppa- ja lahjatuote Ambomaalla ja useat läheteistä 

tupakoivat myös itse.737  

 

Tavan karsastaminen ei ole selvästikään estänyt Liljebladia hankkimasta kyseisiä esineitä. 

On mahdollista, että kulttuurin eri piirteiden ja puunveistotaitojen kuvauksen lisäksi todelli-

sena tupakanvastustajana tunnettu Liljeblad käyttikin tupakkavälineitä ilmentämään ambo-

jen parissa olevia huonoja tapoja, joita huonot eurooppalaiset vaikutukset hänen mielestään 

vahvistivat.738 Liljebladin kokoelma vastaa tältä osin jälleen toista, angloamerikkalaisesta lä-

hetysperinteestä tulevan lähetin kokoelmaa, sillä myös Liljebladin tapaan tupakkaa vastusta-

neen, Angolassa työskennelleen Walter Currien kokoelmasta löytyy Liljebladin piippuja ja 

nuuskarasioita. Cannizzo on arvellut, että Currie sai mahdollisesti tupakkanäytteitä tupa-

koinnista luopuneilta kääntyneiltä,739 mutta tällaisesta takavarikoinnista ei ole suomalaisten 

lähettien osalta tietoa. Väitettä on siis vaikea arvioida Liljebladin kokoelman osalta. Liljebla-

din asenteiden tiukkuuden perusteella ei voida sulkea pois, ettei joitain esineitä olisi voitu 

saada myös tätä kautta. 

 

Myös Rautasen ja Lähetysmuseon kokoelmat sisältävät samantyyppisiä tupakkavälineitä.740 

Kokoelmat ovat siis myös tältä osin samanlaiset lähettien tupakkaa koskeneista erilaisista 

näkemyksistä huolimatta. Kun suhteutetaan tupakkaesineiden määrä kokoelman esineiden 

kokonaismäärään, ne ovat Rautasen kokoelmassa suuremmassa roolissa kuin Liljebladin 

kokoelmassa.741 Painotusero voi hyvin johtua lähettien erilaisista mieltymyksistä ja suhtau-

tumisesta tupakankäyttöön. Rautasen kokoelmassa tupakointiin liittyviin esineisiin ei ole lii-

tetty samanlaisia negatiivisia ominaisuuksia, kuin todennäköisesti Liljebladin. Niitä on siis 

                                                 
734 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1900–1901, 25.3.1901. RHLA. Yli-Ii. 
735 Ks. esim. Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1902–1903, 21.7.1902. RHLA. Yli-Ii. ks. myös Ylimaunu 2005, 
64–67. 
736 Ongelmista Ondongan kuningas Nehale Mpinganan (k.1908) kanssa ks. esim. Kopio Emil Liljebladin 
kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle, Onajena 9.3.1903; Kopio Emil Liljebladin kirjeestä 
lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle, Onajena 8.1.1903. ALK Bfc:3. OMA. 
737 Peltola 1996, 220–221. Vaihtokaupasta ks. myös Siiskonen 1990, 73. 
738 Kopio Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle, Onajena 10.12.1902. ALK Bfc:3. 
OMA. 
739 Cannizzo 1998, 158–159. 
740 Rautanen 1983, 67–70; Taskinen 2004, 9–10. 
741 Ks. liite 2. 
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kerätty myös hieman eri lähtökohdasta käsin. Kokoelmat ovat todennäköisesti myös muo-

dostuneet hieman eri tavalla. Rautasen on arveltu saaneen tupakkaa itsekin käyttäneenä 

piippuja lahjaksi.742 Liljebladin tiukkaa tupakkakielteisyyttä vasten taas tuntuu melko epäto-

dennäköiseltä, että hänet tunteneet ambot olisivat tarjonneet hänelle tätä esineistöä lahjoina. 

Mielestäni on todennäköisempää että hän hankki näitä esineitä tietoisesti kokoelmaa varten. 

 

Taidevälineet ja taide-esineet -ryhmään on liitetty kaksi Liljebladin keräämää, kokoelmatie-

tojen mukaan kuninkaan käyttämiä esinettä: valkoinen häränhäntä ja korukirves.743 Ambo-

yhteisöissä kuninkaan asema oli erityisen vahva useisiin muihin Afrikan yhteisöihin nähden. 

Hallinto rakentui suurissa yhteisöissä perinnöllisen kuninkuuden ympärille. Teoriassa ku-

ninkaalla oli rajaton valta alamaisiinsa ja yhteisön alueeseen ja omaisuuteen. Käytännössä 

kuninkaat eivät kuitenkaan hallinneet yksin, vaan heillä oli apunaan omalengaksi kutsuttu 

neuvonantajajoukko. Kuningasta pidettiin pyhänä ja hän toimi myös uskonnollisena johta-

jana ja tuomarina. Kuninkaan uskonnollisen roolin vuoksi häneen liittyi useita tabuja.744 

 

Aune Liljebladin haastattelema Matia Shikondomboro on määrittänyt korukirveen angola-

laisen kuninkaan valtamerkiksi.745 Kirveen terää ei ole kiinnitetty kunnolla puuhun, joten 

esineen laadun perusteella on epäselvää, onko esine ollut todella kuninkaan käyttämä vai 

onko se myyty kerääjälle sellaisena.746 Mikäli esine on peräisin angolalaiselta kuninkaalta, on 

varsin erikoista, että se on päätynyt osaksi Liljebladin kokoelmaa. Liljebladin tarkoituksena 

oli käydä tutkimusmatkansa aikana Angolan puolella keräämässä paikallisten amboheimojen 

kansantietoa erityisesti miesten ympärileikkauksesta,747 mutta ilmeisesti tämä matkahaave ei 

koskaan toteutunut.748 Mahdollisesti Liljebladin suunnitelmista tietoinen ambo tai lähetys-

työntekijä on välittänyt esineen Liljebladille tai haastateltavan tiedonanto on virheellinen. 

 

Valkoinen häränhäntä oli museon luettelon perusteella kuninkaan yksinoikeudella käyttämä 

statusesine, jolla karkotettiin Aune Liljebladin haastatteleman informantin mukaan sekä 

                                                 
742 Grönholm 1983, 14. 
743 G6-2 Valkoinen häränhäntä; G6-3 Korukirves. Kirjekuori ”G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. 
Varsinaisia taide-esineitä ja välineitä”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
744 Siiskonen 1990, 45–46. 
745 G6-3 Korukirves. Kirjekuori ”G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja välineitä”. 
Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
746 Esimerkkinä esineiden tuottamisesta eurooppalaisille Kongossa ks. Tygesen 2006, 80. 
747 Aune Liljebladin ote Emil Liljebladin kirjeestä Mirjamille. Olukonda 2.12.1930 Vihko IIb. ALK Bfc:3. 
OMA. 
748 Emil Liljebladin kirje professori Kaarle Krohnille, 3.2.1931 Ondonga. Kaarle Krohnin kirjekokoelma 
III:48:1. KKA. SKS/KIA. Ks. myös Karl Emil Liljebladin matkakalenteri 12.1.1931–11.1.1933, 21.4.1932. 
KELA Dd. OMA. 
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henkiä että kärpäsiä. Liljeblad on saanut esineen lahjaksi tarkemmin määrittelemättömän 

yhteisön kuninkaalta. Hännän yhteydessä on kuvattu Emil Liljebladin pojan Elija Liljebla-

din vuonna 1960 muistitietona kertoma tarina hännän saannista. Tarinan mukaan Liljeblad 

pyysi esinettä itselleen maksua vastaan tai lahjana mutta kuningas kieltäytyi sanomalla: ”En 

minä jumalastani luovu. Et sinäkään luovu omastasi jumalastasi”. Myöhemmin kuningas 

sairastui vakavasti ja paikallisten tietäjien hoidot vain huononsivat hänen tilaansa. Liljeblad 

palasi rukoilemaan tämän vuoteen viereen apua Jumalalta. Liljebladin lähdettyä kuningas 

kääntyi yöllä kristityksi. Aamulla hän oli terve ja käski palvelijoitaan hakemaan Liljebladin 

toisesta yhteisöstä luokseen. Liljebladin saavuttua kuningas ojensi hänelle valtikkansa sano-

en ”Ota vastaan lahjani. Sinun jumalasi on voimakkaampi kuin minun.”749 Elija Liljeblad on 

todennäköisesti kuullut esinettä koskevan tarinan isältään. Vaikka tarinan sanavalinnat ovat 

saattaneet muuttua vuosien kuluessa, sen punainen lanka, kuninkaan kääntyminen kristityk-

si Liljebladin rukouskamppailun tuloksena, lienee sama. Tarinan perusteella esine oli kerää-

jälleen merkittävä: se edusti Liljebladille taikavälineiden tapaan lähetystyön onnistumista ja 

hänen saavutuksiaan lähetystyöntekijänä.  

 

Häränhäntä on siis selkeästi symboloinut kokoelmassa kristinuskon voittoa. Myös muista 

kokoelmista on löydettävissä vastaavia, kerääjänsä saavutuksia kuvastavia, merkittäviä yhtei-

söjen johtajiin liittyviä yksittäisiä esineitä. Rautasen kokoelmassa ainoa esine, jonka lahjoitta-

ja tiedetään, on kuningas Nehalelta750 vaikeiden neuvottelujen tuloksena saatu sarvikuonon 

sarvesta tehty keppi.751 Currien kokoelma sisältää päällikön puvun, joka Canizzon mukaan 

edusti Currielle hänen tärkeintä saavutustaan lähetystyöntekijänä: päällikön kääntymistä 

kristityksi. Puvun saamiseen liittyvä tarina muistuttaa Liljebladin häränhäntään liittyvää tari-

naa. Päällikkö sairasti astmaa, jota hänen parantajansa eivät osanneet hoitaa. Hän hakeutui 

lähetysasemalle saamaan lääketieteellistä hoitoa ja kääntyi kristityksi.752 Kuten edellä on tuo-

tu esille, yhteisön kuninkaan toiminta vaikutti merkittävästi lähetystyöhön,753 joten kunin-

kaan kääntymistä symboloineella esineellä oli nähtävästi tietäjän esineen tapaan, todennä-

köisesti enemmänkin, arvoa lähetystyön ja lähetystyöntekijän saavutusten kuvastajana. Kos-

ka Rautasen kokoelman keräysvaiheessa lähetystyö oli vielä alkutekijöissä,754 eikä merkittä-

                                                 
749 G6-2 Valkoinen häränhäntä. Kirjekuori ” G Taidevälineitä ja taide-esineitä. G1. Varsinaisia taide-esineitä ja 
välineitä”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK, F. OMA. 
750 Nehale Mpinganan (k.1908) toimi Ondongan kuninkaana 1885–1908. Peltola 1958, 278. 
751 Rautanen 1983, 29. 
752Cannizzo, 1998, 160–161.  
753 Nambala 2006, 33. 
754 Miettinen 2005, 90. 



118 

 

vien ambojen kristinuskoon kääntyminen ei ollut tästä syystä ajankohtaista, esine on verrat-

tavissa Liljebladin kokoelman häränhäntään kerääjänsä saavutusten kuvastajana. 

 

Liljebladin käsikirjoituksessa kuvataan kuninkaan käyttämiä, valtakunnan esineitä, kuten val-

takunnan remmiä, valtakunnan sauvaa ja valtakunnan keihästä.755 Liljeblad onnistui myös 

hankkimaan joitain tällaisia uniikkeja ja arvokkaita esineitä Lähetysmuseon kokoelmaa var-

ten.  Näihin kuuluu ”ikivanha” kuninkaallinen sotavaltikka-taikahäntä, kuninkaallinen olka-

remmi ja valtaistuinkivi756, joiden jokaisen hinnaksi Liljeblad määritteli 2 puntaa, joka vastasi 

452,5 markkaa vuonna 1932. Tämä on korkea hinta verrattuna muihin esineisiin: seuraavak-

si arvokkain esine maksoi punnan eli 226,2 markkaa ja lähes kaikki muut esineet olivat 1–16 

šillingin eli 11,31–181 markan hintaisia.757 Miksi Liljeblad ei jättänyt näitä esineitä omaan 

kokoelmaansa? Lahjoittamistaan esineistä Liljeblad kirjoittaa lähetysjohtaja Tarkkaselle seu-

raavaa: 

 

Soisin vaan sydämestäni, että nämäkin uudet esineet saisivat Jumalan runsaan siuna-

uksen niin, että niistä koituisi uutta mielenkiintoa rakasta lähetystämme kohtaan. 758 

 

Liljeblad siis huomioi tutkimusmatkansa aikana esineiden käyttömahdollisuudet lähetystyön 

hyväksi. Todennäköisesti hän koki edellä mainitut esineet niin merkittäväksi osaksi ambojen 

esineellistä perintöä, että niille luonteva paikka oli henkilökohtaisen kokoelman sijasta koko 

lähetystyötä edustavassa Lähetysmuseon kokoelmassa. Koska matka tuli Liljebladille myös 

henkilökohtaisesti kalliiksi,759 näiden uniikkien esineiden välittäminen Lähetysmuseolle saat-

toi olla myös osa matkakulujen kattamista. 

 

 

 

                                                 
755 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 632– 633, 660–679, 1952–1956. KELA Da. OMA. 
756 Kivet ovat harvinaisia Ambomaalla, ja niihin liittyi uskonnollisia käsityksiä. Martti Rautanen otti 
valtaistuinkivestä näytepalan 1886, mikä aiheutti selkkauksen hänen ja hovin välillä. Peltola 1996, 121–122. 
757 Aune Liljebladin ote lähetysjohtaja Matti Tarkkasen Kirjeestä Emil Liljebladille, 20.6.1931. Vihko 
”Jäljennöksiä ja otteita Emil Liljebladin kirjeistä Afrikasta Suomeen 1930–1931 I”. ALK Bfc:3. OMA. Ra-
hanarvonlaskuri. Suomen Pankin Rahamuseo. http://www.rahamuseo.fi/fi/pelit-ja-multimediat/rahan-arvo-
laskuri/ (käytetty 4.4.2014). 
758 Aune Liljebladin jäljentämiä otteita Emil Liljebladin kirjeestä lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle, Ruskeala 
28.9.1932. Vihko ”Jäljennöksiä ja otteita Emil Liljebladin kirjeistä 1932 III”. ALK Bfc:3. OMA. 
759 Ks. tämä työ s. 30–31. 
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4.2. Luonnontieteelliset näytteet osana kulttuurintutkimusta ja ympä-

ristön haltuunottoa 

 

Luonnontieteellisiksi näytteiksi kutsumissani Kasvit ja Eläimet -ryhmissä on näytteitä Am-

bomaalla viljellyistä ja villeinä kasvaneista hyötykasveista,760 erilaisia purkitettuja hyönteisiä 

sekä suurempien eläinten osia, kuten antilooppien sarvia, kilpikonnan kuoria, käärmeen 

nahkoja, norsun jalka ja syöksyhampaita sekä strutsin sulkia.761 Kasvien osia on yhteensä 95, 

joista on 62 villikasveja, 26 viljelykasveja ja 7 erilaisia heiniä. Eläinnäytteitä on 115 kappalet-

ta, joista selkärankaisten eläinten osia on 39 ja selkärangattomia eli pääasiassa hyönteisiä on 

76.762 Käsittelen myös luetteloinnin Sekalaista-ryhmää tässä yhteydessä, sillä ryhmän sisältö 

vastaa parhaiten luonnontieteellisiä näytteitä; siihen kuuluu ihmisen pääkallo ja härän kas-

vain.763 Liljebladin Afrikka-huoneessa oli esillä kuvien perusteella luonnontieteellisiin näyt-

teisiin luetteloiduista esineistä ainakin käärmeen nahka, kilpikonnan kuori, suurikokoiset an-

tiloopin sarvet ja strutsin sulkia sekä apinanleipäpuun hedelmiä ja viuhkapalmun hedel-

miä.764 Luonnontieteelliset näytteet olivat siis osa trophy-tyylistä esillepanoa jo lähetyskausi-

en jälkeen. Lisäksi Liljeblad keräsi tutkimusmatkallaan muutamia kasvi- ja eläinkunnan näyt-

teitä myös muille tahoille hankkimiinsa etnografisiin kokoelmiin.765 Tämän perusteella 

luonnontieteelliset näytteet olivat osa Liljebladin käsitystä ambojen kulttuurin kokonaisval-

taisesta kuvauksesta.  

 

Liljeblad keräsi luonnontieteellisiä näytteitä ilmeisesti ensimmäisistä lähetysvuosistaan saak-

ka. Hänen päiväkirjassaan on yksi sivumaininta ”pienen käärmeen” tallettamisesta,766 ja 

Taskisen mukaan Liljeblad lahjoitti ensimmäisellä lähetyskaudellaan keräämiään kasveja 

Suomen Luonnontieteelliseen museoon.767 Päiväkirjasta löytyy myös seuraava huomiota he-

rättävä maininta: ”Laitettiin Alman kasveja. Kuivaa työtä.”768 Olisi mielenkiintoista tietää, 

viittaako tämä esimerkiksi puutarhanhoitoon vai onko osa Liljeblad-kokoelman kasvinäyt-

teistä Alma Liljebladin hankkimia. Muille kerätyt kokoelmat todistavat Liljebladin hankki-

                                                 
760 ”H Kasvillisuus”. Karl Emil Liljebladin kotimuseon pääluettelo. ALK F. OMA. 
761 ”I Eläinnäytteet”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
762 Ks. liite 1. 
763 ”K Sekalaista”. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
764 Ks. liite 4 ja 5. 
765 ”Luettelo Suomen Lähetysseuralle hankituista ja luovutetuista Ambomaalaisista esineistä v 1932”. 
28.9.1932, Ruskeala; ”Lounais-Afrikan Ambomaalaisia kansantieteellisiä esineitä”. 7.9.1932; ”Luettelo 
Ambomaalaisista kansantieteellisistä esineistä”. 5.9.1932, Helsinki. KELA C:2. OMA. 
766 Karl Emil Liljebladin päiväkirja, 25.3.1901. RHLA. Yli-Ii. 
767 Taskinen 2004, 35. 
768

 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1904–1907/1912–1916, 1.3.1904. RHLA. Yli-Ii. 
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neen luonnontieteellisiä näytteitä myös tutkimusmatkallaan. Matkan aikaisessa kirjeenvaih-

dossa on lisäksi viitteitä siitä, että hän oli kiinnostunut perhos- ja kasvikokoelmien ostami-

sesta.769 

 

Useissa kokoelmissa etnografisten esineiden keräysinnostus lähti luonnontieteellisten näyt-

teiden keräyksestä,770 ja luonnontieteellisiä näytteitä koskevien varhaisten merkintöjen pe-

rusteella näin on voinut olla myös Liljebladin kohdalla. Suomalaisista läheteistä myös Martti 

Rautanen aloitti järjestelmällisen keräyksensä todennäköisesti kasvitieteellisten näytteiden 

talteenotosta Ambomaalla vierailleen sveitsiläisen kasvitieteilijä Hans Schinzin (1858–1941)  

innoittamana.771 Helsingin kasvitieteellisessä museossa on yli 500 Rautasen keräämää näytet-

tä.772 Myös Liljebladin harjoittama etnografisten esineiden ja luonnontieteellisten näytteiden 

samanaikainen keräys oli tavanomaista vieraiden kulttuurien parissa toimineille kerääjille. 

Esimerkiksi lähetystyöntekijä Walter Currie keräsi kokoelmaansa myös luonnontieteellisiä 

näytteitä.773 Myös Suomen Lähetysseuran lähetysnäyttelyissä oli esillä siirtomaanäyttelyiden 

tapaan Ambomaan luonnontieteellisiä näytteitä.774 Liljebladin luonnontieteellisten näyttei-

den hankintaa osana muuta keräystyötä voidaan pitää hyvinkin tyypillisenä osana länsimaa-

laisten kiinnostuksen kohteena olleita alueita koskeneessa keräystoiminnassa. Kuten tämän 

luvun alussa on tuotu esille, Liljebladin kokoelma näyttäisi eroavan kuitenkin ainakin suo-

malaisista kokoelmista siinä, että sen etnografiset esineet ja luonnontieteelliset näytteet ovat 

pysyneet osana samaa kokonaisuutta. On tietysti mahdollista, että kaikissa kokoelmissa tä-

mä yhteys ei edes ollut yhtä selkeä, vaan etnografisia ja luonnontieteellisiä näytteitä kerättiin 

samanaikaisesti omiksi kokonaisuuksikseen. 

 

Miksi luonnontieteellisten näytteiden hankkiminen nähtiin tarpeellisena? Etnografisten ko-

koelmien luonnontieteelliset näytteet kerättiin usein myös edustamaan kulttuuriin liittyviä 

tapoja, jossa kerättyä näytettä käytettiin.775 Esimerkiksi osa antropologeista keräsi esineiden 

valmistusmateriaalinäytteitä osoittaakseen sekä valmiiden esineiden että materiaalinäytteiden 

avulla esineen synnyinkaaren ja materiaalien hyödyntämistavat.776 Aune Liljeblad kirjoittaa 

                                                 
769 Ilmari Saukkosen kirje Emil Liljebladille 31.3.1932. KELA Ba:66. OMA. 
770 Gardner 2000, 37–39. ks. myös O’Hanlon 2000, 9–10; O’Brien 2010, 21. 
771 Peltola1996, 121–125. 
772 Taskinen 2004, 35. 
773 Cannizzo 1998, 156–157. Vastaavasta keräyksestä ks. myös O’Brien 2010, 26. 
774 Koivunen 2011, 87–88, 91, 126. 
775 Cannizzo 1998, 156. 
776 Welsch 2000, 158 
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tämän näkökulman olleen myös Liljebladin eläinnäytteiden keräyksen taustalla.777 Kokoel-

man sisältö tukee Aune Liljebladin näkemystä sekä kasvi- että eläintieteellisissä näytteissä. 

Pääosalle hyönteisistä ei ole löydettävissä käyttötarkoitusta,778 ja niitä voi näin ollen pitää 

selkeämmin luonnontieteellisistä lähtökohdista hankittuina. Kuitenkin erityisesti kasvinäyt-

teitä mutta myös selkärankaiset-ryhmän sisältöä tarkasteltaessa huomaa, että Liljeblad on 

kerännyt näytteitä sellaisista materiaaleista, joita ambot hyödynsivät. Kokoelma sisältää edel-

lä mainittujen palmunlehvänäytteiden lisäksi esimerkiksi erilaisia esineiden valmistuksessa 

käytettyjä puunäytteitä.779  

 

Monia kokoelman näytteitä on kuvattu Liljebladin käsikirjoituksessa erilaisten tapojen yh-

teydessä,780 mikä tukee osaltaan päätelmää siitä, että näytteitä on kerätty esimerkkeinä niistä. 

Esimerkiksi ainoan ulostenäytteen, norsun ulosteen, käyttöä on kuvattu käsikirjoituksessa 

tautien ja vahingoittajien hävittäjänä,781 ja Liljeblad keräsi samanlaisen näytteen tutkimus-

matkallaan kirjoittaen sen olevan ”lääkeainetta”.782 Tämän perusteella väitän, että suuri osa 

näytteistä on kerätty kokoelmaan etnografisten esineiden tapaan kuvastamaan ambojen ta-

poja ja sitä, miten ambot hyödynsivät elinympäristöään lääkeaineiden, ravinnon ja esinema-

teriaalien hankinnassa. Liljebladin tutkimustaustaa vasten tällaisessa keräyksessä voidaan 

nähdä yhteys myös edellä mainittuun antropologien harjoittamaan keräykseen, jossa näyt-

teiden ja valmiiden esineiden avulla pyrittiin kuvaamaan esineen valmistuskaaren luonnon-

materiaalista valmiiksi esineeksi. 

 

Koivusen mukaan on mahdollista, että lähetysnäyttelyssä esillä olleilla luonnontieteellisillä 

näytteillä esitettiin ambojen luonnonvaraisuutta ja kehitysastetta sekä myös siirtomaanäytte-

lyiden tapaan kulttuurin lisäksi alueiden luonnonoloja ja niiden hyödynnettävyyttä.783 Lilje-

bladin kokoelmassa luonnontieteellisillä näytteillä, kuten hyönteisillä ja pienillä nisäkkäillä, 

on voinut olla samantapainen merkitys Ambomaan luonnonolojen kuvaajana, vaikka siir-

tomaanäyttelyiden luonnonvarojen hyödynnettävyyttä korostavaa näkökulmaa yksityisen 

suomalaisen lähetystyöntekijän näyttelyllä ei liene ollut. Tällöin ympäristön kuvausta varten 

hankitut eksoottisina pidetyt hyönteiset ja eläinten osat sekä erilaiset metsästysnäytteet toi-

                                                 
777 Kirjekuori ”I Selkärankaiset”, 1-2. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
778 Kirjekuori ”I Selkärangattomat”, 30–41. Museon pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
779 Ks. esim. H2-1,29 Matoppi-puu, H2-1,30 Omuwandi, luonnonvarainen hedelmäpuu, H2-1,35 Omutulu-
puu. Kirjekuori  ”H Kasvillisuus”. Karl Emil Liljebladin kotimuseon pääluettelo. ALK F. OMA. 
780 Vrt. H2-1,33 Omupeke-puun hedelmä. Kirjekuori ”H Kasvillisuus”. Karl Emil Liljebladin kotimuseon 
pääluettelo. ALK F. OMA ja Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 549. KELA Da. OMA. 
781 Afrikan Amboheimojen kansantietoutta, 1969. KELA Da. OMA. 
782 ”Luettelo Ambomaalaisista kansantieteellisistä esineistä”. 5.9.1932 Helsinki. KELA C:2. OMA. 
783 Koivunen 2011, 91. 
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mivat kotimaassa todisteina ja lähetystyöntekijälle henkilökohtaisena, konkreettisena muis-

tona eksoottisen elinpiirin kokemisesta. Joitain kokoelmaan kuuluvia eläinten osia, kuten 

norsun jalka, käärmeiden nahat tai norsun syöksyhampaat,784 on mahdollisesti voitu tuoda 

Suomeen niiden erikoisuuden takia niin sanottuina kuriositeetteina. Liljebladin kokoelman 

tapaan ainakin lähetystyöntekijä Walter Currien etnografisiin esineisiin painottuvassa koko-

elmassa on näytteitä sellaisista eläimistä, joita pidettiin länsimaissa eksoottisina.785  

 

Edellä on tuotu esille, että Liljeblad harrasti metsästystä. Hänen kokoelmansa sisältääkin ke-

rääjän itsensä ampuman käärmeen nahan.786 Suurten antilooppien kallot ja käärmeiden na-

hat on aseteltu kokoelmaan samalla tavalla esille kuin brittiläisen metsästyskulttuurin voi-

tonmerkit.787 On mahdollista, että myös osa antilooppien sarvista on käärmeennahan tapai-

sia metsästysmuistoja. Näin ne ovat voineet edustaa kerääjälleen vieraan alueen haltuunot-

toa ja valloitusta.  Trophy-tyylinen aseiden ja eläinnäytteiden asettelu on ollut omiaan vah-

vistamaan katsojalle tätä mielikuvaa kerääjän valloittamasta alueesta.788 On hyvä huomata, 

että myös osa luonnontieteellisistä näytteistä on ollut Liljebladin kodissa käyttöesineenä, sil-

lä norsun jalasta valmistettu säilytyskori.789 Tätä esinettä ei siis välttämättä säilytetty aluksi 

etnografista kokoelmaa varten, vaan se on päätynyt siihen jälkikäteen. 

 

Kokoelmaan kuuluu strutsin sulkia, norsun ja sarvikuonon osia,790 jotka ovat mitä todennä-

köisimmin luonnosta suoraan saatujen näytteiden sijasta ambokuninkaalta saatuja lahjoja. 

Suurriista, kuten kissapedot, strutsit, kirahvit ja norsut, oli alueiden kuninkaiden omaisuutta. 

Vain kuninkaalla oli oikeus niistä saatavin arvoesineinä pidettyihin tuotteisiin. kuten nor-

sunluuhun.791 Erityisesti strutsinsulilla ja norsunluulla oli tärkeä merkitys myös eurooppa-

laisten kanssa käydyn kaupan vaihtovälineenä.792 Liljebladin tiedetään saaneen lähetyskausi-

                                                 
784 I1-13a Norsu, Norsun jalka, I1-13b–I113e Norsun syöksyhammas, I1-28 Pythonpoikanen, I1-19 Iso 
Python,  I1-30 Iso Pyhton. Kirjekuori ”I Selkärankaiset”. Museon Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. 
OMA. 
785 Cannizzo 1998, 156. 
786 I1-28 Pythonpoikanen. Kirjekuori ”I Selkärankaiset”. Museon Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. 
OMA. 
787 Ks. liite 4 ja liite 5.  
788 Coombes 1997, 198. 
789 I1-13a Norsu, Norsun jalka. ”I Selkärankaiset”. Museon Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. 
OMA. 
790 I1-8 Sarvikuono, I1-13a Norsu, Norsun jalka, I1-13b–I113e Norsun syöksyhammas, I1-17a–I1-17c 
Strutsin sulkia. ”I Selkärankaiset”. Museon Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
791 Siiskonen 1990, 60. 
792 Siiskonen 1990, 196. 
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naan lahjaksi näiden kissapetojen taljoja793 ja strutsinsulkia,794 joskaan kirjeissä mainitut taljat 

eivät näytä olevan osa Liljebladin kokoelmaa. Suurriistasta saadut tuotteet osoittavat siis 

kuninkaalta saatujen arvokkaiden korujen tapaa Liljebladin asemaa ambojen keskuudessa, ja 

ne ovat voineet olla arvokkaita kerääjälle jo tästä henkilökohtaisesta syystä.  

 

Liljeblad sai myös muita luonnontieteellisiä näytteitä lahjoina. Jo edellä on mainittu ambo-

jen joululahjana antama ihmisen pääkallo,795 joka on mahdollisesti säästetty kokoelmaan sii-

hen liittyvän erikoisen muiston ja esineen kuriositeettiarvon vuoksi. Ihmisen pääkallo oli 

kieltämättä erikoinen osa kokoelmaa, ja myös sitä ja pääkalloon liittyvää tarinaa voitiin hyö-

dyntää lähetystyön hyväksi, kuten lähetyssanomissa julkaistu Liljebladin pääkalloon liittämä 

tarina antaa ymmärtää.796 Suomalaisen kristityn silmissä ruumiiden hautaamatta jättäminen 

ja pääkallon lahjoittaminen on varmasti vahvistanut jo valmiiksi laajalle levinnyttä käsitystä 

afrikkalaisista, tässä tapauksessa amboista, eurooppalaisia primitiivisempänä ja kehittyäk-

seen länsimaalaista ohjausta tarvitsevana joukkona. Sekalaiset-ryhmään kuuluneelle kasvan-

naiselle puolestaan ei löytynyt selkeää käyttötarkoitusta,797 joten ehkä myös se oli kokoel-

massa kuriositeettina. Myös kokoelman muurahaiskävyn osat saatiin ambojen vuonna 1932 

Liljebladille lahjoittamasta, elävästä muurahaiskävystä.798 Tämä osoittaa, että myös tässä 

ryhmässä on amboilta saatuja lahjoja, ja jälleen ambojen intresseillä ja lahjavalinnoilla on ol-

lut selkeä vaikutus ryhmän sisällön muotoutumiseen. Pelkästään Liljebladin kiinnostus ei 

siis ole tässäkään ryhmässä muokannut yksityiskohtia, vaan sisältöön on vaikuttanut se, mitä 

hänelle on tarjottu. 

 

Yhteenveto 

 

Taidevälineitä ja taide-esineitä -ryhmän Liljebladin keräämiin esineisiin kuului selkeämmin 

koriste-esineinä toimineiden veistosten ja taulujen lisäksi soittimia, tupakkavälineitä, kunin-

kaan statusesineitä ja kävelykeppejä. Luonnontieteellisiin näytteisiin kuului sekä itse hankit-

tuja että lahjoina saatuja kasvi- ja eläinkunnan tuotteita, joista useita ambot hyödynsivät ra-
                                                 
793 Kopio Emil Liljebladin lausunnosta Lähetysseuran Johtokunnalle. Allekirjoitettu Onajenassa 24.7.1902. 
ALK Bfc:3. OMA. Ks. myös Aune Liljebladin jäljennös Emil Liljebladin kirjeestä Matti Tarkkaslle (jatkoa). 
Olukonda 10.5.1932. Vihko”Jäljennöksiä ja otteita Emil liljebladin kirjeistä 1932 III”. ALK Bfc:3. OMA. 
794 Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1900–1901, 24.10.1900; Karl Emil Liljebladin päiväkirja 1904–1907/1912–
1916, 18.11.1904. RHLA, Yli-Ii. 
795 Ks. tämä työ s. 27, 43. 
796 K4 Valkoisen miehen pääkallo ”K Sekalaista”. Museon Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA. 
797 K3 Kasvannainen eläimen ruumiista. Kirjekuori  ”K Sekalaista”. Museon Pääluettelon alkuperäiset 
konseptit. ALK, F. OMA. 
798 I1-12a Muurahaiskäpy, I1-12b Muurahaiskävyn kallo, I1-12c Muurahaiskävyn kieli. Kirjekuori ”I 
Selkärankaiset”. Museon Pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK, F. OMA. 
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vintona tai tuotteiden valmistusmateriaalina. Liljebladin keräyksestä on löydettävissä jälleen 

huomattavia yhteneväisyyksiä sekä suomalaisten Ambomaan kokoelmien että länsimaisen 

etnografisen keräysperinteen kanssa. Sekä Liljebladin hankkimat esinetyypit että luonnon-

tieteellisten ja etnografisten esineiden yhtäaikainen keräys käyvät yhteen useiden vertailuko-

koelmien ja näyttelyiden kanssa. Tämä luo jälleen varsin yhtenäisen kuvan tavasta, jolla esi-

neitä hankittiin ja sisällöstä, joka kokoelmissa nähtiin keräämisen arvoisena.  

 

Liljebladin kokoelman kanssa kulttuurisesti lähimpien vertailukohtien, Lähetysmuseon ja 

Martti Rautasen kokoelman, erot selittyvät pitkälti jälleen eri keräysajankohdilla ja kokoel-

mien erilaisilla luonteilla. Lähetysmuseon kokoelma on usean kerääjän muodostamana ko-

koelmana Liljebladin kokoelmaa laajempi ja se sisältää myös uudempaa esineistöä, mikä 

luultavasti vaikuttaa esimerkiksi veistosten ja kävelykeppien määrään ja ulkoasuun. Rautasen 

kokoelmasta taas puuttuu vanhimpana kokoelmana erityisesti länsimaiseen makuun suun-

nattuja esineitä ja se on lyhyimmän keräysajankohdan vuoksi suppein. Myös kerääjien erilai-

set kiinnostusten kohteet voivat selittää eroja esimerkiksi soitinten määrässä ja laadussa sekä 

tupakkavälineiden painotuksissa, mutta erityisesti soitinten kohdalla erojen takana olleita 

kerääjäkohtaisia syitä ei pystytä avaamaan käyttämieni lähteiden pohjalta. 

 

Liljeblad keräsi pääosan luonnontieteellisistä näytteistä ja taide-esineet ryhmän esineistä ko-

koelmaan edustamaan autenttisen ambokulttuurin tapoja. Käsikirjoituksen perusteella nii-

hin liittyvä perinne kiinnosti Liljebladia myös tutkimusmatkan aikana, vaikka edelleenkin 

vain keräysajankohdasta voidaan esittää näkemyksiä vain yksittäisten esineiden kohdalta. 

Arkiesineiden tapaan nämä esineet eivät olleet Liljebladille välttämättä kokoelman keskeisin 

osa, mutta esimerkiksi musiikkiperinne ja kokoelmasta löytyvien luonnonmateriaalien hyö-

dyntäminen aihepiireinä sekä kokoelmassa ja käsikirjoituksessa viittaa jälleen esineiden ja 

suullisen kansanperinteen väliseen yhteyteen. Erityisesti taide-esineet ryhmän esineillä näyt-

täisi olleen myös esteettistä merkitystä. Väitänkin, että ryhmän esineet muistuttivat kokoel-

man funktioltaan monessa suhteessa talousesineitä: ensisijaisesti pääosa niistä oli konkreet-

tista informaatiota kulttuurin elämästä ja tavoista, mutta ne kertoivat myös afrikkalaisiin 

kansoihin, tässä tapauksessa amboihin, yleisesti liitetyistä positiivisista piirteistä kuten mu-

siikillisuudesta ja kädentaidoista. 

 

Taide-näkökulma luettelointiperusteena ei siis ole kaukaa haettu, sillä esimerkiksi useiden 

koristeellisten nuuskarasioiden ja veistosten keräyksen perusteella ryhmän esineiden esteet-
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tiset piirteet ovat vaikuttaneet sen sisällön muodostumiseen. Veistokset olivatkin todennä-

köisesti ambojen länsimaalaiseen makuun suuntaamia esineitä, joita valmistettiin kauppa-

tuotteiksi ja lahjoiksi. Näin länsimaalaisten etnografisen kiinnostuksen hyödyntäminen esi-

neiden valmistuksessa vaikutti kokoelman sisältöön. Taide-esineet nimitystä voidaan mieles-

täni kuitenkin pitää veistoksia ja tauluja lukuun ottamatta Emil Liljebladin aikaisen kokoel-

man kohdalla harhaanjohtavana, koska se korostaa esineiden esteettistä puolta ja häivyttää 

niiden ensisijaisen käyttötarkoituksen, joka todennäköisesti on ollut autenttisen ambokult-

tuurin kuvaukseen pyrkineelle, kulttuurin parissa eläneelle kerääjälle käyttöesineiden keräyk-

sen ensisijainen lähtökohta. Taidevälineitä ja taide-esineitä -ryhmän luettelointiperiaate 

edustaakin kokoelmassa kaikista selkeimmin Aune Liljebladin valintojen tulosta ja osoittaa, 

miten myös toisen kerääjän valinnat vaikuttavat esineistä saataviin mielikuviin. 

 

Kuten ambojen valmistamien esineiden keräys, myös luonnontieteellisten näytteiden han-

kinta oli mahdollisesti osa vieraan ympäristön haltuunottoa, jossa kulttuurin lisäksi ympäris-

töstä kerättiin näytteitä ja asetettiin ne näyttävästi esille trophy-huoneeseen. Myös luonto on 

siis vahvistanut katsojalle mielikuvaa siitä, että kerääjällä on tietoa ja kokemusta kaukaisesta 

alueesta. Näkemykseni mukaan tämä tarve jäsentää ja ottaa haltuun vierasta ympäristöä vai-

kutti siis etnografisten esineiden lisäksi kokoelman luonnontieteellisistä näytteistä rakentu-

van osion syntyyn. 

 

Sekä taide-esineistä että luonnontieteellisistä näytteistä löytyy statusesineitä, joilla oli toden-

näköisesti niiden saamiseen liittyvien muistojen vuoksi erityinen merkitys kerääjälleen. Ko-

ruista ja pukimista löytyneiden esineiden tapaan suurriistasta saadut tuotteet olivat konk-

reettinen muisto Liljebladin asemasta ambojen keskuudessa. Ryhmään kuuluu myös kristi-

tyksi kääntyneeltä kuninkaalta saatu häränhäntä, joka toimi taikavälineiden tapaan erityisenä 

lähetystyön ja lähetin voitonmerkkinä pakanuudesta. Käyttäjänsä ja saantiyhteytensä perus-

teella esineellä oli todennäköisesti tärkeä merkitys kokoelman osana. Liljeblad jätti kuitenkin 

kaikista arvokkaimmat esineet kokoelmansa ulkopuolelle lahjoittaessaan ne Lähetysmuseol-

le. Tämän perusteella kokoelman sisällön muodostumiseen on vaikuttanut Liljebladin käsi-

tys siitä, mitkä esineet olivat ambojen historian ja lähetyshistorian kannalta niin merkittäviä, 

että ne sopivat paremmin koko lähetysjärjestöä edustaneeseen Lähetysmuseoon kuin yksi-

tyiseen kokoelmaan. Nämä päätökset tehtiin tutkimusmatkan aikana, mikä kertoo siitä, että 

lähetysaate oli kerääjälle erittäin tärkeä siitäkin huolimatta, että Liljebladin ja Lähetysseuran 

välillä oli ajoittain selkeää kitkaa. Jälleen myöskään käytettävissä olleiden varojen vaikutusta 
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kokoelman sisältöön ei tule aliarvioida: kontekstiltaan ainutkertaiset esineet olivat myös kal-

liita, mikä on voinut edesauttaa valintaa siirtää ostetut esineet Lähetysseuran kokoelmaan. 
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Loppulause 

 

Karl Emil Liljeblad keräsi oman näkemyksensä mukaista autenttista ambokulttuuria koko-

naisuutena kuvaavan kokoelman, joka sisältää tämän päämäärän mukaisesti kulttuuriin eri 

piirteisiin liittyneitä esineitä: taikavälineitä, pukeutumiseen liittyneitä esineitä, aseita, astioita, 

käsitöitä ja elinkeinoihin liittyneitä työkaluja ja tarve-esineitä. Liljeblad on kokoelman sisäl-

lön perusteella pyrkinyt mahdollisimman laajaan kulttuurin kuvaukseen: kokoelma sisältää 

kummankin sukupuolen, eri ikäluokkien ja eri statuksen omaavien ambojen esineitä, sekä 

useita variantteja saman käyttötarkoituksen esineistä. 

 

Monipuolisesta keräyksestä huolimatta Liljebladin keräyksessä on havaittavissa painotuksia, 

joihin vaikutti erityisesti hänen lähetystyöntekijätaustastaan kumpuava näkemys siitä, mitkä 

piirteet ambojen kulttuurissa olivat keskeisiä, sekä tutkimusmatkan painotusalueet ja pyrki-

mys säilyttää katoavaksi uskottua ambokulttuuria koskeva tieto jälkipolville. Sekä lähetys-

työssä että tutkimuksessa Liljebladin toiminnan kohteena olivat ambojen uskonto ja siihen 

liittyvät tavat, mikä painotti keräyksen erityisesti taikavälineisiin ja koruihin ja pukimiin. Li-

säksi suomalaisen kerääjän näkökulmasta kuokkia ja ämpäreitä eksoottisemmat aseet ja käsi-

työtaitojakin esille tuovat talousesineet nousevat esille kokoelmassa. Useisiin esineisiin liittyi 

lisäksi Liljebladin asemaan, kokemuksiin ja tuntemiin ihmisiin kytkeytyviä henkilökohtaisia 

muistoja ja mahdollisesti myös esteettisiä mieltymyksiä, jotka todennäköisesti ovat niiden 

Suomeen tuonnin taustalla. Myös kerääjästä riippumattomat tekijät, kuten esineiden hinta, 

koko ja paino, keräysajankohta sekä ambojen omat agendat ovat vaikuttaneet kokoelman 

sisältöön.  

 

Tutkimukseeni sisältyvän vertailun perusteella on havaittavissa, että pitkään kentällä toimi-

neiden kerääjien etnografiset kokoelmat muodostuivat hyvin samalla tavalla ja myös niiden 

sisältö oli esinetyypeiltään hyvin samankaltaista. Kokoelman muotoutuminen vastaakin 

useita pitkäaikaisessa kontaktissa syntyneitä länsimaalaisia etnografisia kokoelmia, jossa ke-

rääjän tuli tasapainotella omien kiinnostuksenkohteidensa ja paikallisten tapojen ja suhtei-

den ylläpidon välillä. Liljebladia taas voidaan pitää sekä keräystapojen että kokoelman sisäl-

lön perusteella tyypillisenä länsimaalaiseen kulttuuripiiriin kuuluneena etnografisen esineis-

tön kerääjänä erityisesti kulttuurintutkimuksessa valveutuneiden lähetystyöntekijöiden pii-

rissä. 
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Suomalaisten lähetystyöntekijöiden esinekokoelmat muodostavat pieniä, usein keräysajan-

kohdalla ja kokoelman luonteella selittyviä eroja lukuun ottamatta melko homogeenisen ku-

van ambokulttuurin uskonnon, pukeutumisen ja kotitalouksissa käytettävän esineistön koh-

dalta. Liljeblad oli kiinnostunut hyvin samantyyppisestä esineistöstä kuin muut esineitä ke-

ränneet suomalaiset lähetystyöntekijät. Lähetit eivät välttämättä tietoisesti korostaneet tiet-

tyjä puolia, vaan niiden korostuminen saattoi johtua yhteisistä lähetystyön luomista näke-

myksistä perinteisestä ambokulttuurista. On myös mahdollista, että kokoelmat sisältävät sen 

ambokulttuurin esineistön, mikä oli lähetystyöntekijöiden saatavilla. Kokoelmista kertova 

materiaali on lähes pelkästään lähetystyöntekijöiden keräämää ja tuottamaa, ja edustaa vain 

heidän näkökulmaansa ambokulttuuriin. Tutkimukseni perusteella ei pystytä kattavasti vas-

taamaan siihen, kuinka ehjän kuvan kokoelmat amboyhteisöistä antavat, ja siten arvioimaan 

Liljebladin tai muiden lähettien keräystä suhteessa tähän kuvaan. Kattavamman kokonais-

kuvan luominen vaatisi yhteistyötä Namibiassa olevien toimijoiden kanssa.  

 

Tietysti jo kiinnostus kerätä autenttista ambokulttuuria kuvaava kokoelma kertoo jotain 

Emil Liljebladista kerääjänä. Hän oli selkeästi tietoinen länsimaalaisesta etnografisesta kerä-

ysperinteestä ja lähetystyöntekijöiden roolista asiantuntijoina. Vaikka Liljebladin käsitys am-

bojen tavoista erityisesti uskonnon osalta ei ollut mairitteleva, hän myös näki esineillä sel-

laista arvoa, että ne kannatti kerätä talteen ja säästää jälkipolville. Itse kokoelma heijastaa si-

sällöltään tätä Liljebladin kaksoisroolia lähetystyöntekijänä ja etnografina: esineillä kerrottiin 

sekä ambokulttuurista ja Liljebladin tutkimusmatkan tuloksista että osoitettiin kristinuskon 

tuoman muutoksen tarpeellisuus Ambomaalla. Esille asetettu kokoelma oli konkreettinen 

osoitus kerääjänsä asiantuntemuksesta sekä lähetystyöntekijänä että tutkijana. Todennäköi-

sesti Liljeblad myös jäsenteli keräämiensä esineiden kautta sitä kulttuurisesti vierasta ympä-

ristöä, jossa hän toimi lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. 

 

Liljebladin kokoelma heijasti useita samanlaisia merkityksiä ja kuvauksia amboista kuin ai-

kakauden siirtomaavaltojen näyttelyt ja kokoelmat alusmaidensa alkuperäiskansoista. Koko-

elma välittikin siis ambojen perinteisestä kulttuurista varsin länsimaalaisen, stereotypian 

mukaisen kuvan, jossa Afrikka esitettiin materiaalisen kulttuurin kautta primitiivisenä ja his-

toriattomana ennen länsimaiden vaikutusta. Vertailu erityisesti Ison-Britannian 1800-luvun 

lopun ja 1900-luvun alun Afrikkaa koskeviin etnografisiin näyttelyihin osoittaa, että Afrik-

kaa ja sen materiaalista kulttuuria koskevat näkemykset olivat varsin yhteneväiset Liljebladin 

amboja koskevien käsitysten kanssa. Kokoelma ei siis ainakaan haasta aikakauden Afrikka-



129 

 

kuvaa vaan ennemminkin tukee sitä. Tämän perusteella Liljeblad näyttäisi omaksuneen ylei-

set käsitykset afrikkalaisista kulttuureista ja myös hänen asenteensa sitä kohtaan painotti 

muutoksen tarvetta.  

 

Suomalaisten lähettien suhde kolonialismiin ei ole yksiselitteinen. Jo johdannossa on tuotu 

esille, että vaikka Ambomaa ei ollut varsinaisesti Suomen siirtomaa, suomalaiset lähetys-

työntekijät veivät alueelle edustamansa länsimaisen kulttuurin ajattelumalleja ja tapoja. Siir-

tomaavaltojen vaikutustakin puolustamaan käytetty ajatusmalli, jossa afrikkalaiset tarvitsivat 

länsimaalaisten läsnäoloa ja opastusta, on havaittavissa Liljebladin kokoelman taustalta: ko-

koelman heijastama kuva amboista sisältää pyrkimyksen muuttaa paikallista kulttuuria lä-

hemmäs länsimaissa hyväksyttyjä normeja. Kuten useiden muiden lähettien, myös Liljebla-

din tapauksessa tämä pyrkimys oli hyvinkin tiedostettu. Uskonnon ammattilaisena Liljebla-

din mukaan kuitenkin nimenomaan kristinusko toisi amboille ennen kaikkea hengellisen 

kehityksen, joka heijastuisi myös maalliseen hyvinvointiin.  Kokoelma linkittyy kolonialisti-

seen kontekstiin viestillään, jonka mukaan esineet edustivat alkukantaista ja länsimaista pe-

räisin olevan kehityksen tieltä katoavaa kulttuuria. Samalla se kohotti kerääjän oman kult-

tuuripiirin, suomalaiset, näiden sivistäjien joukkoon ja toimi konkreettisena todisteena sille, 

että ambot tarvitsivat valkoisia hyväntekijöitään ja ohjaajiaan noustakseen kristillistä moraa-

likäsitystä noudattaen uudelle tasolle kehityksessä. Kokoelman esineet voidaankin nähdä 

myös eräänlaisina konkreettisina todisteina vieraan kulttuurin piirissä toimimisesta ja sen 

isällisestä haltuunotosta. 

 

Liljeblad keräsi esineitä erityisesti tutkimusmatkalla tästä lähtökohdasta käsin, pyrkimyksenä 

säilyttää kokonaiskuva kristinuskon myötä katoavan autenttisen kulttuurin esineistöstä. Tä-

mänkin näkemyksen sisällä esineitä on voitu hankkia hyvin erilaisista näkökulmista. Moniin 

esineisiin, kuten ambojen käsitöihin, on liitetty positiivisia merkityksiä ja niissä on nähty 

ambojen kehityspotentiaali. Osa kerätyistä esineistä, kuten taikavälineet ja pukeutumiseen 

liittyvät esineet, olivat Liljebladin mielestä taas sellaisia, joiden tulikin hävitä muutosproses-

sissa ambojen käytöstä. Lähetystyöntekijän oli siis mahdollista löytää ambojen esinekulttuu-

rista sekä positiivisia että negatiivisia elementtejä. Myös nämä positiiviset kuvaukset sovitta-

vat ambot laajalle levinneeseen stereotypiaan afrikkalaisista, joille musikaalisuus ja käsityö-

taitoisuus katsottiin yleisiksi ominaisuuksiksi. 
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Länsimaiden läsnäolo oli muuttanut myös amboja ja heidän käsityksiään omaan materiaali-

seen kulttuuriinsa 1900-luvun kolmena ensimmäisenä vuosikymmenenä. Tutkimusmatkan 

aikana tiettyjä esineitä, kuten taikavälineitä, oltiin valmiimpia myymään myös oman kulttuu-

rin ulkopuolisille kuin ehkä vielä 1800-luvun lopussa, jolloin Martti Rautanen keräsi Am-

bomaan kokoelmansa. Näyttäisi myös siltä, että lähettien ja muidenkin länsimaalaisten kiin-

nostus esimerkiksi ambojen käsitöihin vaikutti talousesineiden määriin kokoelmissa ja toi 

niihin myös uudempia esinetyyppejä, kuten koristepatsaita. Muutokset vaikuttivat Liljebla-

din kokoelman sisältöön, mikä näkyy taikavälineiden ja talousesineiden suuressa määrässä 

sekä puuveistosten keräyksessä. Myös ambojen oma keräyspanos näkyy kokoelmassa, sillä 

Liljeblad palkkasi koulutettuja amboja avukseen keräystyöhön. Tämä työ on kuitenkin vali-

tettavasti jäänyt lähteissä melko näkymättömäksi, minkä vuoksi heidän tarkkaa panostaan 

kokoelmaan on käyttämäni lähdeaineiston avulla mahdotonta selvittää. Lähdeaineiston 

luonteen vuoksi myös heidän motiivejaan ja vaikuttimiaan ja niiden tarkkaa heijastumista 

kokoelmaan on mahdoton määrittää tarkasti tämän tutkimuksen puitteissa. 

 

Tulkintoja tehtäessä tulee ottaa huomioon lähdeaineiston harvasanaisuus itse esineistä. Ko-

koelman ja Liljebladin tuottaman kirjallisen materiaalin vertaaminen avaa esineisiin liitettyjä 

merkityksiä ja suuria linjoja eri esineryhmien keräyksen taustalla. On kuitenkin täysin mah-

dollista, että yksittäisten esineiden hankintaan liittyi tarinoita ja motiiveja, jotka eivät käy 

käytetyistä lähteistä ilmi mutta jotka tarkentaisivat merkittävästikin Liljebladin keräyksen 

syitä eri esineryhmien kohdalla. Näihin puutteisiin pureutumiseen tarvittaisiin kuitenkin 

uutta Liljebladin keräystyötä koskevaa lähdemateriaalia, jota ei ainakaan vielä ole paikannet-

tu Oulun maakunta-arkistossa olevan Karl Emil Liljebladin arkiston ja Aune Liljebladin ko-

koelman ulkopuolelta. Lisäksi esineiden piirteisiin ja niiden tarkasteluun keskittyvät mene-

telmät tarjoaisivat varmasti täydentävää ja tarkentavaa tietoa sekä Liljebladin kokoelmasta 

että yleisemmin Ambomaalta kerätyistä kokoelmista. Vaikka esineiden fyysiset piirteet, ku-

ten koko, on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan työssäni, itse fyysisiä esineitä 

ei ole käyty systemaattisesti läpi tätä tutkimusta varten. Kokonaiskuvan saavuttamiseksi ko-

koelmia olisi siis hyvä lähestyä historian tutkimuksen menetelmien lisäksi myös perintei-

semmin esinetutkimukseen keskittyneiden tieteenalojen, kuten arkeologian ja kansatieteen 

menetelmillä.  

 

Liljeblad-kokoelmaa käsittelevän tutkimukseni pohjalta on löydettävissä useita kokoelmaa 

koskevia ja sivuavia jatkotutkimuksen paikkoja. Olen käsitellyt kandidaatintutkielmassani 
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Emil Liljebladin lisäksi myös Aune Liljebladin kokoelmatyötä. Kokoelman koko kaaren sel-

vittäminen vaatisi kuitenkin tarkempaa pureutumista keräyksen luonteeseen ja syihin myös 

hänen osaltaan. Lisäksi suomalaisten lähetystyöntekijöiden etnografinen työ niin esineko-

koelmien kuin suullisen kansanperinteenkin osalta kaipaisi tarkempaa tutkimusta, sillä sitä 

on lähinnä sivuttu julkaisuissa. Emil Liljebladin kohdalla tähän kenttään kuuluu kokonais-

kuvan luominen Liljebladin tutkimustyöstä käsitellyn esinekokoelman lisäksi myös suullisen 

kansanperinteen keräyksen ja valokuvakokoelman muodostamisen osalta. 
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I Painamattomat lähteet 

 

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO, Oulu (OMA) 

 Karl Emil Liljebladin järjestelemätön yksityisarkisto (KELA) 

Biographica 

Kirjeenvaihto 1904–1935 

Saapuneet kirjeet 1904–1935 

Lähetetyt kirjeet 1907–1919 

Mahdolliset kirjetoisteet 1905–1919 

Käsikirjoitukset 1906–1934 

Esineluettelot 1932 

Folkloretyö 1930–1941 

Käsikirjoitus ”Afrikan Amboheimojen kansantietoutta” 

Emil Liljebladin tekemät käännökset 

Tutkimusmatkaan liittyvät asiakirjat 1930–1934 

 Tutkimusmatkan rahoitukseen liittyviä asiakirjoja 1930–1934 

 Selvitys matkan tuloksista 1932 

Tutkimusmatkan matkakalenteri 1931–1933 

Muut arkistonmuodostajat: Anna Glad 1939–1941 

 

 Aune Liljebladin järjestelemätön kokoelma (ALK) 

Kirjeet 1900–1987 

Saapuneet kirjeet 1924–1987 

Lähetetyt kirjeet 1985 
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Kaarle Krohnin Kirjekokoelma III:48:1-3 1931–1932 

 

OULUN YLIOPISTO (OY) 

Karl Emil Liljebladin kokoelma (ELK) 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Taulukko Liljeblad-kokoelman esinemääristä 

 

Kokoelman esineryhmät  
(1. ja 2. taso) 

EMIL 
LILJEBLAD 

AUNE LIL-
JEBLAD LAHJOITETUT YHTEENSÄ YLIOPISTO 

A TAIKAKALUT 81 0 1 82 84 

A1 Poppamiehen taikaväli-
neet 65 0 1 66 67 

A2 Jokamiehen taikaväli-
neet 16 0 0 16 17 

B KORUT JA PUKIMET 93 4 4 101 116 

B1 Nuket 5 0 1 6 6 

B2 Morsiuskoristeita 3 0 0 3 5 

B3 Simpukankuorikoristeet 4 0 1 5 5 

B4 Norsunluukoruja 17 0 0 17 17 

B5 Rannerenkaita 10 0 0 10 10 

B6 Kaulaketjuja 4 0 1 5 10 

B7 Nilkkarenkaat 9 0 0 9 9 

B8 Kammat 0 4 0 4 4 

B9 Tukkalaitteet 15 0 0 15 18 

B10 Kosmetiikka 4 0 0 4 6 

B11 Naisten asusteita 3 0 0 3 4 

B12 Naisten vöitä 9 0 0 9 9 

B13 Miesten vöitä 2 0 0 2 2 

B14 Miesten muita asustei-
ta ja koruja 5 0 1 6 8 

B 15 Miesten koruveitsi 3 0 0 3 3 

C VARSINAISET ASEET 79 10 0 89 92 

C1 Veitset ja tikarit 9 0 0 9 9 

C2 Keihäät 9 0 0 9 9 

C3 Jouset 5 2 0 7 7 

C4 Nuolet 50 7 0 57 58 

C5 Viinit 2 1 0 3 3 

C6 Heittonuijat 3 0 0 3 4 

C7 Lingot 1 0 0 1 2 

D TYÖKALUT JA AMMAT-
TIVÄLINEET 27 0 6 33 36 

D1 Pääelinkeinot 20 0 4 24 27 

D2 Käsiteollisuus 7 0 2 9 9 

D3 Kaupankäynti 0 0 0 0 0 

E TALOUSESINEET 71 2 16 89 96 

E1 Saviastiat 3 0 1 4 5 

E2 Kasveista valmistetut 
astiat 68 2 15 85 91 

F AMBOLAISET ASUNNOT 3 0 3 6 10 

F1 Talo ja sen kalusto 2 0 1 3 3 

F2 Makuupaikat eli vuoteet 1 0 2 3 5 
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F3 Huonekalut 0 0 0 0 2 

G TAIDEVÄLINEITÄ JA TAI-
DE-ESINEITÄ 51 8 6 65 70 

G1 Soittimet ja rummut 8 1 1 10 10 

G3 Piirustukset ja maalauk-
set 2 0 1 3 3 

G4 Erilaisia puuveistoksia 26 3 2 31 36 

G5 Kävelykepit 2 4 0 6 6 

G6 Kuninkaan valtamerkit 2 0 1 3 3 

G7 Tupakkavälineet 11 0 1 12 12 

H KASVIT 95 0 2 97 96 

H1 Viljelykasvit 26 0 1 27 26 

H2 Villikasvit 62 0 1 63 62 

H3 Heiniä ja ruohoja 7 0 0 7 8 

I ELÄINNÄYTTEET 115 1 3 119 115 

I1 Selkärankaiset 39 1 3 43 39 

I2 Selkärangattomat 76 0 0 76 76 

J KIVET 9 0 0 9 13 

K SEKALAISTA 2 0 2 4 19 

YHTEENSÄ 626 25 43 694 747 

Kansantieteelliset esineet 407 24 38 469 523 

Luonnontieteelliset näyt-
teet 219 1 5 225 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA; ”H Kasvillisuus”. 

Karl Emil Liljebladin kotimuseon pääluettelo. ALK F. OMA; Emil Liljebladin kotimuseon 

esineistön luettelo. Word-tiedosto. ELK. OY. 
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Liite 2. Liljeblad-kokoelman, Suomen Lähetysseuran museo Kumbukumbun am-

bomaalaisen esineistön ja Martti Rautasen Ambomaan kokoelman esinemäärät.  

  

 
 
 

    Emil Liljeblad 
 
     (1900–1932) 

   Lähetysmuseo     
   Kumbukumbu 
    (n.1873–2004) 

Martti Rautanen 
 

     (n.1880–1890) 

A TAIKAKALUT 81 72 16 
A1 Poppamiehen taika-
välineet 65                          -    1 
A2 Jokamiehen taikavä-
lineet 16                          -                  15 
B KORUT JA PUKIMET 93 465 31 
B1 Nuket 5 5 0 
B2 Morsiuskoristeita 3 2 0 
B3 Simpukankuorikoris-
teet 4                          -   1 
B4 Norsunluukoruja 17 13 0 
B5 Rannerenkaita 10 309 4 
B6 Kaulaketjuja 4 32 6 
B7 Nilkkarenkaat 9 13 6 
B8 Kammat 0 30 0 
B9 Tukkalaitteet 15 3 0 
B10 Kosmetiikka 4 10 5 
B11 Naisten asusteita 3 25 4 
B12 Naisten vöitä 9 1 1 
B13 Miesten vöitä 2                          -        1 
B14 Miesten muita 
asusteita ja koruja 5 8 1 
B 15 Miesten koruveitsi 3 2 1 
Korvakorut 0 3 0 
hiuskoru 0 0 1 
vöitä (ei käyttäjn suku-
puolta) 0 9 0                                
C VARSINAISET ASEET 79 225 44 
C1 Veitset ja tikarit 9 30 8 
C2 Keihäät 9 25 3 
C3 Jouset 5 30 1 
C4 Nuolet 50 100 30 
C5 Viinit 2 11 1 
C6 Heittonuijat 3 29 1 
C7 Lingot 1 0 0 
D TYÖKALUT JA AM-
MATTIVÄLINEET 27 49 9 
D1 Pääelinkeinot 20 37 4 
D2 Käsiteollisuus 7 12 5 
D3 Kaupankäynti 0 0 0 
E TALOUSESINEET 71 286 14 
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E1 Saviastiat 3 10 2 
E2 Kasveista valmiste-
tut astiat 68 276 12 
F AMBOLAISET ASUN-
NOT 3 25 0 
F1 Talo ja sen kalusto 2 4 0 
F2 Makuupaikat eli 
vuoteet 1 2 0 
F3 Huonekalut 0 19 0 
G TAIDEVÄLINEITÄ JA 
TAIDE-ESINEITÄ 51 160 13 
G1 Soittimet ja rummut 8 33 1 
G3 Piirustukset ja maa-
laukset 2                         -     0 
G4 Erilaisia puuveistok-
sia 26 79 0 
G5 Kävelykepit 2 29 1 
G6 Kuninkaan valta-
merkit 2                         -     1 
G7 Tupakkavälineet 11 19 10 
K SEKALAISTA 2 11 0 
YHTEENSÄ 407 1293 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kokoelman pääluettelon alkuperäiset konseptit. ALK F. OMA; ”H Kasvillisuus”. 

Karl Emil Liljebladin kotimuseon pääluettelo. ALK F. OMA; Taskinen 2004, 6–13; Rauta-

nen 1983, 18–83. 
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Liite 3. Namibian ja Ambomaan kartta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Hiltunen 1993, 13. 
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Liite 4. Valokuva Sortavalan Ruskealan pappilan Afrikka-huoneesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Emil Liljebladin valokuvakokoelma. ELK. OY. 
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Liite 5. Valokuva Sortavalan Ruskealan pappilan Afrikka-huoneesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Emil Liljebladin valokuvakokoelma. ELK. OY. 
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Liite 6. Emil Liljebladin tutkimusmatkalla valokuvaamia ”juhlavälineitä”, joihin 

kuuluu rumpu, palkeet ja ”kori, jossa on taikomisvälineitä”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Emil Liljebladin valokuvakokoelma. ELK. OY. 
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Liite 7. Valokuva uukwambilaisesta naisesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Emil Liljebladin valokuvakokoelma. ELK. OY. 
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Liite 8. Valokuva ambomaalaisesta miehestä rautakielisoitin kädessään 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Emil Liljebladin valokuvakokoelma. ELK. OY. 
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Liite 9. Valupatoja, ruukkuja ja koreja Uukwambissa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Emil Liljebladin valokuvakokoelma. ELK. OY. 
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Liite 10. Ambonaiset valmistamassa palmunlehväpunonnaisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Emil Liljebladin valokuvakokoelma. ELK. OY. 
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Liite 11. Emil Liljeblad työhuoneessaan Oniipassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Emil Liljebladin valokuvakokoelma. ELK. OY. 


