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kaunistetuksi A:ksi. Se kai oli olevinaan huomaavaisuutta hal-
litsijaa kohtaan, mutta miks'ei se myös olisi voinut olla enne
Ahlströmin tulemisesta?

V:na 1876 joutui yhtiö suoritukseen ja myytiin Antti Ahl-
strömille summasta, joka ei täysin vastannut sen kiinnityslai-
noja. Koko siihen pantu pääoma oli niin ollen mennyt huk-
kaan.



XV.

FREDRIKSFORS AHLSTÖMIN AIKANA.
Ahlström ostaa Leineperin [877. — Leineperin tilat, vilje-
lys, kylvö, ja salo. — I'alssilaitos muutetaan navetaksi.

Varmaankin oli valpas ja tarkkanäköinen Ahlström jo kau-
van sivultapäin seurannut Leineperin asiain kehittymistä

ja odottanut sopivaa aikaa ottaakseen ohjat käsiinsä. Leine-
peri olikin monessa suhteessa sopiva hänen alusmaihinsa
liitettäväksi, siinä kun vielä oli hyvästi metsää ja se kun oli
lähellä Noormarkkua. Kilpailijan pois tieltä raivaamisella oli
silläkin puolensa.

Pian putosikin kypsä hedelmä hänen käteensä.
Milloin Ahlström lienee tehnyt omassa mielessään päätöksen

ostaa Leineperi, en voi sanoa, mutta kesällä vna 1877 tapaamme
hänet ostopuuhissa. Elokuulla kysyy hän, silloin Kauttuassa
asuen, Noormarkun hoitajan Selim Bäckströmin mieltä siitä, oli-
siko ehkä liikaa tarjota tehtaasta 700,000 markkaa. Tämä
summa ei ollut Bäckströmin mielestä liika suuri. Siinä tapauk-
sessa, että ostaisi Leineperin, ajatteli Ahlström muuttaa valssi-
laitoksen takomapajaksi, jota Bäckström ei kuitenkaan katso-
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nut sopivaksi, koska oli tarpeellista, että oli olemassa valssilai-
tos, joka työskenteli yhdessä Noormarkun ja Kauttuan takoma-
pajain kanssa. Samoihin aikoihin lähetti Ahlström myöskin
Kauttuan tehtaan hoitajan F. Granqvistin ottamaan selkoa missä
kunnossa Leineperin laitokset olivat. Myöskin metsät hän
luetti.

Elokuun 16 p:nä antaa hän liikkeensä hoitajalle Porissa
Anian Biiokströmille määräyksen: »kirjoita huvin vuoksi Fred-
riksforsin osakeyhtiön johtokunnalle Gööteporiin ja kysy, mikä
heidän alhaisin hintansa on Fredriksforsista. Huomauta myös,
että heidän ostohintaansa ei ole pantava määrääväksi-. Vastaus-
sähkösanoma Gööteporista määriisi Fredriksforsin hinnaksi

840,000 ja kaluston hinnaksi arviolta 260,000 markkaa.
Ahlstiim katsoi hinnan niin kohtuulliseksi, ettii sen pohjalle

voitiin perustaa kaupanhieronta ja sy3-.skut.lssa matkusti hiin
mukanaan vaimonsa ja pormestari Ivdvard Molander rouvineen
ensin Tukholmaan ja sieltii Molanderin kanssa Gööteporiin.

Leineperin kauppasopimus allekirjoitettiin Gööteporissa 8 p:nä
syyskuuta vna 1877. Se on koko pitkä asiakirja. Hinta kai-
kesta kiinteimistöstä, tiloista ja tehtaista, oli 830,000 markkaa.
Tilinä summa oli maksettava siten, että ostaja vastaanottopäi-
västä lähtien otti vastatakseen noin 206,000 markan hypoteekki-
lainasta, ettii hän lokakuun 31 p:nä maksoi puhtaassa rahassa
34,000 mk., ettii hän ennenmainitusta 750,000 markan suuruisesta
ja 50,000 markan velkakirjoihin jaetusta kiinnityslainasta otti vas-
tatakseen 500,000 markasta, että ostaja asetti velkakirjat myy-
jälle tai hänen määräämällensä mainittujen kiinnitysten panttia
vastaan, maksettavaksi 300,000 markkaa 31 p:nä heinäkuuta vna
1871). 100,000 markkaa 31 p:nä heinäkuuta vna 1 880 ja 100,000

markkaa 31 p:nä heinäkuuta vna 1881. Korko oli 6 "o. Vakuu-
deksi 300,000 markan osasta tiitä kauppasummaa kuin myöskin
kaluston ostosummasta tuli ostajan pantata ja johonkin, mie-
luimmin suomalaiseen pankkiin sijoittaa kiinnitykset Xoormar-
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kun tehtaasta, Lankosken ja Saarikosken tiloista sekä Kaunis-
saaren sahoista.

Erityistä ostosummaa vastaan, joka sittemmin toimitetun ar-
vion mukaan nousi noin 287,555 markkaan, seurasi kaikki irtai-
misto, niinkuin tehdas-, maanviljelys- ja sahakalusto, jyvävaras-
tot, rehut, karja, malmit, takkirauta y. m. Sopimuksessa oli
muuan semmoinen pykälä, että elPei ostaja, ennen syyskuun
loppua ilmoita ottavansa vastaan määrätystä hinnasta tehtaan
takkirautavaroja, on kauppa purettu, ell'ei myyjä tahdo niitä
itse taottaa. Tämän takkiraudan ynnä muunkin irtaimiston
vastaanottamisesta syntyi riita 84,353 markan summasta ja
päättyi vasta vna 1883 Ahlströmin eduksi.

Yllämainittu hypoteekkilaina suoritettiin v:na 1886, jolloin
sitä oli jälellä 291,216 markkaa ja muut erät sopimuksessa mai-
nittuina päivinä.

V:na 1880 rakensi Ahlström nippuvasaran luo ja sen yhtey-
teen sahan, jossa oli 2 raamia, kanttisaha ja halkosirkkeli.

Lienee tässä nyt paikallaan, ennenkun siirrymme muihin,
luetella mitä kaikkia tiloja ja laitoksia nyt kuului Leineperiin
ja oli sen ympärille keräytynyt olletikkin, kun siihen ei sen viimei-
sen omistajan aikana ole mitään lisätty. Erään v:na 1875 tehdyn
arvionpidon mukaan, jonka hypoteekkipankkilainan saamista
varten toimittivat oikeusraatimies August Barck, Kullaan kappa-
lainen Nehemias Verin *), nimismiehet Alfred Alander ja P. A.
Gallen sekä lautamiehet Gustaf Rindell, Jakob Dunder, Gerhard
Träsk, Johan Jaakola, Josef Juhola ja Johan Fredrik Kiilo,
voimme myöskin antaa joitain tietoja siitä, missä kunnossa ja
millaisessa viljelyksessä maatilat tähän aikaan olivat.

Fredriksforsin tehtaalle kuului, kun Ahlström sen osti, seu-
raavat tilat: Leineperin yksinäinen rälssitila ','a manttaalia;

*) Verin järjesti, nitoi ja luettelolla varusti Leineperin suuren arkiston
josta tekijä on hänelle erityisesti kiitollinen.
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Suoliston tila. johon kuului Grannilan rälssisäteri i m.. Iso- ja

Vähä-Keron rälssitila :l i m. ja Mikkolan verorustholli r7n m.. —

I'aluksen kylässä Hamppusen verotila '/_• m., Jämsän verotila

Va m., Ellin verotila ':i m., puolet Kiilon verotilasta 7 <ai m.,

Mattilan, Tiirikan ja Kulhon vero-uudistalot, sekä Kriivarin ja

Kihban ulko[)alstat ja Kei[)pilän torppa Kosken kylässä;

Rudanmaan uudismaa; — '/a Fristedtin verotilaa '.ia m.;

Konttorirakennus Fredriksfirsissa.

Saarijärven verotilat Koivuniemi '"'.* m., Enola '.ii m., Saarijärvi
!,/ni in.; Levanpellon kylässä Fläskin rälssitila'"'/is m., Mikko-
lan rälssitila -"'''ia m., - Majalan verotila '•_• m., Kittilän verotila
'-/':■ m., l.'otilan verotila -

» m., — Sädön rälssisaari Kokemäen-
joen suussa; — sekii Sippolan vrroaugmenttitila T ia m. Kosken-

kylässä. !H)

*) Jonka Ahlström jo v:na 1878 möi 30,000 markasta lautamies Johan
Johansson Jaakolalle.
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Yllämainitun arvion mukaan olivat nämä tilat v:na 1875
seuraavanlaisessa kunnossa:

Leineperissä oli peltoa 699 tynnörin alaa, joita viljeltiin
vuoroviljelyksessä 22 eri lohkossa ja joihin vuosittain kylvettiin
40 t. ruista, 20 t. ohraa ja 76 t. kauraa. Niittyjä oli 50 t. alaa.
paitse peltoheinämaita. Elukoita 46 hevosta, 6 härkää, 70 leh-
mää. Maitoa myytiin vuosittain 18,000 kannua, voita 750 levis-
kää. Metsää oli vaan kotitarpeeksi. Tilan arvo 300,000 m.

Suoliston tilat Grannila, Mikkola ja Kero: peltoa 587 t. alaa,
viljeltiin vuoroviljelyksessä 12 lohkossa, joihin kylvettiin 33 t.

ruista, 18 t. ohraa, 60 t. kauraa. Niittyä 421 t. alaa. Torppa-
rit viljelivät näistä 142 t. alaa peltoa ja 273 t. alaa niittyä ja
maksoivat arvioitua arentia 1,772 m. Elukoita 30 hevosta, 8
härkää, 100 lehmää ja torppareilla 29 hevosta ja 40 lehmää.
Maitoa myytiin vuosittain 40,000 kannua. Metsä oli hyvitä.

Tilan arvo 250,000 m
Levanpellon Fläski, Mikkola, Maijala, Kittilä ja Uotila:

peltoa 264 t. alaa, niittyä 693 t. alaa, joita kaikkia tavallisessa
kolmijakoisessa viljelyksessä viljelivät torpparit, maksaen arvi-
oitua arentia 6,701 markkaa. — Metsitä oli kaikkiin tarpeihin
ja myytäväksikin. Arvioitu hinta 150,000 markkaa.

Paluksen tilat Jämsä, Elli, Kiilo ja Hamppunen: 145 t. alaa
peltoa, 211 t. alaa niittyä, joista torppareilla oli 51 t. alaa pel-
toa ja 145 t. alaa niittyä ja heillä hevosia 25 ja lehmiä 35 ja
maksoivat arentia 1,916 markkaa. Viljelys tavallinen kolmi-
jakoinen. Kylvettiin ruista 20 t., ohraa 7 t. ja kauraa 13 t. Omis-
tajalla ei itsellään ollut näillä tiloilla karjaa. Torpparit möivät

35 leiviskää voita. Hinta arvioitiin metsiin hyvyyden tähden,
jota oli runsaasti, 120,000 markaksi, ilman sitä 29,032 markaksi.

Fristedt, Koivuniemi, Enola, Saarijärvi ja Kulho: Peltoa 166
t. alaa, niittyä 267 t. alaa, joista kaikki torpparien kolmijakoi-
sessa viljelyksessä ja joihin kylvettiin 34 t. ruista, 10 t. ohraa
ja 47 t. kauraa. Heillä oli hevosia 30, lehmiä 48, möivät voita
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6o leiv. Torpparit maksoivat arentia 2,370 m. Hinta arvioitiin
metsän hyvyyden tähden 70,000 markaksi.

Tilain arvo oli tämän arvion mukaan 890,000 markkaa eikä
tähän ollut vielii luettu tehdaslaitosten, sahain ja myllyjen
hintaa.

Antaaksemme vielä käsityksen Leineperin maanviljelyksestä
Ahlströmin hallinnon ensi aikoina liitämme tähän seuraavat
taulut:
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Karjaa oli tiloilla v:na 1878 yhteensä i>ö lehmää, joista
ayrshirerotuisia 85 ja lypsivät ne mainittuna vuonna yhteensä
ö2,800 kannua maitoa.

Tehtaita ja laitoksia oli, antaaksemme niistäkin tässä luette-
lon semmoisina kuin ne olivat joutuessaan Ahlströmin haltuun:

Fredriksforsissa: masuuni, johon kuului kaasun polttouuni,
muserruslaitos ja kupaaliuuni; vasarapaja, tiilestä tehty, jossa
oli viisi lanchashireahjoa, ahjo järeitä takeita varten, kaksi sula-
tusahjoa ja yksi räkkiahjo, kaksi kolmesilinteristä paljetta; yksi
käsitakomo, jossa neljä naulavasaraa, kaksi nippuvasaraa, kaksi

ahjoa ja yksi viuhkapalje. Fredriksbergissä oli tiilestä tehty
vasarapaja, jossa valssilaitos, rautasaksi ja kaksi keitto- eli
juottouunia sekä viuhkapalje eri rakennuksessa, valssisorvi,

halkosaha sekä hiilihuone, rauta-aittoja y. m.; - nelikivinen
vesimylly, kaksi ryynilaitosta ja luutamppi.

Joutsijärvessä oli vesisaha kaksiraaminen, kaksinkertainen
kanttisaha, pärehöylä, tiiliuuni ja kaksi kuivauslatoa.

Yhteensä on nyt Leineperin tilojen pinta-ala noin 12,400

hehtaaria ja kun Noormarkussa on noin 5,500. Lampissa noin
4,000 ja Längelmäellii noin 4,000, niin on tämä tilaryhmä siis
enempää kuin kahta vertaa suurempi kuin Noormarkku eikä
paljoa pienempi kuin kaikki viimemainitut tilat yhteensä. Leine-
peri on siis suuri alue ja suurelta se näyttääkin. Sen viljelyk-
set vaikuttavat kuin meren selät katselijan silmään, kuin selät,
joita aura kyntää ja joita hevosharava ja niittokone purjehtii.
Se on rauhallisen viljelyksen paikka, jonka tyyneyttä eivät häi-
ritse enää edes vasarain pauke eikä palkeiden kohina. Meijeri
ja mylly siinä vaan muistuttaa entistä tehdasaikaa.

Leineperin hoitajan ja sen alustalaisten kaikki tarmo un
pakostakin suunnattuna maan viljelemiseen. Jos metsät kerran
loppuisivatkin Ahlströmin alueilta, olisivat kuitenkin aina maat

jälellä ja vastainen suurviljelijä-liikeniies löytäisi tässä paikassa
kaikki edellytykset vaikutukselleen. Maanviljelys oli vuosisatojen
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kuluessa, ennen rautatehtaan perustamista. Kurkien ja Hornien
aikoina, se elinkeino, johon Leineperin tuottavaisuus perustui.
Verrattain lyhyen ajan, vähän yli sata vuotta, oli tehdasliik-
keessä paikan päämerkitys. Fihän voi ennustella, mutta joten-
kin suurella varmuudella voi kuitenkin olettaa, ett'ei puutavara-
liikkeenkään kukoistusaika tule kestämään kauvemmin. Silloin
on taas turvauduttava yksinomaan maanviljelykseen, jonka
käyttövoima ei koskaan lopu ja joka sittenkin on oleva Suomen
pääelinkeino. Omituisen kuvan siitä antoi tämän kirjoittajalle
käynti Leineperissä, jossa toiminimen edustaja ja tehtaan hoi-
taja pitiittivät rakentaa rappeutunutta valssilaitosta Fredriks-

-1 »ergissä, mutta rakentaa sitä navetaksi. Entinen rautatehdas
yhden Suomen suurimman sahanomistajan ja puutavaran jalos-
tajan toimesta muutettuna — maitotehtaaksi! On sekin pala-
nen järkähtämättömän taloudellisen kehityksen kulkua. Ostaes-
saan Leineperin lienee Ahlström kyllä tämänkin sen tulevai-
suuden aavistanut. Hänen onnensa häntä niinkuin aina tässäkin
johti hyvään tulokseen. Hän etsi ja osti etupäässä metsiä,
mutta sai maitakin kaupan päälle.

Maanviljelijä ei Ahlström kuitenkaan ollut ja oli hiinen liike-
mieshiontonsa. joka tahtoi saada nähdä pikaisia tuloksia, liiaksi
vilkas odottaakseen niitä hedelmiä, joita maanviljelys meillä vaan
hitaasti kypsyttää. Ostamillaan tiloilla Leineperissä ynnä muu-
alla pani Ahlström pellot heinänkasvuun ja möi heiniin ainakin
osaksi. Tästä ovat varsinaiset maanviljelijät häntä moittineet
ja luonnollistahan onkin, ettii maitten tuottavaisuus siten väheni.
Mutta paitse ettii järkiperäinen maanviljelys taas myöhemmin
on päässyt oikeuksiinsa, on myöskin otettava huomioon, että
Ahlström tiiliä tavalla nopeasti rahaa irti saaden lujensi liiket-
tään yleensä ja samalla myöskin tuki maanviljelyksen tulevai-
suutta.

Ei kuitenkaan koskaan kaikkia heiniä myyty, vaan pidettiin
Leineperissä myöskin karjaa, joskaan se ei ollut niin komea ja
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suuri kuin Lönegrenin ja ruotsalaisen yhtiön aikana. Maiio
myytiin Lorissa ja paikan päällä. On myöskin moitittu Ahl-
strömiä siitä, että hän otti torppareilta heidän luonnonniittynsä.
Torpparien tila ei siitii kuitenkaan huonontunut, kun saivat
pitää peltonsa verrattain halvasta, noin 15 markasta tynnörin
alan. Heidän suhteensa on myöskin huomattava *), että heidät
täten pakotettiin panemaan enemmän työtii peltoon ja asetta-

maan ne osaksi vuoroviljelykseen. Uusi järjestys tietysti alussa
herätti nurinaa, mutta kun verot tasaisemmin jaettiin pinta-alan
ja maan arvon mukaan, niin eivät torpparit katsoneet etunsa

vaativan poistua, vaan pysyivät he kaikki paikoillaan ja lienee
heillä n}-t paremmat olot kuin milloinkaan ennen, kun heitä
rasitti syseämistaakka ja ajovelvollisuus. joista alinomaa kuului
valituksia. Ruotsalaisen yhtiön aikana oli työpakko rajoittama-
ton ja ylityöstä maksettiin pieni päiväpalkka.

■'■) E. Avellanin mielipide.



XVI

LAHJOITUKSIA VUOSINA 1876—1886.

Lahjoituksia Suomalaiselle teatterille. — Eräs kirje F. M".
Ro/hs/enil/a. — 10,000 m. Porin Suomalaiselle yksityislyse-
olle. Avustusta Porin suomalaiselle tyttökoululle. — Kir-
jeen vaihtoa A. Meurmauiu kanssa Morgonbladetisla.

Kirje Evald Fred. Janssonilta.

"I "* j tarvitse kauvankaan selailla Ahlströmin papereita, ennen-

X ___4 kun jossain lähetetyssä kirjeessä tapaa lyhyen tiedonannon
siitä, ettii se ja se rahamäärä on lahjana pantu sinne ja sinne
menemään. Yhtä usein tapaa saapuneiden kirjeiden joukossa
kiitoksen jostain vastaanotetusta summasta ja kenties kaikista
useimmin avunpyynnön johonkin yleiseen tai yksityiseen tar-

peeseen. Elämäkerran kirjoittajan mieluinen velvollisuus on poi-
mia ja panna talteen mitä hän tiellään tapaa ja niin seuratkoon
tässä taas pieni tilinteko Antti Ahlströmin lahjoituksista vuo-
teen 188Ö.

Summa, jonka v:na 1876 heti ensimmäiseksi tapaamme, on
10,000 markan suuruinen lahja Suomalaiselle teatterille. Ahl-
strömin harrastus tämän taidelaitoksen ylläpitämiseksi ei supis-
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tunut tähän. Enemmän kuin mihinkään muuhun erityiseen
tarkoitukseen, lukuunottamatta hänen suuria lahjoituksiaan
maamme hätääkärsiville ja muille köyhille, on Ahlström tähän
saakka uhrannut suomalaisen teatterin ja suomalaisen oopperan
kannattamiseksi. Jo seuraavana vuonna 1877 sai teatteri en-
sin 1,000 m. lahjana ja sitten v:na 1877 78 osakkeina 10,500

m. \':na 1878, 11879 ja 1880 kannatti Ahlström suomalaista
oopperaa 21,172 markalla. Yhteensä hiin siis oli lahjoittanut
suomalaisen puhe- ja laulunäyttiimön hyväksi kokonaisen omai-
suuden eli 41,672 markkaa. Osa yllämainitusta 21,172 markan
summasta annettiin luultavasti erään kirjeen johdosta, jonka
Ahlströmin entinen koulutoveri maisteri F. \Y. Rothsten kirjoitti
hänelle, ja joka on näin kuuluva:

Hyvä ystävä!

Jos niitten monien lisäksi, jotka arvattavasti alati h}'\yytees
turvaavat, minäkin nyt lähestyn Sinua, ällös kyllästyen kään-
tykö pois, vaan ajattele, ettii huolellisella sydämmellä seison
eilessäsi, nöyrän hartaasti anoen, että suosiollisesti puhettani
kuuntelisit. Asia koskee suomalaista teaatteria. Samalla kuin
neiti Aalberg ulkomailla on saavuttanut erinomaisen maineen,
samalla siis kuin teaatterimme on osuttanut hyvää kuntoansa
ja Bergbom oivallista opettajan-taitoansa, samalla on koko lai-
tos raukeemaisillaan. Menneeltä ajalta on nykyisen johtokunnan
vastattavaksi kasvanut niin suuri summa, että sen on aivan mali-
dotoin tointansa jatkaa eikii toistakaan sijaan saada, jollei tule-
vaa näytäntövuotta varten taata 20,000 markkaa. Nitistä ei kui-
tenkaan vielä ole koossa kuin 8,000. Ne meistit täällä, joilla
jotain vähän on ollut, olemme koettaneet tähän ja muihin yh-
teisiin yrityksiin panna, mitä suinkin olemme jaksaneet. Äveri-
äiltä puuttuu intoa ja rakkautta. Poissa on nyt myöskin Sten-
berg, tuo meidän aikuisista kansalaisista ainoa, jolla on ollut
Sinun luontosi. Alakuloisina täällä keskustelemme, mistä apu
säätänee. Tuleeko siis sen laitoksen kukistua, jonka kaikki
myöntävät nerollisen johtajansa kautta vuosi vuodelta suuresti
edistyneen ja joka jo nyt on semmoinen, että esim. viime ke-
väänä moni kylmäkiskoinen täällä hämmästyi ja ihastui sekii
ruotsinmielisten täytyi näytännöissä käydä? Kuinkapa tuo työn-
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haluamme vähentäisi, kuinka mieltämme raukaisis, kuinka tule-
vaisuutemme toiveita himmentäisi, kuinka kansallisia toimiamme
yleensä masentaisi, jos tämä ensimmäinen tuotteemmetaiteen alalla
häviäisi! Tämä ajatus se muun muassa rintamme tuskalla täyttää.
Alä pane. ystäväni, ihmeekses, jos tämmöisessä tilassa käännyn
Sinun puolees. Minä en ole unhottanut sitä jalomielisyyttä,
jolla Sinä sivistyksen ja suomalaisuuden asiaa olet lakkaamatta
edistänyt, sitii anteliaisuutta, jota olet niin monesti osottanut ja
niin runsaassa määrässä, ettei Sinulla ole ketään vertaista meillä
ollut. En ole liioin unhottanut, ettii kaikilla pitää olla rajansa.
Mutta asiainhaarain ankaruus on vaatinut minua kirjoittamaan
Sinulle. Jos Sinun on mahdollista, lisää entisiin isänmaallisiin
ansioihis sekin, että olet ollut suomalaisen teaatterin pelastajia,
niinkuin muutoinkin tämän teaatterin etevimpiä kannattajia. - -

Xiiin olet kuullut asiani. Fntisen koulukumppanin oikeudella
tartun nyt kiitecs ja pyydän sydämmestäni: takaa, jos Sinun
suinkin käy laatuun, joku summa suomalaiselle teaatterille, ettii
tilinä oman taiteemme esikoinen eläisi ja se ajatus muitakin
elähyttäisi, että meillä vielä on kunnon miehiä. — Asia ratkais-
taan ensi Lauantaina. Minun täytyy sen vuoksi pyytila, ettii
tahtoisit tehdä hyvin ja niin pian kuin mahdollista telegrafee-
rata minulle tämän kirjeen johdosta.

Helsingissä 4 p. Lokak. v. 1880.
F. W. Rothsten.

Vielä lähempänä Ahlströmin sydäntä kuin maamme sivis-
tyksen' kukkasien, sen taidelaitosten hoitaminen oli sivistyksen
juurien istuttaminen ja sen taimien vaaliminen. Kansanopetus,
sekä alempi että ylempi, oli niinkuin jo ennen olemme näh-
neet saanut häneltä mitä runsainta kannatusta. Merikarvian,
Pomarkun. Siikaisten ja Noormarkun koulut hän oli perustanut
ja joka vuosi antoi hän niille apuansa, Noormarkun koululle
säännöllisesti joka vuosi öoo m. opettajan palkkaamiseksi. Myös-
kin hänen suuresta lahjoituksestaan Helsingin alkeisopistolle on
jo ennen mainittu. Kun sitten hiinen omalla paikkakunnallaan
tuli kysymys suomalaisen kansan korkeampien sivistystarpeiden
tyydyttämisestä, oli Ahlström tietysti kohta mukana.

Se isänmaallinen innostus, joka oli saanut pääkaupungin
suomalaisen korkeamman oppikoulun aikaan, levisi vähitellen
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maaseudullekin. Tuulta koululiikkeen purjeihin puhalsi se sit-
keä, nykyiselle ruotsinmielisellekin polvelle käsittämätöin vas-
tustus, joka kohtasi Suomen kansan oikeutettuja sivistys])yrinnöitii
ja josta oli seurauksena ettii kysymys koulujen perustamisesta
valtion varoilla siirtyi vuodesta vuoteen. Ja tuo tuuli paisutti
purjeita niin, että syksyllä v:na 1879 saatiin avatuksi seitsemän
yksityisillä varoilla kannatettavaa suomenkielistä koulua, joista
yksi oli Porin suomalainen yksityislyseo. Tämän koulun perus-
tamisesta kerrotaan siitä v:na 1890 painetussa kertomuksessa:

Tammikuun 7 p:nä 1879 pidettiin Porin kirkon sakaristossa
kunnan kokous, johon oli saapunut jäseniä useasta Porin kau-
pungin ympärillä olevasta seurakunnasta, Ulvilasta, kaupungin
maaseurakunnasta, Noormarkusta, Ahlaisista, Pomarkusta, Kul-
laalta ja Nakkilasta. Sittenkun kokouksen varsinainen tehtävä
oli päätetty, nosti kunnallisneuvos F. Avellan kysymyksen siitä,
eikö olisi tälle paikkakunnalle aivan tärkeätä, että suomenkieli-
nen lyseo mitä kiireimmin saataisiin perustetuksi Porin kaupun-
kiin. Kaikki läsnäolijat yksimielisesti myönsivät tämmöisen oppi-
laitoksen saamisen Porin kaupunkiin tärkeintä tärkeimmäksi, ja
hartaalla osanotolla heti ryhdyttiin valmistaviin toimiin. Aluksi
valittiin jokaisesta äskenmainitusta kunnasta miehiä, joidenka
tehtäväksi jätettiin itsekunkin paikkakunnallansa herättää har-
rastusta yritykseen ja muutoinkin toimia aiotun koulun eduksi.

Sittekun asiaa näin oli tarpeeksi valmistettu, tuli heidän
sitten jonakin sopivana aikana panna toimeen suuri kansan-
kokous Porissa, johon oli kutsuttava osallisia kaikista Sata-
kunnan seurakunnista neuvottelemaan tästä tärkeästä asi-
asta.

Tämmöinen kokous sitten pidettiinkin seuraavan Helmikuun
17 p:nä Porissa, Otavan suuressa salissa. Kokouksen, johon oli

saapunut kansalaisia, miehiä ja naisia, useammista Satakunnan
seurakunnista, kaikkiaan noin 200, avasi läänin]»rovasti K. E.
Stenbäck, ilmoittamalla syyn, minkätähden yleisöä oli tähän
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tilaisuuteen kutsuttu. Tiimiin jiilkeen rovasti Stenbäck, valit-
tuna kokouksen puheenjohtajaksi, piti innokkaan puheen, jossa
hiin osoitti miten tärkeätä koko Satakunnan maakunnalle on

suomenkielisen koulun saaminen Poriin niin pian kuin mahdol-
lista. Tiimiin johdosta nyt alkoi vilkas keskustelu, joka päättyi
siihen, ettii yksimielisesti päätettiin jo ensi syksystä panna vaiku-
tukseen yksityisillä varoilla kannatettava suomenkielinen oppi-
laitos.

Samassa tilaisuudessa asetettiin aiottua koulua varten johto-
kunta ja valittiin siihen [4 vakinaista ja 6 varajäsentä, puo-
leksi kaupungista ja puoleksi maalta. Johtokunnalle myönnet-
tiin täysi valta ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita koulun kun-
toon panemiseksi ja hoitamiseksi katsottiin tarpeellisiksi. Vielä
stimana iltana, ennenkun kansa hajosi, kirjoitettiin esillepan-
nuille listoille koulun kannattamiseksi yli 8.000 markkaa. Suu-
rin lahjoitus oli kauppaneuvos Antti Ahlströmin kirjoittama
1,500 markkaa. — Tämmöinen oli Porin yksityislyseon synty.

Syyskuun 1 p:nä kello 9 e. p. p. avattiin oppilaitos; oppilaille
määrättiin kullekin paikkansa, annettiin läksyt seuraavaksi päi-
väksi y. m., jonka jälkeen sekii opettajat ettii oppilaat lähtivät
kaupungin kirkkoon, jossa päivän kunniaksi pidettiin juhlalli-
nen jumalanpalvelus. Kirkko oli ahdinkoon asti väkeä täyn-

nään. Juhlasaarnan piti kirkkoherra J. Roschier ja päivän merki-
tyksestä puhuivat alttarilta rovasti Stenbäck ja lyseon johtaja
maisteri Ad. Malin. Kirkosta päästyä kokoontui suuri joukko
kaupunkilaisia ja maalaisia Iltaman ravintolaan yhteisille päi-
vällisille, joissa monta onnentoivotuksen maljaa äsken peruste-
tun oppilaitoksen menestykseksi tyhjennettiin. Illaksi oli kau-
pungin puistossa toimeenpantu kansanhuvit, joihin ääretön

kansanpaljous oli saapunut koulun avaamisjuhlaa viettämään.
Päivän kuluessa saapui sähkötietä useampia onnentoivotuksia
eri seuduilta maatamme.
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Kuinka hyvin titssii lyhyessä esityksessä kuvastuu tuon toi-
vojemme ihanimpain aikain henki, henki, joka sai Antti Ahl-
ströminkin herkän rinnan väräjämään! Se värähteli hopea-
kielin! Seuraavana vuonna, joka oli keisari Aleksanteri II:n riemu-
juhla, tehtiin kaikkialla maassamme lahjoituksia sekit kuntain
että yhdistysten puolelta rakastetun hallitsijan muistoksi. Niinpä
esim. perusti Porin kaupunki 10,000 markan suuruisen apu-
rahaston koulujensa varattomien oppilasten hyväksi. Antti Ahl-
ström lahjoitti yksinään yhtä suuren summan suomalaiselle
yksityislyseolle.

Lahjoitus-kirja on näin kuuluva:

Syvästi tuntien, kuinka suuresti Hänen Majesteetinsa Keisari
Aleksanteri 11. kahdenkymmenenviiden vuotisena hallitus-aika-
nansa on Suomen kansan sekii valtiolliseen että yhteiskunnal-
liseen ja kansalliseen kehitykseen vaikuttanut, ja tahtoen riemu-
päivänä, jota Suomen kansa tämän isänmaallemme onnel-
lisen aikakauden johdosta viettää, aikaanpanna säädöksen, joka
tulevinakin aikoina kantaisi todistusta nykyisen sukupolven
tunteista, minä tämän kautta Porin suomenkieliselle Yksityis-
lyseolle köyhäin, hyvälahjaisten ja siivoin oppilaitten avuksi ja
hyväksi lahjoitan ja määrään kymmenen tuhannen (10,000)
Suomenmarkan suuren rahasumman »Antti Ahlströmin apu-
rahaston nimellä, vähentämättömänä säilytettäväksi, seuraavilla
ehdoilla ja määräyksillä:

i:ksi. Rahasto, joka jää minun taakseni, kiinnitetään minun
omistamaani Noormarkun pruukin kartanoon sen alle kuulu-
vain maatilain ohessa ja pysyy siihen kiinnitettynä siksi kuin
minä taikka se, joka Noormarkun pruukin kartanoa silloin hal-
litsee, tahtoo lakata rahastoa takanansa pitämästä.

2:ksi. Rahastosta maksan minä taikka se, joka Noormarkun
pruukin kartanoa hallitsee, viisi (5) prosenttia vuotista korkoa,
kuitenkin niin, ettii koronmaksu alkaa 2:sta päivästä maalis-
kuuta 1881 ja ensi vuodelta 2:een päivään maaliskuuta 1882
uloskäy ainoastaan toisesta puolesta lahjoitussummaa eli s,ooo:sta
markasta ja vasta viime mainitusta päivästä koko rahastosta.

vksi. Jos .minä taikka se, joka Noormarkun pruukin kar-
tanoa hallitsee, tahtoo lakata rahastoa takanansa pitämästä,
asiasta ilmoittakoon kolme kuukautta edeltäkäsin koulun johta-
jalle, jonka tulee ryhtyä toimenpiteisiin hoitokunnan aikaan-
saamiseksi rahaston hoitamista varten.
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-pksi. Hoitokunnan asettavat Merikarvian, Siikaisten, Ahlais-
ten, Noormarkun, Pomarkun, Porin maaseurakunnan, Ulvilan,
Kullaan ja Nakkilan kunnat sekä Porin kaupunki sillä tavalla,
ettii jokainen nitistä kunnista valitsee yhden valitsiamiehen, ja
v alitsiamiehet sitten Porin kaupungissa tulevat yhteen hoito-
kuntaa valitsemaan.

s:ksi. Hoitokuntaan, jonka asentona on Porin kaupunki,
valitaan viiden vuoden ajaksi erältään 5 vakinaista ja 5 vara-
jäsentä, joista viimemainitut tarpeen sattuessa astuvat vakinais-
ten siaan.

6:ksi. Hoitokuntaa valittaessa valitaan myöskin tilintarkas-
tajia, jotka vuosittain tarkastavat rahaston hoitoa ja siitii paikka-
kunnan sanomalehdissä antavat yleisölle tiedon.

7:ksi. Valittu hoitokunta pitää aina huolta siitä, että seu-
raavaksi viideksi vuodeksi uusi hoitokunta tulee yllämainitulla
tavalla valituksi.

B:ksi. Hoitokunnan tulee luotettavaa vakuutta vastaan pitää
rahaston varat korkoa kantavina ja niitten hoidosta vastata.

9:ksi. Rahastosta karttuvat korot jaetaan isompina taikka
vähempinä apurahoina köyhille oppilaille, jotka hyviin käytök-
sen ohessa osoittavat ahkeruutta ja tarkkuutta sekä semmoisia
luonnonlahjoja, ettii voivat opin tiellä menestyä, kuitenkin niin,
että apurahoja ei anneta ensimaiseen luokkaan, sekä että muu-
toin yhtä etevistä oppilaista ne, jotka ovat kotoisin niistä seura-
kunnista, mistä minulla on taikka ininä joudun saamaan maa-
tiloja ja varsinkin ne, jotka ovat niistii maatiloista, ennen muita
apurahoilla muistettakoon.

io:ksi. Korkorahat vastaanottaa koulun johtaja ja apurahain
jaosta päättää opettajakunta.

it:ksi. Jos kaikkia korkorahoja joltakin eri vuodelta ei sovi
eikä tarvitse jakaa, loput niistä jääkööt seuraaviksi vuosiksi
silloin jaettavien apurahain lisäksi.

I2:ksi. Vastaanotetut korkorahat sekä niistä syntyvät satun-
naiset säästöt pitäköön koulun johtaja jossakin pankissa talle-
tus- taikka juoksevalla tilillä, siksi kun niitä tarvitaan.

I3:ksi. Apurahat jaetaan yleensä koulun vuositutkinnossa,
mutta erinäisissä tapauksissa oppilaalle määrätty apuraha voi-
daan pitää tallella seuraavaksi lukuvuodeksi vähin erin oppi-
laan tarpeisiin ulosannettavaksi.

i-pksi. Jos Porin suomenkielinen yksityis-lyseo aikain ku-
luessa muutettaisiin valtion kustantamaksi oppikouluksi suoma-
laisella opetuskielellä ja neljällä taikka useammalla luokalla,
taikka jos yksityis-lyseon sijaan muutoin astuisi vastaava taikka
laajempi suomenkielinen valtion oppikoulu, tässä lahjoitettu
rahasto, yksityis-lyseon tykkänään lakattua, lankee tälle tämmöi-
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selle valtion oppilaitokselle kuitenkin niillä ehdoilla ja määräyk-
sillä, jotka tämä lahjoituskirja sisältää.

Porissa 2:na piiiviinii maalisk. 1880.
A. Ahlstr(")iii.

Todistavat:
Edv. Avellan. Otto Palander.

Tiimiin rahaston sai Porin lyseo Yksityis-lyseon lakattua

periä. — Rahasto oli lahjoituskirjan nojalla kiinnitettynä Noor-
markkuun. Tämän lahjoituksen arvoa lisiiii vielii se, ettii aika,

jolloin lahjoitus tehtiin, ei ollut Ahlströmin liikkeen parhaimpia.
Kun ei olisi voinut muuten olla hyvää asiaa auttamassa, tahtoi
hän kuitenkin auttaa ainakin velaksi ja sentähden suorittikin
hiin lahjoituksestaan vaan korot. Mutta paremmassa tallessa ja
sen suurempaa korkoa kasvamassa ei rahasto kuitenkaan olisi
voinut olla muuallakaan. Samana vuonna ja päivänä antoi
Ahlström niinkuin ennen jo mainittiin toiset 10,000 m. Merikar-
vian koululle samoilla ehdoilla.

Vuotta myöhemmin kuin suomalainen lyseo perustettiin Porin
suomenkielinen yksityistyttökoulu. Ne olivat molemmat taimia
samasta juuresta ja samat kädet niitä vaalivat, samat tuet pys-
tyssä pitivät. Ahlström lahjoitti tyttökoululle eri vuosina yh-
teensä 1665 m. ja kuului koulun perustamisesta kuolemaansa
saakka sen johtokuntaan. Koulun kertomuksessa lukuvuodelta
1897 sanotaan Ahlströmistä, ettii »hänessä kadottivat suomalai-
suuden ystävät paikkakunnalla ystävän ja tukeen, jota sydäm-
mellisesti kaipaavat. Kiitollisuudella muistelee jokainen tosi-
suomalainen, mitä hän sekii suomenkielisen sivistyksen ettii

suomenmielisten pyrintöjen edistämiseksi on uhrannut.»
Muista tällä ajanjaksolla tehdyistä lahjoituksista mainitta-

koon vielä muutamia suurimpia. V:na 1885 ja 1886 sai Käyrän
kasvatuslaitos yhteensä 10,000 m.; Punainen risti sai v:na 1877
Turkin sodan aikana 2.000 m.; — Suomalaisugrilainen seura
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v:na 1886 yhtä suuren summan ; — Suomen lähetysseura v:na 1883
ja 1885 yhteensä 1,500 in.; Dorcas-yhdistys Porissa v:na 1881
1,000 m.; —500-markkasia pirahteli milloin minnekin. v:na 187(1
Kansatieteelliselle museolle. Porin soitannolliselle seuralle ja
MorgonbladeLille v:na 1878, sekä nälänhätäisille Venäjällä v:na
1880. Köyhiil Porissa, Merikarvialla y. m. muistettiin säännöl-
lisesti vuotuisilla apurahoilla.

»Morgonbladetin» kannattajain kanssa oli Ahlströmillä v:na

1883 pieni yhteentörmäys, joka selviää seuraavista A. Meur-
manin hänelle kirjoittamista kirjeistä:

Helsingissä 29:nä p:nä Marraskuuta 1883.

Arvoisa veli!

Se avustus, jonka sain sinulta vastaanottaa Morgonbladetin
puolesta, täyttää suuruudeltaan kaikki, mitä kohtuudella voidaan
pyytää; mutta tapa millä se oli annettu, tekee mahdottomaksi
minun sitii vastaanottaa. j-Joka ilolla antaa, sitä Jumala rakas-
taa», sanoo sananlasku, ja kerjäläisellekin lahjaa annettaessa,
olkoon ystävällinen ilme vastaanottajan nöyryyttävää asemaa
lieventämässä. Sitii masentavammalta täytyy tuntua sellaiselle,
joka kuitenkin on luullut olevansa vieläpä jonkunlainen ystävä-
kin, kun ei saa vastaanottaa muutamaa omakätistä riviäkään.
Kysymyshän koski ainoastaan Morgonbladetin tarpeellisuutta,
tai tarpeettomuutta. Jos edellisen otaksuminen on meidän puo-
leltamme sokeutta, niin voihan meille sen ystävällisesti ilmoit-
taa. Muuten ilman katkeruutta ja ystävyydellä:

A. Meurman.

Helsingissä 13:11a p:nä Joulukuuta 1883

Rakas veli!

()len vilpittömästi kiitollinen kirjeestäsi, joka kehoittaa mi-
nua lähemmin selittämään asiaa, jota sinä et näy käsittävän
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samalla tavalla kuin minä. Ensiksikin tahdon myöntää sinulla
olleen täyden syyn suuttua siitä, ettii Mbladetin listan mukana
seurasi yksityinen kirjelmä. Ymmärrän varsin hyvin, että voi
näyttää siltä kuin oikein koettaisimme vaikuttaa sinuun saadak-
semme sinulta suurempaa avustusta. Se ei kuitenkaan ollut
tarkoituksemme, ja hyvin epämielelläni suostuin minä kirjoitta-
maan. Mutta samantapaisia kirjeitä lähetettiin monelle, minun
tehtäväkseni tuli kirjoittaa sinulle, ja minä tottelen, silloinkin
kun en täysin voi asiaa hyväksyä. Sinun oikeutettu suuttu-
muksesi olisi mielestäni hvvin päässyt ilmoille siten, että muitta
mutkitta olisit antanut prokuristisi lähettää takaisin listan, sillä
mitä se muuta vastausta oikeastaan olisi tarvinnut. Mutta yhtä
hyvin olisit voinut, sen rahtuakaan minun /vanhaa Aatamiani,
liikuttamatta, kirjoittaa mitä mielesi olisi tehnyt, lopettaen sitten:
ja toivon ettii teidän listallanne on oleva parempi menestys

muualla kuin minun luonani.» Mutta näille sanoille, kun ne
ovat sintin prokuristisi kirjeen lopussa, on annettava aivan toi-
nen merkitys kuin jos ne olisivat tulleet sinulta persoonallisesti.
Hänen toivomuksensa kanssa ei meillä ole mitään tekemistä ja
oma toivomuksesi olisi sinun itsesi pitänyt tuoda esille, sillä se
koski todellakin arkaluontoista asiaa. Ei ole hauskaa kerjätii
vuodet umpeen, eikä herra Bäckströmin nenäkkäisyys sitä suin-
kaan tee suloisemmaksi. Ja kuitenkin olivat juuri nämä hiinen
sanansa syynä siihen, etten minä katsonut voivani toi-
mia toisin kuin tein. Vaikka et voisikaan hyväksyä tätä seli-
tystä, olen tahtonut sen tehdä, ja vakuutan yhä, kuten edelli-
sessä kirjeessänikin, etten muuten hetkeäkään ole tuntenut min-
käänlaista katkeruutta tai epäystävällisyyttä. Ystävällisyydellesi,
että huolimatta epähyväksymisestäsi kuitenkin vastasit, annan
minä suuren arvon.

Mahdolliseksi puolustukseksi itsepintaisuudellemme ylläpitää
Morgonbladettia, voimme me täällä Helsingissä mainita sen,
ett'emme itseämme säästä eivätkä toverimmekaan meitä säästä.
Että Morgonbladet vielä ensi vuonna, sittenkun maaseutu yleensä
on meidät hyljännyt, voi ilmestyä, se riippuu siitä, että täällä
asetettiin taksoitus-komiteea», joka suorastaan määräsi sen vero-
määrän, jolla kunkin oli avustettava, eikä se suinkaan ollut
vähäinen, mutta ei sitä kukaan vastustanut. Siitä näet. että
vakaumuksemme Mbladetin tarpeellisuudesta, vaikkapa olisikin
hairahdus, on luja ja kyllin voimakas kehoittamaan tuntuvam-
piinkin uhrauksiin, ja sellaisesta seuraa tavallisesti, että ollaan
vähän äreitä. Todennäköistä on, että meidän harvat maaseutu-
tilaajamme sitäpaitse jättävät meidät; mutta siitä huolimattakin
on vuosi 1884 oleva Mbladetin viimeinen, ja saa niin ollakin,
siinä tapauksessa että kuten huhutaan suomalainen kielikysy-
mys saa onnellisen ratkaisun Pietarissa. Ja lopuin lopuksi.
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kaikki on. kuten toivon, entisellään. Humoristisen tervehdyk-
sesi Ignatiukselle tulen ilolla perille viemään

ystäväsi A. Meurman.

\ :na 1187(1 näkyy Ahlström saaneen sangen omituisen pää-
hänpiston. Hiin ilmoittaa sanomalehdissä haluavansa kustan-
taa 10 vapaaehtoista Serbian vapaussotaan ja lupaa maksaa
kullekin 1,000 mk. Ainakin kaksi halukasta ilmoittihe. Toinen
heistä sähköttää Hämeenlinnasta tarjoutuvansa lähtemään ja
toinen kirjoittaa Helsingistä 17 p:nä lokakuuta v:na 1876: Saan
täten ilmoittaa olevani halukas lähtemään Serbian armeijaan,
ja pyydän täten Teitä armollisesti minullekin antamaan ne 1.000
Smk., jotka sanomalehdistä päättäen olette määränneet niille 10

henkilölle, jotka tahtovat astua Serbian armeijaan. Selvityk-
seksi saan mainita, että olen tehtaankirjanpitäjä Kellokosken
tehtaalla, ja 20 vuoden ikäinen, mutta erityisen halun pakoit-
tamana saada taistella Serbian riveissä käännyn minä nyt tällä

pyynnöillä Teidän puoleenne.»
Pääsivätkö nämä taikka muut sodanhaluiset Ahlströmin kus-

tannuksella miekkojansa mittelemään turkkilaisia vastaan, en

voi sanoa. Ei Ahlströmin kirjoihin ainakaan ole merkitty kuin
yksi tälliin tarkoitukseen maksettu satamarkkanen jollekin hra
Orionille. Myöskin kirurgeja ilmoittautui, mutta Ahlström vas-
tasi tahtovansa sotilaita eikä haavalääkäreitä. Vastamainittu
seuraavana vuonna tehty 2,000 markan lahjoitus Punaselle ris-

tille näyttää viittaavan siihen, ettii haavain antamisinnostus oli
vaihtunut haavain sitomisharrastukseksi.

Hauskuuden vuoksi en malta lopuksi olla panematta tähän
erästä kirjettä, jossa sen kirjoittaja kirjailija Evald Ferdinand

Jansson kääntyy Ahlströmin puoleen pyytämällä häntä ei aino-

astaan kustantajakseen. vaan myöskin arvostelijakseen. Kirje
on senaikuisia kirjallisia olojamme ja vaatimuksiamme hyvin
kuvaava ja on sillit siis pieni kirjallishistoriallinen merkityk-
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sensä. Jansson oli, vaikkakin yleensä epäonnistunut kirjailijana,
kuitenkin tavallaan tienraivaaja, varsinkin suomalaisen historial-
sen romaanin alalla. Hiinen tunnetuimat teoksensa ovat nii\-

telmät >Barthol(lus Simonis» ja »Raatimiehen tytär >ja romaani

»Hatanpään Heikki ja hänen morsiamensa»-. Kirje on näin
kuuluva:

Kustaan kappelista lokakuun 27 p:nä 1877. Korkeasti kun-
nioitettava herra Ruukin Patruuna! Sitte kuin viimein kirjoi-
tin Teille on minua monta kohtaloa kohdannut käydessäni poh-
jan perillä, Oulujoen rannoilla, Merikosken kuohua katsomassa,
sen huminaa kuulemassa. Sieltä voin sanoa Teille sydämmelli-
simmät tervehdykset, sillä siellä olivat ihmiset erittäin sydämel-
liset, vieraanvaraiset ja ystävälliset. Oi, kuinka olivat siellä
seudutkin suotuisat, maisemat mairehiset ja salot suloiset! Vella-
mon neitien lauluilta lumottuina hymyilevät siellä kukat kau-
neemmin kuin muualla ja koskien reunoilla lauloivat linnut
vilkkaammin, visertelivät virttänsä vireämmin kuin täällä lounai-
sempana. Kesä siellä tosin oli lyhyt, mutta sen sijaan niin
erinomaisen suloinen ja ihana, että se väkevällä voimalla val-
loitti ihmismielen ja sydämen. Minun oloni siellä oli kovin
hauska ja olisin siellä hyvin viihtynyt, jos se työ, joka minulla
oli tehtävänä, olisi jossakussakin määrässä tuottanut rauhaa ja
tyytyväisyyttä omalle tunnolleni. Mutta niin ei ensinkään ollut
asian laita, vaan päinvastoin: päivä päivältä täytti tyhjyyden
tunne aina enemmän ja enemmän rintani, samassa kuin mi-
nusta näytti ikäänkuin olisin peräti syrjääntynyt siltä työalalta,
jossa minun oikeastaan on työskenteleminen. Se ajatus, ettii
olin perin juurin svecomanillisen bolagin käskettäväksi antau-
tunut ja ajatukseni tekemäni toimeni mitättömyydestä tuli mi-
nulle raskaaksi. Ja mitätöntä on tosin olla umpi suomalaisessa
seudussa ruotsalaisen sanomalehden toimittajana, lehden, jolla
ei kaikkiaan ollut edes kaksi sataakaan tilaajaa. Kun yhtiö
päälle päätteeksi ei suvainnut, että toimittaja ajoi omia miettei-
tään, vaan yhtiön, niin oli senkin takia mahdoton ajan pitkään
olla L T. T:n edesvastaavana toimittajana. Jos olisinkin edeltä-
päin nähnyt sen kontrahdin, jota minua Ouluun tultuani vaa-
dittiin allekirjoittamaan, niin en millään ehdolla olisi ottanut
mainittua sanomalehteä toimittaakseni. Onneksi luulen olevan,
että siitä toimesta olen päässyt ja vakava aikomukseni on tästä
lähtien nimenomaan ja alituisesti työskennellä suomalaisen
kaunokirjallisuuden alalla. Tätä alaa on tähän asti liian vähän
raivattu ja ylen suuri määrä kokemattomia kokeita ja tehtäviä.
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vielä tekemättömiä, astuu tällä alueella työskenteliän etehen
huomioon ottamisen vaatimuksella.

Ammoisista ajoista asti on totuudeksi tunnustettu, että alku-
j.eräinen romaani- ja novellikirjallisuus on mitä suurimmasta
merkityksestä jokaiselle kansalle, kuin pyrkii sivistyksen perille.
Suomen kansa on hyvin vähässä määrässä saanut tällaisen
kirjallisuuden etuja nauttia. Ani harvat ovat luvultaan suomen-
kielellä kirjoitetut alkuperäiset novellit ja meidän romanikirjalli-
suutemme on toivon tuottaman omaisuuden joukkoon luettava.
Tuskin on kukaan yrittänytkään romanipukuun verhoa kan-
samme muinaisia kohtaloita; historiamme aarreaitta on tässä
suhteessa saanut pysyä salattuna kammiona, jonka ovea ei ku-
kaan ole ottanut avataksensa. Tätä päivä päivältä aina kipeäm-
min tunnettua puutetta jossakin määrin poistaakseni olen aiko-
nut ensi tulevan vuoden alusta Turun kaupungissa ulosantaa
»Kirjallisen Kuukauslehden» kokoisen lehden, nimeltä »Suomen
Kaunokirjallisuus-Lehti». Tämä lehti, jonka julkaisemiseen jo
olen lähettänyt pyynnön painohallitukselle, tulisi sisältämään
alkuperäisiä romaneja, novelleja, dramallisia teoksia ja lyyril-
listä poesiaa. Aikomukseni on aikaa myöten tämän lehden
työntantereelle koota niin monta nuorempaa suomenkielistä
kirjailiaa kuin suinkin mahdollista on; muutamille olen jo kir-
joittanutkin tästä asiasta. Mutta tässä on eräs vaikea kohta
kysymyksessä: onko Suomen kansa kypsynyt senlaatuisen sa-
nomalehden kannattamiseen? Ilmaiseksi en voi keneltäkään
pyytää alkuperäisiä teoksia enkä niitä itse ilmaiseksi saata kir-
joittaa. Jos siis ei tilaajoita tarpeeksi asti ilmaannu, niin täy-
tyy minun joulukuun alussa ilmaantuvan näytöslehden ulos-
annettua jättää koko yritys sikseen. Vaan ell'ei tämä yrityk-
seni onnistuisikaan, niin en kuitenkaan, ai'o luopua tehdystä
päätöksestäni tehdä työtä suomalaisen kaunokirjallisuuden alalla.
Mutta voidakseni missä tapauksessa tahansa mainitussa työssä
toimiskella on välttämättömästi tarpeellinen, että joku ottaa niitä
painattaaksensa. Viinieis syksynä teitte hyväntahtoisesti tämän
asian suhteen erään ehdoituksen, jota minun jo silloin olisi
pitänyt noudattaman. Mutta silloin tuli tuo sanomalehtipuuha
— onnettomasti kyllä — väliin ja asiaa oikein tarkoin ajattele-
matta antauin työalalle, jok'ei ollut minun perusajatusteni kanssa
yhtäpitävä. Nyt pyydän uudestaan saada kysyä Teiltä, jos
vielä vast'edes mecenatillisella jaloudellanne ottaisitte samoilla
ehdoilla kirjallisia toimiani edesauttaaksenne? Minä käännän
itseni Teidän puoleenne syystä, että Te voitte minua tässä
asiassa auttaa, mutta pääasiallisesti sentähden, että Te suoma-
laisen kirjallisuuden hyötyä harrastatte ja olette minua kohtaan
osoittaneet niin suurta ystävällisyyttä, ett'en sitä millään tavalla
ole ansainnut yhtä vähän kuin sitä milloinkaan saatan palkita.
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Mutta sitii ei ole tarviskaan, sillä jokaisella, kuin hyvää tekee,
on varmaankin jialkka siitä omassa rinnassaan, ja hyviin teke-
miseksi voinee toki lukea köyhän kaunokirjallisuutemme edes-
auttamista.

Tässä mukana seuraa -Raatimiehen tytär-, sama drami, joka
jo viimeis syksynä oli valmis, mutta jota sitten olen korjaskellut
ja taas korjaskellut. Teatteri-kajijialten laatii on sellainen, ettii
niitä kirjoittaissa on hyvin vaikea, milt'ei mahdotoin arvata nii-
den scenillistä voimaa ja menestystä, ja mielikuvitus tässä suh-
teessa hoijieroitsee sinne tänne, jotta yhtenä päivänä yksi asiain
mutka näkyy mukavaksi, toisena toinen, joka taas kolmantena
ei ole olevinaan oikein jiaikallansa. Tästä syntyy hirmuinen
ristiriita ajatuksissa ja monenkertaista työtä, vaan lojiullisesti ei
voi kuitenkaan varmuudella jväättiiä kajijialeen scenillisestä kel-
vollisuudesta ennenkun sen on niihnvt näyttämölavalla näytet-
tävän. Vasta silloin astuvat silmiin sen dramalliset ansiot ja
etupäässä sen puutteet, vasta silloin voijii viimemainittuja kor-
jata onnistumisen visseydellä. Tähänkin kaj.paleesen aio'n
tehdä viimeiset korjaukset ja lisäykset sitte kun olen sen näh-
nyt näyttämölavalta.

Bergbom sekä kirjoitti että telegrafeerasi tiimiin kap|>aleen
jjerään Ouluun, aikoen sen näytettäväksi tänä syksynä. Mutta
siellä ei ollut minulla aikaa eikä tilaisuutta tarkoin miettiä millä
tavalla antaisin draman loppua, jos tekisin sen tragilliseksi s.
t. s. antaisin Ebban tulla nunnaksi, tahi ei. Ensi ajatukseni
kallistui tragillisuuden puolelle, mutta nyt tyyskemmin asiaa
ajateltuani olen tullut siihen jiäätökseen, että sellainen loppu,
kuin kajijialeella nyt on, jiaremmin soveltuu kuvaamani ajan
kanssa yhteen. Sillä katolisuus-uskon yhä heikentyvä voima
on tässä välttämättömästi kuvattava ja siitii seuraa, ettii uuden,
jjian koittavan aikakauden mietteet ja aatteet kaikissa ja kaikki-
alla vaativat j.äästäksensä voitolle. |os Teidän kiireelliset val-
tiopäivätoimenne sen antavat myöden, niin jiyydän Teitä hyvän-
tahtoisesti lukemaan tiimiin kajijialeen ja tähän jryyntööni lii-
tän anomuksen siitä, ettii sitten lähetätte sen Kaarlo Berg-
bomille, jotta suomalainen teateri saa ruveta sitii harjoittele-
maan.

Lopuksi kysyn, jos tahdotte ottaa tämän kajijvaleen jiaina-
tettavaksenne ja kokonaan lunastaa jiaino-oikeuden siihen?
Siihen hintaan, minkä katsotte hyväksi määrätä työni jvalkkioksi.
tyydyn mielelläni. Josko Bergbom vielii on samoista mietteistä
kuin ennen, niin tulee kajijiale näytettäväksi ennen joulua ja
kohta sen nähtyä voin tehdä ne korjaukset ja muutokset, joita
ehkä on tarvis tehdä. Rahalliselta kannalta ehkä olisi paras,
jos tämä teos kirjana ilmestyisi jouluksi, mutta taiteelliselta
kannalta katsoen olisi jiaremjii. ettii se ilmestyisi muulla ajalla
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esim. uudeksi vuodeksi, sillä tuohon n. k. -joululitteraturiin
ihmiset tavallisesti eivät ole tottuneet laskemaan suurta taiteel-
lista arvoa. Nöyrästi pyydän muutaman sanan vastaukseksi
tähän kirjeeseni. Suurimmalla kunnioituksella ja sydiimmelli-
simmällä kiitollisuudella

Evald Ferd. Jahnsson.

Minkä arvostelun Ahlström Janssonin näytelmästä antoi, siitä
ei ole tietoja säilynyt. Hänen kustannuksellaan ei se ainakaan
ilmestynyt.

Ennenkun |iäätämme tiiman toisen Ituun Ahlströmin lahjoi-
tuksista, on valaisevaa luoda yleiskatsaus hänen v:teen 1886
asti eri vuosina uhraamiinsa rahamääriin:

Niinmuodoin lahjoitetun lahjoitusten summan keskimäärä
kultakin näiltä 16 vuodelta 11,005:14 m. Sen suurempaa vuo-
tuista veroa isänmaan hyväksi lienee meillä harva mies suorit-
tanut.

:na 1864 400: V:na 1871; i, (S75:-—
» 1868 I ,000: » 1880 44,917:
» 1873 19,000: ■— 1881 3,245:-

» 1874 23,825: - 1882 2,235: —

» 1875 11,107: 25 1883 2,790: -
» 1876 12,152: 05 1884 2,040:

I 877 1 1,262: — 1885 9,325:-
.8 78 7,619: - 1886 23,290: —

Summa 1 76,082: 50



XVII.

LIIKKEEN KEHITYS VUOSINA 1871—1886.

»Numeroi puhuvat". - - Pikkupiirteitä Ahlströmin toi-
minnasta. — „Garibaldi" myydään. — Kaupunkitalo oste-

taan. — Agentti Johnsonin konkurssi. — Onni onnet-
tomuudessa. — Huonoja vuosia. — Liikeolojen parantu-
minen v:na 1876. — Liikkeen hoitoa koskevia omakätisiä

kirjeitä. — Noormarkun päärakennus valmistuu. — Sai-
rautta. — Vuosi 1878 hyvin huono vuosi.

T 7 un Ahlström oli saanut haltuunsa Leineperin, seurasi liihes
|\ kymmenen vuoden aika aina .Strömforsin ostovnoteen 1886,

jonka kuluessa hiin ei lisännyt alueitaan eikä rakentanut uusia
sahoja, vaan tyytyi käyttämään hyväksensä ja hyödyksensä niitä
metsiä, sahoja ja tehtaita, joiden omistajaksi hän oli tullut.
Käytämme tätä valloitusten väliaikaa antaaksemme yleiskuvan
hänen liikkeensä kulusta. Se onkin nyt verrattain helpompi ja
voi tulla tarkemmaksi, kun kirjat vuodesta 187] ovat täydelli-
semmät kuin sitä ennen.

Vuosina 1871•- 1875 olivat käymässä Noormarkun vesisaha,
osaksi Kaunissaaren höyrysaha sekä osaksi Lankosken saha ja
Lönegrenin konkurssipesältä vuokrattu Lampin saha. Noormar-
kun ja Kauttuan metsiä silloin kaadettiin sangen suuressa mää-
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rin, edellisiä kuitenkin paljoa enemmän kuin jälkimäisiä. Sekä

Noormarkussa että Kaunissaaressa kuin myöskin Lankoskessa

sahattiin ostometsiäkin, vaikka vähemmässä määrässä kuin omia.
Vuodesta 1880 aletaan käyttää myöskin Leineperin metsiä, joita
etupäässä lienee sahattu Leineperin sahassa sekä luultavasti
myöskin Isonsannan sahassa Porissa, josta Ahlström omisti
kolmannen osan, ja jossa sahattiin v:sta 1882 luultavasti Leine-
perin puita.

Seuraavassa esitiimme muutamia numeroita sahaliikkeestii
ja sen tuloksista v:ina 1871- 1886.

Aita 1871 sahattiin Noormarkun sahassa 15,592 tukkia, joi-
den arvoa ja hakkaus- ja kuletuskustannuksia ei ole viety kir-
joihin. Tänä vuonna tuotti Noormarkun vienti 84,693: 92 m.

V:tta 1872 sahattiin Noormarkussa 63,02(1 tukkia, joista osto-

jiuita oli 23,685 kappaletta 18,046: 18 markan arvosta, ja myy-
tiin 222,472: 99 markasta.

V:na 1873 sahattiin Noormarkussa 84,085 tukkia, joista osto-
puita 40,247 kpl, 89,992: 39 markan arvosta, ja myytiin
303,981 11 markasta.

V:na 187j sahattiin Noormarkussa 121,441 tukkia, joista osto-

jiuita 87,983 kjil. 80.i)i)2: 30 markan arvosta, ja myytiin 421,337: 39
markasta.

Kirjoista jiäättäen ei Ahlströmillä siis näinä vuosina ollut
muita sahoja käynnissä kuin Noormarkun saha, jonka tuottei-
hin luultavasti myöskin oli luettu Kampissa sahattu jaLyttylän
lastaus paikkaan viety tavara. Seuraavana vuonna alkoi v.na

1874 valmistunut Kaunissaaren saha valmistaa tavaraa.

Aita 187 j sahattiin Noormarkussa 68,441, joista ostopuita
31,013 kappaletta 39,747: 79 markasta, ja myytiin 136,296: 71
markasta. Näistä oli sahattu 30,298: 24 mkn arvosta Hamina-
holmassa. — Kaunissaaressa sahattiin tänä vuonna 30,342 tuk-
kia ja myytiin puutavaraa 93,326: 99 inkan arvosta. Lankoskesta
vietiin tänä vuonna puutavaraa 26,612: 07 markan arvosta ja
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oli lähetetyn määrän suuruus 220 standerttia. ' ) Kaikkiaan oli
siis tänä vuonna myyty puutavaraa 278,236: 37 markan arvostit.

V:na 1876 sahattiin Noormarkussa 73,414 tukkia, joista oste-

tut puut 47,384 kpl. maksoivat 44,472: 33, ja kaikki yhteensä
74,992: 91, ja myytiin 1,219 standerttia 174,531: 77 markasta:
— Kaunissaaressa 107,112 tukkia, joista Kauttuan metsistä 97,367
kpl. 160,874: 23 markasta, yhteensä 183,314: 32 markan arvosta

ja myytiin 1,772 standerttia 273,360: 32 markasta: — Lankos-
kessa myytiin 481 st. 83,369: 37 markasta. — Siis v:na 1876
myytiin yhteensä 3,472 st. 533,461: 46 markasta.

V:na 1877 sahattiin Noormarkussa 77,652 tukkia 105,656: —

markan arvosta ja myytiin 1.495 st. 209,097: 24 markan arvosta;

Kaunissaaressa 66,671) tukkia 121,773: 09 markasta; myytiin
1,965 st. 287,592: 84 markasta; Lankoskessa sahattiin Lavialta
ostettuja tukkeja 10,roo kpl. 17,675 markan arvosta ja myytiin
316 st. 34,303: 63 markasta. Siis yhteensä 3,776 st. 331,193:73
markasta.

V:na 1878 sahattiin Noormarkussa 19,843 puuta omista metsistä
19,843: — markasta ja ostopuita 67,555 kpl- 80,012: 20 markasta
eli yhteensä 87,398 puuta 99,855: 20 markasta, ja myytiin 929
st. 96,546: 78 markasta; Kaunissaaressa sahattiin 88,501 puuta,
joista Kauttuan puita 8,096 kpl. 21,896: 26 markasta, 151,209: 53
markasta, ja myytiin 1,959 st. 249,379: 07 markasta. Lan-
koskesta myytiin 228 st. 22,787: 33 markasta. Siis yhteensä
3,116 st. 373,213: 40 markasta.

Aita 1879 ei Noormarkun omista metsistä kaadettu mitään,

vaan ostopuita sahattiin 30,923 kpl. 29,552: 32 markan arvosta, ja
myytiin 1,409 standerttia 119,498: 30 markasta; — Kaunissaa-
ressa sahattiin 66,910 puuta, jotka maksoivat 78,541: 33, ja myy-
tiin 1,413 st. 145,877: 11 markasta; Lankoskesta myytiin 295 st.

25,984: 24 markasta. — Siis yhteensä 3,117 st. 291,339: 83
markasta.

*) Ensi kerran merkitään standerttimäärä kirjoihin.
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V:na 1880 sahattiin Noormarkussa 51,169 ostettua tukkia
45,117: 44 markan arvosta ja omia puita 7,289 kjil. 9,527: 72
markan arvosta eli yhteensä 58,458 tukkia 54,645: 16 markan
arvosta, ja myytiin 1,763 st. 223,213: 40 markan arvosta. Kau-
nissaaressa sahattiin 117,162 tukkia (joista Kauttuan puita 20,775

kpl. 39,768: 40 markan arvosta) 175,205: 94 markan arvosta ja
myytiin 2,874 standerttia 333,620: 61 markan arvosta; -- Lan-
koskessa kaadettiin Saarikosken maalta 14,777 tukkia 30,852: 63
markan arvosta ja myytiin 564 st. 73,372: 73 markan arvosta;

Leineperin puita myytiin nyt, ensi kerran, 234 standerttia 36,393: 08
markan arvosta. Siis yhteensä v:na 1880 5,435 st. 688,600: 74
markan arvosta.

V:na 1881 sahattiin Noormarkussa ostotukkeja 60,903 kpl.
53,999: 81 markan arvosta ja omasta metsästit 9,907 tukkia

14,670: 14 markan arvosta eli yhteensä 70,810 tukkia 68,669: 95
markan arvosta, ja myytiin 1,148 st. 134,638: 33 markan
arvosta; Kaunissaaressa 129,010 tukkia, joista Kauttuan puita
64,631 kpl. 137,990: 30 markan arvosta, 250,949 markan arvosta,

ja myytiin 2,696 standerttia 382,871: 38 markan arvosta; Lan-
koskessa myytiin 147 standerttia 20,112: 77 arvosta; Leineperissä
myytiin 734 st., joista Noormarkussa sahautettuja 196 st.,
111,789:55 markan arvosta. Siis yhteensä 4,725 st. 669,411: 63
markasta.

Aita 1882 kaadettiin Noormarkussa ostotukkeja 74,134 kpl.
67,263:87 markan arvosta ja omasta metsästä 142 tukkia 214 mar-
kan arvosta eli yhteensä 74,276 tukkia 67,477: 87 markan arvosta,
ja myytiin 1,146 standerttia 137,283: 46 markan arvosta; Kaunis-
saaressa 120,421 tukkia, joista Kauttuan puita 48,483 kpl.
100,580: 62 markan arvosta, 203,420: 71 markan arvosta ja myy-
tiin 2,653 standerttia 391,209: 27 markan arvosta. — Tänä
vuonna valmistettiin ensi kerran stääviä; — Lankoskessa myy-
tiin 387 st. 33,458: 04 markan arvosta; Leineperissä 833 st.

119,286: 20 markan arvosta; ja Isonsannan sahassa sahattiin
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88,873 puuta 151,472: 74 markan arvosta, mutta tänä vuonna
ei tästä sahasta vielä mitään myyty. Eli yhteensä 50,169 stan-

derttia 721,238: 97 markasta.
Ijtta 1883 sahattiin Noormarkussa ostojmita 89,804 kpl.

71,089: 52 markan arvosta ja omista metsistä 2.145 kpl. 1,608:75
marktin arvosta eli yhteensä 91,949 tukkia 72,698: 27 markan ar-
vosta ja myytiin 1,049 st- 118,884: 30 markasta; Kaunissaaressa
118,073 tukkia, joista Kauttuan puita 20,859 kpl. 39,772: 75
markan arvosta, 177,599: 05 markan arvosta, ja myytiin 3,291

st. 413,983: 72 markan arvosta; Lankoskessa sahattiin ostotukkia
18,227 kpl. 14,276: 83 markan arvosta ja myytiin 142 st. 19,826:
/o markasta; Leineperissä myytiin 639 st. 76,202: 31 markasta;

Isonsannan sahassa 172,622 tukkia 243.751: 10 markan arvosta,

ja myytiin 2,282 st. 248,711: 76 markan arvosta. Yhteensä

7,403 st. 877,610: 49 markasta.
Aita IHH4 sahattiin Noormarkussa 71,949 tukkia 60,807: 58

markan arvosta ja myytiin 1,101 st. 107,137: 69 markasta;

Kaunissaaressa 46,882 kpl. 80,578: 77 markan arvosta ja myy-
tiin 2,565 st. 271,102: 91 markasta; — Lankoskessa ei sahattu
mitään; myytiin 360 st. 33,399: 89 markasta. - Leineperissä
myytiin 609 st. 63,622: 23 markasta; — Isonsannan sahassa
sahattiin 86,9/5 tukkia 109,917: 39 markan arvosta ja myytiin
3,464 st. 333,454: 93 markasta. Yhteensä 8,099 st- 830,7/7: 69
markasta.

V:na 1883 sahattiin Noormarkussa 88,255 puuta 72,852: 10

markan arvosta ja myytiin 1,362 st. lankkuja, sairoja ja lau-
toja 143,089: 15 ja 65 st. stäävejä 6,962: 10 markasta, eli yh-
teensä 1,427 st. 150,051: 23 markasta; Kaunissaaressa 77,310
tukkia, joista Kauttuan puita 14,796 kpl. 27,355: 17 markan
arvosta, 101,846: 38 markan arvosta; myytiin 3,408 st. lankkuja,
lautoja ja sairoja 415,223: 68 markasta, 238 st. stäävejä 22,172: 50
markasta eli yhteensä 3,646 st. 437,396: 18 markasta. — Lan-
koskessa ostettuja tukkeja 6,028 kpl. 2,405: 69 markan arvosta;
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myytiin 302 st. lankkuja, lautoja ja sairoja 32,760: 92 markasta
ja stäävejä 20 st. 1,806: 65 markasta eli yhteensä 322 st.

34,367: 37 markasta; Leineperissä myytiin 797 st. lankkuja,
lautoja ja sairoja (»2,279: 40 markasta ja 69 st. .stäävejä 6,286: 10

markasta, eli yhteensä 866 st. 98,363: 30 markasta; Ison-
saunan sahassa 75,516 kpl. 89,528: 33 markan arvosta, ja myy-
tiin 2,173 st. lankkuja, lautoja ja sairoja 244,144: 76 markasta,

213 st. stäävejä 20,277: 40 markasta ja 102 st. pintapuita 3,743:

95 markasta, eli yhteensä 2,488 st. 268,166: 11 markasta. Siis
yhteensä v:na 1885 8,749 st. 988,746: 61 markasta

Ana 1886sahattiin Noormarkussa 146,082 ostotukkia 121,906:64
markan arvosta ja omia puita 4,844 kpl. 2,880: 32 markan ar-
vosta eli yhteensä 124,786: 96 markan arvosta, ja myytiin 1,502

st. lankkuja, lautoja ja sairoja 150,409: 45 markasta, stäävejä
194 st. 16,739: 09 markasta, rimoja 24 st. 2,431: 50 markasta
ja pintapuita 23 st. 879: 36 markasta eli yhteensä 1,743 st.

170,459: 40 markasta; Kaunissaaressa 86,351 tukkia, joista Kaut-
tuan jiuita 68,722 kpl. 123,320: 25 markan arvosta, 153,856: 65
markan arvosta; myytiin 1,797 st. lankkuja, lautoja ja sairoja
229,064: 62 markasta, stäävejä 359 st. 31,686: 45 markasta,
rimoja 1 1 st. 1,094: 10 markasta, ja jiintapuita 157 st. 6,216: 67
markasta, yhteensä 2,324 st. 268,061: 84 markasta; Lankoskesta
Noormarkun tukkeja 22,396 kpl. 17,836: 37 markan arvosta, myy-
tiin 198 st. rimoja ja sairoja 27,006:69 markasta, stäävejä 84 st.

7,303: 42 markasta, rimoja 5 st. 534: 82 markasta, yhteensä
287 st. 34.844: 93 markasta; Leineperissä myytiin 470 st. lank-
kuja, lautoja ja sairoja 64,917: 38 markan arvosta, stäävejä 69
st. 6,036: 23 markan arvosta rimoja 3 st. 316: — markan arvosta

eli yhteensä 542 st. 71,269: 61 markan arvosta; Isonsannan
sahassa 148,489 tukkia 152,736: 14 markan arvosta; myytiin
2,429 st. lankkuja, lautoja ja sairoja 261,294: 03 markasta,

stäävejä 268 st. 23,632: 55 markasta ja pintapuita 60 st. 4.524: 03
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markasta, yhteensä 2,757 st- 289,430: 61 markasta. Yhteensä
v. 1886 7,653 st. 834,086: 30 markasta.

Yllä olevan mukaan oli siis alla olevina vuosina myyty
standerttimäärä ja niiden myyntisumma niinkuin seuraa:

Olemme esittäneet kaikki nämä numerot antaaksemme nii-
den »puhua». Ja ne puhuvat sangen selvää kieltä Ahlströmin
liikkeen kehityksestä näiden 16 vuoden kuluessa. Huomau-
tamme vaan että kun vuotuinen bruttotulo v:na 1871, joka edustaa
aikaa ennen Noormarkun ostoa, oli vaan noin 84,000 markkaa,
se 10 vuotta myöhemmin 1881 oli liki 700,000 markkaa ja v:na
1886, ennen Strömforsin ja Haminaholman ostoa, yli 800,000
markkaa. Keskimääräinen standerttimäärä oli vuosina 1876
—1886 5,505,82 vuodessa ja keskimääräinen bruttotulo samalta
ajalta 669,058: 27 markkaa. Nettotulojen suuruutta ei voida

Vuonna : k :andertti- Myynti-
määrä summa

187, 84,695: 92
1872 222,472: 99
,873 303,981:11
1874 423,557: 59
1875 278,236: 37
1876 3,472 533,46i:46
1877 3,776 551,193:73
1878 3,116 373,21.3:40

1879 3,"7 291,359:8.5
1880 5,435 688,600: 74
1881 4,725 669,4' ': 63
1882 5,oi9 721,238: 97
1883 7,403 877,6io: 49
1884 8,090 830,717:69
1885 8,749 988,746: 61
1886 7,653 834,086: 39
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määrätä, kun ei kustannuksista kaikilta vitosilta eikä kaikista
sahoista ole tarkkoja tietoja. Kirjan lojijiuun liitetyt graafilliset
kuviot osoittavat havainnollisesti voittojen ja tappioiden suhteen
eri sahoissa. On kuitenkin muistettava, ettii nämä taulut ovat

tehdyt kaikkia tuloja ja menoja silmällä jiitiien eikä siis aino-
astaan puutavaraliikkeen, vaan myöskin rautateollisuusliikkeen
ja maanviljelyksen.

Vaikka ylläolevista numeroista näkyykin pääpiirteet Ahl-
strömin liikkeestä, tahdomme kuitenkin vielä esittää muutamia

pikku tietoja Ahlströmin toimista näiltä vuosilta niiden tietojen
mukaan, joita hiinen yhä laajeneva kirjanpitonsa tarjoo, tahto-
matta kuitenkaan väsyttää lukijaa aivan monilla yksityskohdilla.

Puutavarain välittäjät ja ostajat olivat ylipäänsä samat kuin
ne, joiden nimet ovat jo ennen mainitut, joku uusi, niinkuin
esim. August VVingardh Englannissa, oli tullut lisää. Suurin
myyjä ja ainoa Ranskassa oli vanha agentti ukko Hamre, norja-
lainen, joka asui Pariisissa ja matkusteli ympäri Ranskaa mel-
kein yksinomaan Ahlströmin tavaroita myyden. Hiin oli jierin
rehellinen ja uskollinen palvelija ja nautti Ahlströmin suurta

luottamusta. Usein myönnettiin hänelle etuja, joita ei muille
annettu eikä ostajan ja myyjän välillä koskaan näytä mitään
riitaa syntyneen. Kerrotaan, etfei Hamrella ollut muuta kirjan-
pitoa kuin taskukirjansa.

-Alkupuoli vuotta 1873 oli hyvin lupaava ja menekki hyvä
siitä päättäen, ettii ostajat koettivat kilvan saada tavaraa. Lo-
pulla kesää kauppaolot kuitenkin hiukan huononivat, mutta se
ei vielä näy suuresti huolestuttaneen, koska syksyllä ja syys-
talvesta tajiaamme Ahlströmin ahkerasti metsiä ostamassa aina
Tampereen tienoilta saakka, jossa hän siihen asti ei vielä liene
liikkunut. Hyvien aikain takia olivat metsät kuitenkin kalliita
ja työpalkat korkeat, mutta sitten tulivat ankarat syysmyrskyt
ja kaatoivat metsää niin, että hinnat yhfäkkiä alenivat ja myynti-
tarjouksia tehtiin joka taholta. Puutavara laskettiin senvuoksi
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tulevan maksamaan 80 markkaa standertti osto- ja jalostuskus
tannuksineen.

Myöskin ruununmetsiä alkoi Ahlström tänä vuonna ostaa,

joutuen siinä kilpailuun Rosenlevvin kanssa. Tiina vuonna (1873)
ostetun Kuuskosken vesisahan kanssa seurasi myöskin ruunun-
metsiä. Varsinkin Kauttuan seudussa oli metsän osto suuressa
käynnissä m. m. siitä syystä, että Ahlström oli Kaunissaaren enti-
seltä omistajalta J. Iv. Kranckelta itselleen siirtänyt joukon metsä-
kontrahteja, joita vastaan hän tälle eli Rejiosaaren yhtiölle toi-
mitti puita Kokemäenjokea myöten.

Tänä vuonna sai Ahlström myydyksi laivansa •■>( .aribaldin»,

joka samoin kuin hiinen muutkin laivansa olivat huononjiuo-
leisia yrityksiä. Hän sai laivastaan 4,378 puntaa ja oli hänellä
nyt rahaa tarjottavana — Rosenlevvtllekin. Rosenlevvillä oli kui-
tenkin hänelläkin rahaa eikä hän ruvennut Ahlströmin tavaran

tallettajaksi.
V:na 1873 osti Ahlström sen kaupungintalon Porissa, joka

nytkin vielä on liikkeen hallussa. Sen oli rakentanut v:na 1855
konsuli Anton Björnberg, jonka pesästä se joutui Suomen [lan-

kille ja sitten Ahlströmille. Ahlström asui tässä talossa useita
vuosia talvisin, kunnes muutti Noormarkkuun.

Seuraava vuosi 1874 oli huono puutavara vuosi. Jo maalis-
kuussa kirjoitti erils agentti Englannista, että myynti näyttää
pysähtyneen ja kesäkuussa olivat siellä markkinat hiljaiset kuin
hauta. Samoin oli Saksassakin. Englannissa tehtiin sen joh-
dosta vararikkojakin ja eräs Ahlströmin agenteista meni myös-
kin kumoon, tuottaen Ahlströmille melkoisen tappion. Tämä
agentti, Johnsson nimeltään, oli edellisenä vuonna kuollut, mutta

hänen kuolinpesänsä sai Ahlströmin taivutetuksi antamaan itsel-
leen luottoa. Johnsson oli ollut reipas agentti ja nauttinut
Ahlströmin erityistä luottamusta. Huonontuneiden aikain takia
ei hänen jälkeläisensä kuitenkaan kyennyt suorittamaan sitou-
muksiaan. Tieto (ohnssonin maksukyvyn lakkaamisesta saapui
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Ahlströmille vähän sen jälkeen kuin kolme laivaa, täynnä tava-

raa, oli lähetetty ulos, mutta ei vielii ehtinyt saapua perille
Englantiin. Ahlström koetti saada lastit vastaanotetuiksi Eng-
lannissa omaan lukuunsa, mutta kun jiajierit jo olivat lähetetyt
edeltäpäin postissa, ei se enää käynyt päinsä, vaan olivat tavarat

menetetyt konkurssijtesälle, josta lienee tullut vaan io°.o:n
osinko, sekin vasta parin vuoden päästä. Onni onnettomuu-

dessa oli, ettii Ahlström ei saanut hankituksi jonssonille kaik-
kia sovittuja tavaroita. Siitä sai hän kiittää Lönegreniä, joka
esti hänet sahaamasta Kampissa, sittenkun saha siellä oli riidan
kautta joutunut hänen konkurssipesältään seuraamaan hänen
lastensa jierinnöksi ostamia ruununtiloja. Tappio oli useita
kymmeniä tuhansia ja lienee ollut sangen tuntuva niin ahtaina
aikoina. Kräässä kirjeessä vapaaherratar Falekille pyytää Ahl-
ström tämän tappion johdosta saadakseen siirtää erästä Kaut-
tuan hinnan osaa, 20,000, m., tuonnempana suoritettavaksi, ja
eräässä toisessa henkilölle, jolta kieltää pyydettyä takausta, sa-
noo hiin, että »hänellä oli yllin kyllin tekemistä asiain kanssa,
joihin hän viime aikoina oli ryhtynyt.»

Liikeolot eivät olleet loistavat seuraavanakaan vuonna eikä
luotto kovinkaan suuri, mikä näkyy m. m. siitä, että Ahlström
ei voinut ilman täytetakausta saada Kr. Svanljungilta Vaasassa
irti 50,000 m. lainaa Noormarkun kiinnitystä vastaan. Vanhat
liiketuttavat ulkomailla kieltäytyivät antamasta suuremjiia etu-

maksuja. Englannissa oli m. m. suuri kaupjjahuone lm Thurm
tehnyt konkurssin.

Sitävastoin alkoi kauppa taas elpyä v:na 1876 ja hinnat
nousta. Se näkyy edellä olevasta taulustakin, jonka mukaan
myyntisumma v:na 1876 oli kolmatta sataa tuhatta markkaa suu-
rempi kuin edellisenä ja standertin hinta noin 1 puntaa kor-
keampi kuin v:na 1875. Myöskin vuosi 1877 oli hyvä vuosi ja
olivat hinnat sinä vuonna ro jvuntaa 9—11 tuumaisilta ja 8 pun-
taa 7-tuumaisilta. Vuoden 1877 myyntisumma oli toistasataa
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tuhatta markkaa suuremjii kuin vuoden 1876, ja miii Ahlström
silloin suurimman määriin tavaroitaan Ranskaan. Luottokin oli
taas jialannut, siitä päättäen ettii Alhström maaliskuussa 1877
sai Re\v Kingtson & Oolta etukäteen aina 100,000 markkaa.

V:na 1877—78 oli Ahlström Helsingissä Porin kaupungin
edustajana. Kun toisessa jiaikassa (Kihumme Ahlströmin toi-
mista valtiojiäivämiehenii, annamme seuraavassa jiienen kuvan
hänestä vain liikemiehenä tiiltä ajalta, kuvan, jonka hän itse
on itsestään piirtänyt. Kun hänen liikkeensä jiääjohto kulki
hänen mukanaan missä hiin oleskelikin, Helsingissä, Kauttuassa
tai ulkomailla, niin oli hiin näinä valtiojiiiiväktiukausina jiakotettu
antamaan kirjeellisesti niitä määräyksiä, joita muuten teki Porissa
tai Noormarkussa ollen suullisesti. Panemme sentähden tähän
muutamia otteita hänen omakätisistä asioimiskirjeistään, joita ei
muuten ole muilta vuosilta juuri ollenkaan olemassa. Kysy-
mykset, käskyt ja määräykset tehdään ja annetaan näissä kir-
jeissä sillä samalla varmuudella kuin ne kuuluvat tehdyn ja
annetun suullisestikin. Kun tarkoituksemme vaan on kuvata
miestä ja hänen kirjoitustapaansa, emme katso tarpeelliseksi,
jos sen voisimmekin, mikä ei aina ole mahdollista, selitellä,
mitä kaikkia asioita nuo kysymykset ja määräykset milloinkin
lähemmin tarkoittivat.

Helsingissä 24 piitä lämmtk. 1877.

Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

Joko Reposaaren osakeyhtiö on maksanut heiltä saatavat
yli 5,000 Smk? Kuinka karttuu rahoja raudasta Kristiinan kau-
pungista? Jos sattuisi kassanpuute niin kirjotta Fr. Ahlströmiltä
uusi valtakirja vekselin diskonteeraamista varten joko Yhdys-
tai Pohjoispankissa. Klleivät ne riitä, niin aseta Herra Petrelltn
kanssa 20,000 Smk:n vekselin, joka tarvittaessa on käytettävä.
Kirjoita kapteeni Nordblomille, ettii hän joka viikko lähettäisi
mittauslistan joilla Rejiosaaren osakeyhtiöltä voi nostaa rahoja.
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()lisi hyvä jos Noormarkun valttari jiiakkoin voisi lähteä Ikaali-
siin tiedustelemaan, kuinka kuljetus siellä rupeaa sujumaan;
sillä kun sieltä on tänä talvena kuletettava 70,000 tukkia vesis-
töille, niin on katsottava, että se tulee tehdyksi. — Mal. Kerr-
manin metsää ei ole vielä alettu, sillä minä kirjoitin Koskelalle,
että se jätettäisiin vastaiseksi. Jos joku Koskelan tai Ihanderin
mukana olevista metsäkomisarjuksista on vajiaa, niin voi Kerr-
manin metsän panna alulle, mutta muussa tajiauksessa saa sen
antaa olla niinkauvan kun komisarjuksilla on tehtävää muissa
metsissä siellä (Ikälisissä). Pyydä valttarin kirjoittamaan minulle
miten on töiden laita sekä Ikälisissä ettii Noormarkussa. Ole
hyvä ja lähetä minulle luettelo niistii jKiutavaralajeista, joita on
Hamren kirjeessä tilattuna Herra Schulille ja myöskin Herra
Humbertille. — Kuinka on kassan laita? Katso vaan, ettet
joudu pulaan. Noormarkun hyjiotiseeraamattomat puutavarat
ovat hyjiotiseerattavat. kun Merikarvialaisten velkakirja 20 jitltii
helmik. on lunastettava. Fr. ja Johan Ahlström saavat antaa
aksejitin maksamattomista osuuksistaan ja velkakirjan saa sitten
jiittää heille.

— Jos Noormarkun v alttarilla on jäljennös Herra Sohlbergin
metsätakseerauksesta, niin liihettäkiiön minulle uuden taksee-
rauslistan, jollei hänellä ole, niin lähetän kotiin avaimeni, jotta
voivat ottaa piironkilaatikostani sen entisen. Terveys on hyvä,
jiarempi kuin viime aikoina kotona ollessani. —-

Helsingissä 30 p:nä lammik. 1877.
H. Y.

Tämän mukana seuraa avain jiiironkilahviini. Ikaalisten
kontrahdit ovat lahvia aukaistaessa vasemmalla ylimmäisessä
laatikossa. Jos Ylänteen kontrahtia tarvittaisiin, niin löytyvät
ne oikealta puolelta toisesta tai kolmannesta laatikosta alhaalta
lukien. JolFei Yhdysjiankki diskonttaisi Fr. Ahlströmin vek-
seliä, niin luulen että Pohjoismaiden pankki antaa yhteen kä-
teen 40,000 Smk. ja kun siellä ennestään on minun nimelläni
vaan 20,000, niin pitäisi 20,000 saataman lisää. Muussa ta-
jiauksessa asetettakoon vekseli Rew. Kingtonin nimiin, koska
hän myöntyy 1 ä 2,000 Punnan etu-antiin. — Herra Hamrelta
on tullut useita tilauksia, joista minä olen hyväksynyt 350
standertia —- hinnat 1 jmnta joka leveystuumalta kuusipuita,
alennus 10 "o. — Kauttuassa on myymätöntä rautaa 672 L?7,
mihinkä kaikki myydään? lsostasannasta on kannettava kor-
koa sahaan jiannuista rahoista, samoin rahat Herra Petrelliltä
niistä lankuista, jotka hän sai viime talvena Kauttualta jaRaumalta.
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Hiin on kai niin hyvä. ettii maksaa samat hinnat kuin itsekin
on saanut kohtuullista jirovisioonia vastaan. Puhu siitä Fager-
strömin kanssa ja sano, että hän, Fagerström, lähettää rahoja,
jotta minä voisin toimittaa hiinen asiansa. Lähetä sinäkin
helmik. keskivaiheilla minulle 3,000 Smk. - Viime sunnuntai-
iltana olin Keisarintanssijaisissa Keisarillisessa linnassa, jotka
jiiti hänen Ylh. Kenraali Kuvernööri. Seuraus siitä oli pieni
hengen ahdistus, yhtenä yönä, mutta sittemmin olen jälleen
nukkunut hyvin. --

Helsingissä 7 p:nä toukok. 1877.
H. V.

Koska avovesi joutunee vasta tämän kuun lopulla, sentähden
on myös tarjieen pyytää Frestadiukselta *) jiidennystä toukok.
30:11a ji:nä lankeavaan vekseliin, ainakin yhdeksi kuukaudeksi.
Hyvä olisi, jos jmolet voitaisiin maksaa, se riippuu siitä, kuinka
rautatavaralaskuja voidaan inkasseerata ja rautaa edelleen myydä.
Sitä vekseliä ei tarvinne lähettää ennen kuin 20 p:n paikoilla.
— Kaiketi lienee paras ajoissa kirjoittaa Herra FYestadiukselle
ja kysyä saako vekselin uudistaa yhdeksi kuukaudeksi. On otet-
tava huomioon, että kun laivat avoveden tultua saapuvat, tarvi-
taan rahoja lastausetuantiin ja klareeraukseen, s. t. s. ettei lu-
vata liian suurta maksun lyhentämistä. Sinulla kun on liikkeen
hoito huostassasi ja tiedät kassavarain suuruuden sekit maksa-
mattomien saatavien määriin, niin voit itse paraiten päättää
tässä asiassa. -- F.ilen sähköitin Hyeresiin ja sain tänään
vastauksen ettii Saarikoski on lähtenyt 20 p:nä huhtikuuta, se
on varmasti erehdys ja johtunee siitä ettii se silloin mahdolli-
sesti klareerattiin. Sähköitä tänne, kun saat tiedon siitä. Minun
mielestäni ei Faurenin **) olisi jntänyt lähteä sodan julistuk-
sen ***) jälkeen minulta ensin kysymättä.

Helsingissä 23 p. toukok. 1877. f)

Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

Sain eilen kirjeen Herra GrooFilta -\--\-), jossa hän tarjoaa
71 stantl. laudoista, joista ei ole sojiimusta tehty, noin 10" n

*) Rautatavaranhankkija Ruotsissa.
**) »Saarikosken» kapteeni, joka m. m. tämän johdosta sai eronsa.

***) Venäjän ja Turkin välillä.
f) Tämä kirje on kirjoitettu rouva Eva Ahlströmin käsialalla,

ff) Asiamies.
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alemman hinnan kuin viimevuotinen, jonka vuoksi on |»yrittävä
siihen että ennen sovitut ja nämä 71 stand., joista nyt on
kaujijia tehty, ovat niin paljon kuin mahdollista lastattava Herra
Grootin antamien erityisluettelojen mukaan. Noormarkun valt-
tarille olen ilmoittanut mitä lajia on Koskäristä jaReposaaresta
lastattava Herra Grootin laskuun, sekii myöskin mitä lajia tulee

Moseksella- Kaunissaaresta. Ilmoita Herra (irootille kun lai-
vat saapuvat ja milloin ne lastataan, että hän on tilaisuudessa
vakuuttamaan. Sama koskee myös muita ostajia. - Valtio-
päivät lopetetaan 31 p:nä toukok. ja 1 jimil kesäk. lähden täältä
Kauttuaan. Olen kirjoittanut Noormarkun valttarille, että hän
lähettää hevoset ja vaunut vastaan Foimaalle 31 p:nä touko-
kuuta. Levättyäni pari kolme päivää Kauttualla, on minulla
oleva ilo saapua Poriin.

Helsingissä 31 p:uä toukok. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

Ollut tänään vaimoni kanssa maisterin vihkiäisissä; -siirrän
sentähden kotimatkan lattvantaihin. — Tulen luultavasti viikon
lopulla kaupunkiin. Trasseeraan huomenna 1,000 R. M. Her-
roilta Havemann & Soh n.

Kauttuassa *) 3 p:nä kesäk. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

H. V. Kuinkahan Engholm selviytynee, kun useampia lai-
voja saapuu Jokikrooppiin tai oikeastaan Koskäriin? Ehkä saisi
jonkun kaupungista avuksi, jos tarvitaan? Sinne on odotetta-
vissa kolme laivaa sekä Reposaareen kolme, Kaunissaareen
seitsemän.

Kauttuassa 24 p:nä kesäk. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

H. V. Fähetän sanantuojan Peltomaan mukana 2,400 Herra
Grandellin ja 600 Smk. Herra Granqvistin laskuun. Lindroth
taisi pyytää 6,000 Smk., vaan jos ei kassa myönnä, niin lähe-
tetään vähemmän — kamalia rahasummia. »Mutta jolla on iso
perä, pitää myös olla isot housut.»

'■■') A. \ietti perheineen kesän Kauttuassa.
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Kauttuassa 6 p:nä heinäk. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori

H. V. Kenties olisi paras lähettää ScheydFille kahdet ko-
nossementit Koskärin lastista, nimittäin yksi tai kaksi, joissa
on merkittynä koko lasti, jotka jätettäisiin jos vekselit kokonai-
suudessaan tulevat hyväksytyiksi, mutta muussa tajvauksessa se
tai ne konossementit, joissa vaan on se osa, mistä he todellakin
ovat tehneet sopimuksen ja joka vastaa vekseliä vähemmälle
summalle kuin kaikki yhteensä. Varminta on tehdä niin; sillä
jos ostaja kerran saa konossementin kaikesta, niin voi hän
tehdä mitä muistutuksia tahansa lastia vastaan. Anna nyt tieto,
miltä kassan toiveet näyttävät tai jos minun on tultava kau-
punkiin tuumimaan kanssasi paremmasta keinosta. — Kone-
pajan tilaama hella lähetetään tuojan mukana. -— Jos kassatoi-
veita löytyy, niin lähetä tuojan mukana Herra Grandellille
1,500 ä 2,000 Smk. pahimmassa tapauksessa vasta ensi \-iikon
lopulla. Vielä Lynn I)ock'in lasti. Konossementtiin laudoista,
joista sopimus on tehty, saa kyllä merkitä sen verran enem-
män kuin minkä Koskärin laiva lastaa ylitse puolesta 170 stan-
dertin, eli yli 85 standertia, sillä heidän vikansa se on, että
ovat vuokranneet niin suuren laivan. Konossementtia ei tar-
vitse asettaa täysille standerteille, vaan kuinka likimmiten so-
veltuu.

Kauttuassa 9 p:nä heinäk. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

H. V. On toki kummallista etteivät Hallongren, Nordblom,
Ekroos, kaikki yhdessä voi toimittaa Reposaarella kaikkea sitä,
mitä siellä on toimitettavaa, varsinkin kun siellä on vaan Saari-
kosken lastin jmrkaminen, takkiraudan niinikään sekä 6 stan-
dertin parkin lastaus, vaan että sinun, jolla muutenkin on yllin
kyllin hommaa, täytyy sinne vielii matkustaa kaikkea parhaiten
järjestämään. Missä vika; sillä jossain sen täytyy olla. Siitä
saakka kun Nordblom on hoitanut Lyttylän asioita, eivät ne
minun mielestäni ole vedelleet.

Kauttuassa 16 p:nä heinäk. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.
Eilisen kirjeen johdosta. Sain kirjeen eilispäivän postissa

Herra Ulanderilta Tampereelta, jossa hän sanoo voivansa myydä
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rautaa 60 Smkdla LS':n Tampereella, Tyrväällä ja Ikaalisissa:
sen ohella hiin mainitsee ettii rautatieasemilla on rautaa tarjolla
58 Smktlla. Koska niin on laita, jiäätin antaa hiinen myydä
Tampereella, jos vähintäin 100 IM otetaan. 60 Smk:sta siellä
paikalla, sekä 50 IM Tyrväällä samasta hinnasta. Hän kirjoit-
taa myös, että suuremman määrän voisi myydä Ikaalisissa sa-
masta hinnasta 00 Smk. paikalle kuletettuna. Mikä on suurempi
määrä, vähintäin 50 F/7? Jos niin suuri tilaus tulee Ikaalisista
käteistä maksua vastaan, niin lähetettäköön se Noormarkusta,
mutta pienempää määrää ei alle 60 Smk. jiaikalle kuletettuna.
— Antaa Savanderin tarjota rautaa Kristiinan kaupungissa 60
Smk:sta siellä paikalla, jonne se vietäköön kaljaasi Moseksella.
Jos Karlsson esim. ottaisi kerrallaan 100 IM, voitaisiin mahdol-
lisesti myöntää sitäpaitse jiieni alennus, mutta ainoastaan hätä-
tilassa. Anna Saxenin nyt kirjoittaa sinne, myös Vaasaan jolle-
kin, joillekin. — Ivhkä myös Herra Kurtenille, valtiopäivämie-
helle. —Jos Herra Hamren molemmista eilisistä afääreistä jotain
tulee, niin täytyy yksi osa toimittaa myös Noormarkusta.

Kauttuassa 19 p:nä heinäk. 18,77.

Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

H. V. F.ilisen kirjeesi olen saanut ja käyn nyt klo ',•_ 4,
kun en saa unta, siihen vastaamaan. Hullin ja Grimsbyn rah-
tien suhteen olen samaa mieltä kuin sinä, että jos Hullin rahti
on 50, täytyisi Grimsbyn olla 47 1

_.

— Nyt pyydetyt 46 voivat
mennä mukiin. Saapas nähdä syntyykö siitä afääri. Saarikos-
ken lastin vakuuttamisella ei ole kiirettä. Rahti tulee kaikissa
tapauksissa vakuutettavaksi 12,000 Smktsta. — Mitä tulee Ham-
ren tarjoukseen, koskeva P. Danielia Servanissa, niin on se
niin hyvä. että siihen täytyy myöntyä. Sähköitä hänelle siis
heti tähän tajTaan: Danielin Servanissa 180 standertin leve-
ranssi Elokuussa, Syyskuussa hyväksytään. Sähköhän jos
180 230 standertia on päätetty. Hamren kirjeestä löytyy mie-
hen nimi, jonka tarjoukset 100/150 stand. (?) kuusipuuta sekä
80 stand. hyväksyttiin, mutta leveranssiaika pidennettiin yhdellä
kuukaudella kumpaakin kohti. Siis saisit alkaa kuulustella lai-
vaa puolta määrää varten Elokuun loppupuoleksi, toista puolta
varten Syyskuun loppupuoleksi. Vahvista myös sähkösanoma
Hamrelle ja sano että ellei olisi onnistuttu suorittamaan kule-
tus täsmälleen määrä-aikoihin, niin on ostaja velvoitettu otta-
maan Y-_ ä 1 kuukautta myöhempäänkin. Vahvista ainoastaan
sähkösanoma eläkä puhu mitään kuletuksesta; sillä voi myö-
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hemmin, sittenkun kontrahti on saapunut, esittää yllämainitun
seikan.—Kello nyt 5, minä panen maata ja Peltomaa lähtee
kirjettä tuomaan.

Kauttuassa 20 p:nä heinäk. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

Kirjeesi t. k. 19 p:ltä olen saanut. Selvintä on panna niin
jialjon kuin suinkin perunoita Saarikosken provianttiin, sillä
halvemmaksi se tulee, myös silakoita täytyy jianna. Anna
Starckille vastaus, ettei minulla ole mitää vastaan myydä hä-
nelle rautaa 58 Smk:sta Lyttylässä 6 kuukauden aksej)tia vas-
taan. I. liitettäköön jonkun jahdin noutamaan, eli jos hän ottaisi
sen laivan mukana, joka tulee hylkylautoja hakemaan. Koskä-
riin lähetettynä maksaa rauta 59 Smk. L/7. — Hevosen minä
myyn, kunhan ensin saan ostaa toisen. Tuima on hyvit ja mai-
nio hevonen. Halvin hinta 1,100 Smk. 6 a 7 vuoden vanhasta.

Raudasta maksetaan rahtia Kristiinan kaupunkiin 1 Smk.
F/7. Ellei Lennätär ota sitä rahtia, niin lähetetään oma Moses.
Suolasta ei tarvita hypoteekkilainaa, koska nyt on useampia
laivoja odotettavissa ja lastauksen alaisina, mutta Yhdys- ja
Pohjoismaiden pankin vekseleiden lunastamista varten, ettei
niitä kaikkia tarvitsisi uudistaa, päätettänee sitten hyjiotisee-
rata ellei juuri nyt, niin vastaisuudessa. Ihander kirjoittaa
Noormarkun valttarille, ettii venäläiset kauppamatkustajat Tam-
jiereella tarjoilevat rautaa 60 Smkdla, vieläpä kuuluu joku myy-
neen 58:11a. Vahinko ettei ennemmin, kun Ihander tahtoi
myydä 60 Smktlla, annettu hiinen silloin myydä. Saapas nähdä
tokko hiinen enäiin onnistuu myydä 60 Smk:lla. —Noormarkun
valttari- kirjoittaa ettii Moses, tultuaan korjatuksi, rupeaa kulet-
tamaan lautoja Kaunissaareen, mutta koska nyt on lähetetty
laiva Reposaarelle ottamaan lastia ja täytteen Kaunissaarelta,
niin ei mitään kuletusta tarvita. Kaikissa tajvauksissa. vaikk'ei
laivaa olisikaan lähetetty, ei nyt mitään lautoja vielä transpor-
teerata; sillä ne määrät, jotka nyt äskettäin ovat myydyt, sisäl-
tävät samanlaisia lautoja ja tulee laivoja kokonaisuudessa las-
tattavaksi Reposaarelta, joten transporteeraus tällä hetkellä on
tarpeeton.

Kauttuassa 29 p:nä heinäk. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori

Ukko Peltomaan mukana seuraa meijerivoita, joka on lähe-
tettävä kapteeni Laurenin kanssa Englantiin, näytteeksi. Kunpa
hän saisi siitä hyvän hinnan.



Kauttuassa 30 p:nä heinäk. 1877.
Herra Kamreeri A. A. Y. Bäckström.

Sain juuri tämänpäiväisen kirjeesi ja näen että heti minun
lähtöni jälkeen oli saapunut sähkösanoma Olssonilta, jossa hän
muun muassa kysyy, voisiko Saarikosken määrätä Suttonhrid-
geen. Miks'ei sitii sinne voisi lähettää, jos se vaan jjääsee
siellä maihin, ja jos lastin siellä voisi edullisemmin myydä?
Minä ajattelin Grimsbytä vaan siitä syystä, että Olssonin viime
tarjous oli Grimsbystä. Anna nyt Saarikosken purjehtia mää-
räyksiä saamaan Helsingöriin tai minne kapteeni itse haluaa,
ja sähköitä Olssonille että laiva on lähtenyt sinne määräyksiä
saamaan sekä että hän (he) koettaisivat myydä lastin Suttonbrid-
gessii, jos siellä saa paremman hinnan kuin Grimsbyssä. Minä
en muista missä Suttonbridge sijaitsee, mutta on minusta sama,
minne lasti myydään, kunhan vaan saadaan suurempi hinta.
Olssonille ei kai voi sähköittää, jos Saarikoski jo on lähtenyt,
vaan ellei se ole lähtenyt, niin on meneteltävä nyt tehdyn pää-
töksen mukaan. Jos Olssonille tulee sähkötettäväksi, niin pyydä
sähköttämään Poriin niistä uusista tarjouksista, joita he saavat
Suttonbridgestä sekii että sinä sittemmin ilmoitat Saarikoskelle,
minne sen on purjehdittava. Täällä on parhaallaan eräs Rauma-
lainen, joka tarjoo takkirautalaivaa kttlettamaan takkirautaa
Tukholmasta Raumalle 70 p:stä F/7.

Kauttuassa 2 p:uä elok. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

H. V. Kirjeesi heinäkuun 31 p:ltä olen saanut ja näen siitä
ettei Raumalais-kapteeni Krakun kulkija tiennytkään Suttonbrid-
gen satamasta mitään, siis on asia sitä myöten selvä. Saa nyt
nähdä minne Saarikoski tulee määrätyksi. Hyvä tuuli näkyy
sillä olevan. Kunhan määräykset vaan tulisivat ajoissa. Milloin
ja mistä on nyt saatava selville Brienc'in satama, eikö Ground-
strömin olisi itsensä hankittava tieto siitä, muutoin saa hän
itse vastata koko pelistä. Hyvä olisi saada selko Brienc'in sata-
masta. Tottakai Hamrelta tulee varma vastaus onko lasti
myyty tai minne se on määrätty menemään. Eiköhän Hamre
määrää Dieppeen, koska hän viime kirjeessään ilmoitti ettei
Antwerpenissä ollut mitään tehtävää. Leclerc-afäärin minä ym-
märrän: tahtoo lisätä offertia. Raumalainen kuunari olisi 7
päivän perästä lähtövalmis viemään halkoja Tukholmaan sekä
20—25 ptviin tienoissa elokuuta valmis ottamaan takkirauta las-
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ti a Tukholmasta. F.hkä menee 6 päivää lastaamiseen ja 6 pur-
kamiseen, tai lieneekii se liikaa? Kirjoita SchuFille ja pyydä
hänen ilmoittamaan kirjeessä mainitut lajit standertittain, sekä
kuinka suuret alukset jiääsevät Caen'iin.

Rejiosaarelle saajiunut saksalainen laiva, 50 ä 55 standertia
F-veretille, on kaiketi joku toinen Everetin laivoista, tai onko
se sama, jolle hän jo ennenkin on antanut rahtia? GrandeH
pyytää ensi viikon lauvantaiksi 1,500 Smk. kassaa. Ellei riitä
lähetettäväksi sunnuntain postiin, niin olkoon kernaasti ensi
viikon loppuun, sillä kyllä siihen mennessä tulee joku lähetet-
täväksi kaupunkiin. Lähetä pastori Granqvistille Vaasaan 4,500
Smk., mutta vedä pois hänen vanha velkansa minulle sekii
tämän 4,500 Smk. summasta yhden vuoden korko 270 Smk.
Velkakirja löytyy piirongista, klahvin alimmaisesta laatikosta
oikealla. Lähetä vanha velkakirja takaisin. Jos nyt on puute
kassasta, niin lähetetään, kun kassa myöten antaa. Olijia hyvä,
ettet antanut Saarikosken mennä Suttonbridgeen koska satama
siellä on niin huono.

Kauttuassa 13 p:nä elok. 1877.
Herra Kamreeri A. A. V. Bäckström, Pori.

Sähköltä Scheydtille suunnilleen tähän tapaan: »Thomp-
sonin täytyy akseptilla vastaanottaa sovittu määrä. Myy loput
niinkuin parhaiten voit. Sellaisista suuruuksista ei koskaan
ennen muistutusta. Varmenna sähkösanoma kirjeellisesti. F.llei
heidän onnistu saada Thompsonia ottamaan vastaan sovittua
määrää, niin täytyy Scheydtin myydä koko lasti jollekullemuulle.
Lastissa ei ole muuta vikaa kuin että ostaja tahtoo hinnan alen-
tumisen vuoksi juonitella ja tehdä kaikennäköisiä muistutuksia.
Sano myös että minä olen kesän kuluessa myynyt useampia
lastia Ranskaan, enkä ole saanut valituksia lasteista. Erinäisille
kauppahuoneille olen myyynyt useampana vuonna ja samoihin
hintoihin kuin nytkin kyseessä olevan lastin, ilman muistutusta.
Myös Englantiin olen ennen myynyt sellaisia suuruuksia ilman
muistutusta. Hauku vähän, ei Scheydtiä, mutta Thompsonia,
nim. Scheydtin kirjeessä.

Helsingissä 2 p:uä tamniik. 1878.
Palovakuuta Noormarkun uusi rakennus, ilman kivijalkaa

10,000 Smk:sta 2 kuukauden ajaksi, myöskin muut vakuutta-
mattomat rakennukset, niinkuin talli, navetta ja kaikki työväen-
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asunnot myös 2 kuukauden ajaksi; sillä maaliskuun alussa
annan vakuuttaa ne maalaispalovakuutusyhtiössä. Valttari saa
määrätä kaikkien näiden rakennusten arvon. Kaikki tämä on
tehtävä kadehtijoitten vuoksi. Karhua nyt Rejiosaaren Yhtiötä.

Noormarkun rakennuksen jiiirustuksesta on jo ennen mai-
nittu. Lopullisen jiiirustuksen teki ruotsalainen arkkitehti La-
gerspetz. Rakennustyö pantiin alulle talvella v:na 1877 ja
saatiin se katto päälle saman vuoden lopulla. Lopullisesti val-
mistui rakennus syksyllä v.na 1881. jolloin Ahlström muutti
sinne asumaan siirtäen liikkeensä johdon ja jiääkonttorinsa
mukanaan. .Ahlström ei viihtynyt hyvin kaujiungissa, jonka
elämä ei häntä miellyttänyt. Porin kalliit taksoitusmaksut oli-
vat ehkä myöskin yhtenit syynä muuttoon. Pääsyy siihen lienee
kuitenkin ollut hiinen huono terveytensä, joka ei kestän}'! Porin
raakaa ja kosteata ilmaa. Usein oli se talvisin niin huono, ettei
hiin välistä joka jiäivii uudistuvan hengenahdistuksen tähden
ollenkaan voinut liikkua ulkona. Monena kesänä jieräkkäin
haki hiin ajma tautiinsa ulkomailta. Niinjiä hiin kesällä v:na

1879 oleskeli ensin Moduulissa Norjassa ja sitten Fysekilissä,
jonka ilmasto oli hänelle erittäin sojiiva. Tauti ei kuitenkaan
tahtonut ottaa parantuakseen ja täytyi hiinen kipuja lieventääk-
seen jonkun aikaa turvautua morfiinin apuun. Etfei satunnai-
nen apukeino muuttuisi tavaksi, alkoi hänen vaimonsa sekoit-
taa vettä lääkkeeseen, niin että se vähitellen muuttui kokonaan
vedeksi. Lopulta huomasi Ahlström hellän petoksen ja heitti
kiivastuneena morfiinipullon nurkkaan, josta se sittemmin ei
enää koskaan tullut takaisin.

Vuosi 1878 oli taas huono vuosi, huonompi kuin koskaan
ennen ja luultavasti koskaan jälkeenpäin. Koko vuoden myynti-
määrä oli vaan 291,000 mk. ja niin hyvin Noormarkun kuin
Kaunissaarenkin puutavaraliike tuotti tappiota. Tänä vuonna
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erosi Ahlströmin palveluksesta hänen monivuotinen prokuristinsa,
kamreeri Anian Bäckström ja hänen sijalleen oli Ahlström aiko-
nut entisen ja ensimäisen konttoristinsa Karl Moliisin, joka
kuitenkin kuoli, ennenkun ehti muuttaa Turusta uuteen toi-

meensa. Syynit Bäckströmin eroamiseen lienee ollut se, että

yhä kasvava liike »hirvittävine» rahasummineen nousi yli tämän

vaatimattomampiin oloihin tottuneen miehen voimien. Bäck-
strömiä vaivasi, niinkuin hänen kirjeistään näkyy, ainainen pelko
siitä, että rahat eivät riittäisi maksuihin. Tämä pelko levisi
hiinen kauttaan viilistä ulkopuolelle konttorinkin seiniä ja siitä
lienee osaksi syntynyt näinä aikoina joskus vallalla ollut luulo
Ahlströmin huonoista asioista.

Tähän jielkoon ei kuitenkaan koskaan ollut totista syytti,
sillä joskin tajijiioita joinakin vuosina syntyi, korvasi taas seu-
raavan vuoden sato edellisen.
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STRÖMFORS.
Johan Creutz perustaa Ström/orsin tehtaan v:na 1698. —

Tehdas palaa isonvihan aikana 1711. — Johan Creutzin
testamentti vuodelta 1726. — Kauppias John Forsell ja

tehtaanhoitaja Anders Nohrström rakentavat tehtaan uudel-

leen v.na 1746. — Strömforsin tehdas ja siihen kuuluvat
tilat joutuvat v.na 1772 Forselliu ja Nohrströmin perilli-

sille. — Strömfors vuorineuvos Henrik Johan aj For-
sellesin aikana 1783—170. — . Sota vuosina 1788—90. —

Strömfors H. J. af Forsellesiu lesken aikana 1790—1847.
Sitkeitä vesioikeusriitoja. — Pehr Henrik af Forselles. —

„Strömfors aktiebolag". — Ahlström ostaa Strömforsin
v.na tBB6.

Vuodesta 1886 alkaa taas uusi ajanjakso Ahlströmin liikkeen

historiassa. Tähän ajanjaksoon kuuluvaa kymmentä vuotta

hänen elämästään voisi nimittää hänen »siirtomaapolitiikkansa»
ajanjaksoksi. Siihen saakka hän oli pysynyt niin sanoaksemme
oman maanosansa piirissä, Porin seuduilla ja Länsi-Suomessa;

nyt alkaa hän pyrkiä ulomma, tehden valloitusretkiä Uudelle-

maalle, Hämeeseen ja lopuksi Karjalaankin. Samaan aikaan

laajenee liike kotipuolessakin, jossa ostetaan uusia sahoja ja

uusia maatiloja.



Strömforsin
kankirautapaja

ja

mylly.
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Tämä ajanjakso alkaa Strömforsin tehtaan ja siihen kuulu-
vien tilojen ostolla ja siihen sisältyvät sahat Tampereella, Ha-
minaholman saha, Pihlavan saha ja Tourulan tila.

Luokaamme ensin silmäys Strömforsin tehtaaseen ja siihen
kuuluvain tilojen vaiheihin.

Kauttuan historiasta tunnemme Turun läänin maaherran,

vapaaherra Lorentz Creutzin. Käydessämme Strömforsin vai-
heista selkoa tekemään kohtaa meitä sielläkin ensiksi Creutzin
kaikuva nimi. johan Creutz, Lorentzin veli, oli näet se, joka
jierusti Strömforsin rautatehtaan.

Johan Creutz, syntynyt Turussa v:na 1631, oli alkuaan soti-
las. Nuoruudessaan palveli hiin Englannin ja Ruotsin laivas-
tossa, mutta siirtyi sitten maaväkeen ja tuli v:na 1676 eversti-
luutnantiksi. Paitsi sotilaallista oli hän hankkinut itselleen myös-
kin opillista sivistystä, ja harjoittanut varsinkin lakitieteellisiä
opintoja. Sen vuoksi hänet v:na 1680 määrättiin Karjalan laa-
manniksi ja toimitti hän sen ohessa v:na 1687 89 maaherran
virkaa Viipurin läänissä. V:na 1703 hänet tehtiin ensin virkaa-
tekeväksi maaherraksi ja sitten varsinaiseksi maaherraksi Hä-
meen- ja Uudenmaan lääniin. Isiinsä ja veljensä esimerkkiä
noudattaen rupesi Johan Creutzkin harrastamaan vttoriteolli-
suutta ja perusti v:na 1691 vasarapajan säteritilalleen Sippolaan.
Tämä laitos oli kuitenkin käynnissä vain muutamia vuosia.

Strömfors eli Petjärvi, joksi tehdasta siihen aikaan kutsut-
tiin, perustettiin tai oikeastaan oikeutettiin jierustettavaksi helmi-
kuun 5 p:nä 1698, Petjärven säteritilalle Pyhtään pitäjässä Vii-
purin läänissä. Perustamislupa saatiin vuoritarkastajan Daniel
Starmannin suosituksesta ja sittenkun kosken yläpuolella asu-
vat talonpojat olivat ilmoittaneet, ettei veden patoaminen tulisi
tuottamaan heille mitään vahinkoa. Laitoksessa tulisi olemaan
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yksi kankivasara kahdella ahjolla ja myönnettiin sille ö va|iaa-

v uotta siitii ajasta lukien milloin ruukki ensiksi saataisiin käyn-
tiin. V:na 1703 myönnettiin Creutzille vielii 6 vajiaavuotta
entisten lisäksi. Tämä aika oli tuskin lojijhuut kulunut, kun
v:na 1711 ruukki jialoi jioroksi eikä noussut tuhastaan ennen-
kun noin neljättä kymmenen vuoden jierästä.

Syyn ii siihen, ettei tehdasta ennen rakennettu uudestaan, oli
ensin isoviha ja sitten jiikkuviha sekä sen lisäksi tehtaan isän-
niin osanotto ajan valtiollisiin tapahtumiin. Maaherra Creutzillii
oli muuta tekemistä kuin hoitaa omia asioitaan ja viimein täy-
tyi hänen niinkuin monen muunkin Suomen miehen |iaeta
sodan jaloista Ruotsiin. Siellä Itiin oli maamarsalkkana vuoden

1713 valtiopäivillä ja toimi muutenkin johtomiehenä Kaarle XII
ollessa Turkinmaalla ja vähääkään välittämättä maansa ja kan-
sansa asioista. Kuninkaan kuoltua tehtiin Creutz valtaneuvok-
seksi v:na 1719. Jo sitä ennen oli hän määrätty presidentiksi
Turun hovioikeuteen, mutta siirtyi vasta rauhanteon jiilkeen
v:na 1721 Suomeen. Kauvan tuo aimo suomalainen:, jota
kunnianimeä hän sai kantaa, ei kuitenkaan eniiä ehtinyt vai-
kuttaa maansa hyväksi, kun kuoli jo 1726.

Kuolemansa edellisenä vuonna teki Creutz, tuntien ~v aivoja
ja liikkuvain voimain puutetta./, testamentin, jossa määräsi lap-
silleen kullekin osansa. Testamentissa mainitaan useita tiloja,
jotka vielä nytkin kuuluvat Strömforsin tehtaan maa-alueihin.
Pojalleen kreivi (»ustaf Creutzille, Pohjanmaan maaherralle
(kuoli v:na 1746), määräsi Johan Creutz • Suuri-Ahvenkosken
säterin ja kaksi ratsuemätilaa:-, joihin kuului myöskin Svartviran
niminen saari. Suur-Ahvenkoskeen kuului aukmenttina Vähä-
Ahvenkosken kylä, jossa oli 6 tilaa sekii 1 tila Vesterlryn ky-
lästä, joka kolmannella osalla oli osallisena Pyhtään, Suur-
Ahvenkosken ja Vähä-Ahvenkosken lohikalastuksessa.

Toiselle (uijalleen, majuri Carl Creutzille, antoi Johan Creutz
Petjärven säterin kahdella ratsuemätilalla. johon aukmenttina
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kuului 8 tilaa Yester-Kvrkhvn kylästä ja sen mukana kolmas-
osa v astamainitusta kalastuksesta.

Kolmas jioika, ratsumestari Johan Creutz, sai Oster-Kyrkbyn
silterin Stockforsin karjakartanon kanssa, jotka muodostivat kaksi
ratsuemätilaa sekä yhden tilan Yestcr-Kyrkliyn kylästä, johon
aukmenttina kuului 4 tilaa Öster-Kyrkbyn kylästä sekit kaksi
Kläsarön tilaa ynnä kolmannes yllä mainitusta kalastuksesta.

Creutzin neljäs poika, kamariherra Svante ('reutz, sai Kullan
kartanon ja säterirusthollin, jonka |ohan ('reutz oli ostanut

eräältä kapteeni Boijelta ja johon kuului aukmenttina vksi tila
Yesterbyn kylässit.

Testamentissa lausuttiin se toivomus, ettii tiloihin kuuluvaa
kalastusta, jonka tulot laskettiin yhteensä 200 hojietalariksi, olisi
hoidettava yhteisesti, niin ettii saalis joko kohta jaettaisiin tai
että yksi omistajista ottaisi kalastuksen toimekseen ja suorittaisi
siitii muiden osan rahassa.

Yllämainittuin tilain ja niihin kuuluvain kelastusten aikaisem-
mista vaiheista mainittakoon seuraavaa. Vanhin asiakirja, missä
Suur-Ahvenkoski mainitaan, lienee kirje vuodelta 1357, jossa ku-
ningas Maunu määräsi, että Turun piispa Hemmingin ei enää tar-

vitseisi kuninkaalle suorittaa neljättä osaa kalansaaliista, mikä
kalastuksesta siihen saakka oli suoritettu. V:na 1422 omisti
Turun piispa jjuolet Ahvenkosken kalastuksesta ja pysyi tämä
oikeus voimassa ainakin Kustaa I:n reduktsiooniin, jolloin
Ahvenkoski samoinkuin monet muutkin katoolisen kirkon tilat
peruutettiin kruunulle.

Kustaa II Aadolfin aikana möi kruunu v:na 1630 sekit Suur-
Ahvenkosken että yllämainitut muut Creutzin sittemmin omista-
mat tilat Sauvon jaKorsnäsin omistajalle eversti Jakob Duvaltille,
joka komensi kahta rykmenttiä saksalaista jalkaväkeä, ja oli

kuninkaalle lainannut melkoisia rahasummia tiimiin sotatarjvei-
hin. Mainittuna vuonna oli hänellä vielä saamista 9492 riikin-
taaleria. Jakob Duvalt, joka oli syntynyt v:na 1589. oli tavaili-



STRÖMFORS. 329

sesta musketööristä ylennyt kenraaliksi ja kaatui v.na 1634
Gross-Glogaun taistelussa. Hänen tyttärensä Elsa oh naimisissa
Turun maaherran, amiraali Lorentz Creutz vanhemman kanssa,
joka oli Kauttuan tehtaan perustajan Lorentz Creutz nuorem-
man ja Strömforsin tehtaan perustajan Johan Creutzin isä.
Jakob Duvaltin tilat joutuivat siis arvatenkin äidin perintönä
Johan Creutzille.

Tukkivarasto putouksen yläpuolella

Johan Creutzin jiojista oli, niinkuin jo on mainittu, majuri
('arl Creutz saanut Petjärven, jota kai myöskin seurasi rauta-

tehtaan jierustamisoikeus, vaikka tehdasta testamenttia tehtäessä
ei ollut olemassakaan. Majuri Carl Creutz kuoli 1740 ja luulta-
vasti joutui Petjärvi tai ainakin oikeus tehtaaseen hiinen vel-
jelleen Pohjanmaan maaherralle Gustaf Creutzille, koska Pet-
järvi sekä oikeus tehtaaseen häneltä mainitaan siirtyneeksi kauji-
pias Jakob F"orsellille ja ruukinhoitaja Anders Nohrstötmlle.



STRÖMFORS.330

Nämä kaksi miestä ovat nykyisen Strömforsin tehtaan jierus-

tajat. Strömforsin kävi siis melkein samoinkuin Kauttuan ja
LeinejTerinkin, että se ensimmäisiltä sotilaallisilta ja aatelisilta
ylimysomistajiltaan siirtyi porvarillisten liikemiesten käsiin.

Kohta kun pikkuviha oli päättynyt ja rauha sovittu, ryhtyi-
vät Forsell ja Nohrström rakentamaan tehdasta, jiyytämättä sii-
hen vuorikolleegiolta lujiaa. Kun tehdas ensimmäisenä elin-
kautenaan jo oli käyttänyt hyväkseen saamansa vapaavuodet,
ja nyt oikeastaan olikin uusi yritys, anoivat sen rakentajat
uutta veronvajiautta 9 tai 10 vuodeksi, sekä samalla lujiaa kanki-
vasaran viereen rakentaa nijijiuvasaran ja sahan.

Vuorikollegion vastaus tähän anomukseen oli yhtä odottama-
ton kuin omituinenkin. Antamassaan jiäätöksessä toukok. 21

ji:ltä 1745 se näet ei ainoastaan ollut anomukseen suostumatta,

vaan kielsipä vielä 100 hepeatalarin sakon uhalla vasaran ra-

kentamista jatkamastakin. Kiellon syyksi ilmoitettiin, ettei vielä
oltu ratkaistu, mihin uusi tapulikaupunki Degerby eli nykyinen
Loviisa tulisi rakennettavaksi Haminan kaujiungin sijaan, joka
oli menetetty ja joutunut Venäjiin [Kielelle. Kieltoa |ierusteltiin
myöskin sillä, ettei vielii tiedetty, mitenkä Ruotsin ja Venäjän
raja tulisi kulkemaan. Kielto oli kova isku Forsellille ja Nohr-
strömille, jotka jo olivat hankkineet kaikki tarpeet ruukin ra-
kentamiseen. Forsellille lienee asian tällainen käänne ollut
sitäkin harmillisemjK, kun juuri hän samaan aikaan oli pannut
alulle sen kaujiungin perustamisen, joka nyt tuli hiinen emäin
yritystensä esteeksi.

Forsell ja Nohrström jättivät kiellon johdosta vuorikollegiolle
uuden anomuksen, jossa huomautettiin, että uusi tajiulikaujiunki
oli aiottu jierustettavaksi kymmenen jieninkulman jiäähän aio-
tusta ruukinrakennuksesta, jenkatähden tämän ei voitu otaksua
tulevan kaujiungin tielle; mitä valtakunnan rajaan tuli, oli niin-
ikään otaksuttava, että tehdas tulisi sijaitsemaan Ruotsin jiuo-

leisessa Suomessa. Joka tapauksessa omistajat ottivat itse vas-
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tatakseen kaikesta tehtaan rakentamisesta mahdollisesti synty-
viistä vahingosta, jota jiaitse Forsell jiuolestaaii kollegiossa
suullisesti ilmoitti tämän olevan jjarhaimman keinon hänen
auttamisekseen, hän kun viime sodassa oli menettänyt suurim-
man osan omaisuudestaan.

Mutta vielä oli yksi vaikeus jälellä. Vuorikollegio kuulusteli
Forsbyn ruukin osakkaita, ja nämä väittivät, ettii koska Deger-
byn kaujiunki eli rakennettava FVirsbyn ja Strömforsin keski-
välille, olisi suuresti [idättävää että metsät näillä seuduin eivät
tulisi riittämään sekä yhdelle kaujiungille ettii kahdelle tehdas-
laitokselle, jonka vuoksi he vaativat uuden tutkimuksen pitä-
mistä siitii. oliko metsänsaanti riittävä ja eikö uusi tehdas tuot-

taisi Forsbyn ruukille vahinkoa. Tähän Forsell vastasi metsän
kyllä riittävän ja ettei Strömforsin tehdas tulisi käyttämään
muita kuin Petjärven säterin ja lähimjiien maatilojen metsiä,

jota jiaitse hän osakumjijianeineen sitoutui olemaan ulottamatta
hiilen ostoja Uudenmaan lääniin, missit FVirsby sijaitsi. Kun
vuorimestarikin todisti rakennusjiaikan olevan hyvän sekä varus-
tetun riittävällä vesijiutouksella ja metsällä, myönsi vuorikollegio
vihdoin 3 ji:nit heinäk. 1745 hakijoille luvan jatkaa vasarapajan
rakentamista, mutta kielsi heitä 200 taal. sakon uhalla harjoit-
tamasta hiilien ostoa Uudenmaan läänissä taikka millään tavalla
häiritsemästä F"orshvn sysien ja rakennusjiuiden kaujijiaa, sekii
työväen hankintaa. Nippuvasaran rakentamisen ja vapaavuo-
sien suhteen kollegio jiidätti itselleen oikeuden vastedes antaa

lausunnon.
Kankivasara ja toinen ahjo valmistuivat talvella 1746, toinen

ahjo seuraavana vuonna. Tehtaassa käytetty takkirauta oli
ruotsalaista. Taonta nousi vuodessa noin 700 kijijitaan ja kun
tehdas oli perustettu rälssimaalle, kannettiin siltä vuodessa 1747
alkaen 6 kijvji. vasaraveroa.

Tehtaan omistajat uudistivat kuitenkin anomuksensa saada
vapaavuosia ja rakentaa nippuvasara ja ruukin vaaka. Tätä
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vastaan Forsbyn omistajat taaskin muistuttivat, ettii kun Suomen
ja Venäjän välinen raja ei vielii ollut määrätty, niin ei sitii

ennen voinut tietää, niitä haittaa Forsby toisessa tai toisessa

suhteessa tulisi kärsimään Stömforsin tehtaasta, jonka vuoksi
he, turvautuen etuoikeuksiinsa, jiidättivät itselleen laillisen jiuhe-
vallan, sittenkun raja kerran oli saatu käydyksi.

Vasta 6 jiaiii kesäk. 1733 myönnettiin Strömforsin tehtaalle

vajiaus vasaraveron suorittamisesta 1737 vuoden lo|>)niun saakka.
Fdellisinä vuosina, vuodesta 1749 alkaen, oli tehdas kui-

tenkin suorittanut vain jatolta suostuntaveroa.

Nijipuvasaralle annettiin perustamislupa v:na 1749. Kdellä-
mainittuna tpäivänä v:na 1753 määrättiin kankiraudan taonta

600 kipp:ksi taikka, rälssioikeus ja vasaraverorauta siihen luet-

tuna, 696 kipp:ksi, josta vasaraveroa oli suoritettava 6 kipp.
alkaen vuodesta 1758. Tehtaalla oli lujia ostaa takkirautaa
koko taontaansa varten. Nippuvasara vapautettiin niinkuin
muutkin kalupajat veronmaksusta.

V:na 1767 näky}' olleen jostain syy st ii kysymys nippuvasa-
ran seisauttamisesta, koskapa F"orsell sen käynnissä jiitämisen
jmolustainiseksi Loviisan jvorvaristolta tiedustelee vasaran tar-

|ieellisuutta. Porvaristo vastasi, ettii Strömforsin nijijiujiaja hy-
vän ja huokean rautansa tähden eli sitäkin hyödyllisemjii kun
tehdas oli lähellä kaupunkia eikä jiaikkakunnalla ollut muita
tehtaita jiaitse Forsby, joka oli kauvetnjiana ja jonka rauta eli
huonompaa ja kalliimpaa. Huomautettiin siitäkin, että Ström-
fors eli Savoon ja Karjalaan vieviin tien varrella ja että rah-
vaan tullen mennen soj}i ostaa sieltii rautansa. Tähän nähden
ja kun hyviin vientiraudan jiuutteessa kaupungin kaupjia kär-
sisi vahinkoa, ilmoitti jiorvaristo hartaimman toivonsa olevan,
että nipjiuvasara edelleenkin pysytettäisiin. Tästä näkyy, että

Loviisan jiorvarit kävivät melkoista kaujTijiaa Strömforsin rau-
dalla. Sama kysymys tehtiin ja sama vastaus saatiin nijipu-
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vasaran tarpeellisuudesta ympäristön talonpojilta jiaikkakunnan
kiiräjissä.

Strömforsin omistajista kuoli Nohrström ennen Forscllia,
jonka kanssa Xolirstriimin leski Ester Sidenia Xohrströin, synt.
Raschau. sen jälkeen hallitsi tehdasta. Heidän aikanaan v:na

17ÖO estettiin Petjärvi perinnöksi ja tehtaan aluetta laajennct-

Strömforsin saha.

tiin useilla uusilla tilanostoilla kruunulta. V:na 1760 ostet-
tiin Knutsin ja Skäggasin tilat Hinterin kylässä Lappträskin
pitäjässä sekä Kaskas, Martens ja Eskils Pyhtään pitäjän Suo-
menkylässä. Sitä ennen oli v:na 1750 kruunulta ostettu seu-
raavat 6 tilaa Vähä-Ahvenkosken kylässä: Heikas, Ryttars,
Lassas, Nybondas, Svarfvars ja Böjsas. Kaikki nämä tilat ovat
vieläkin tehtaan hallussa. V:na 1747 oli tehtaalle rakennettu
pieni kirkko.



STRÖMFORS.334

Forsell kuoli v:na 1768. Hänellä samoinkuin melkein kai-
killa Ahlströmin monien omistusten entisillä haltijoilla en pieni
jiaikkansa maamme historiassa. Hän oli syntynyt v:na 1696
Vehkalahden eli nykyisen Ffaminan kaujiungissa, jossa isä Jakob
Forsell mainitaan olleen kaujTjnaana. Vanhempainsa kanssa

pakosalla ollen joutui Forsell nuorempi isonvihan aikana venä-
läisten vangiksi. Hän oli ensin aikonut ruveta sotilaaksi, mutta

hankki tästä lähtien elatustaan kaujijiatoimella. Samalla hän
venäläisiä viestejä väijymällä teki ruunulle suuria palveluksia.
Sodan jälkeen hän asettui Haminaan ja tuli siellä raatimieheksi.
Pikkuvihan alkaessa Forsell taaskin teki parastansa vihollisia

vahingoittaakseen. Rauhanteon jälkeen asettui hän Degerbyn
rustholliin ja vaikutti siellä kaujiungin perustamiseksi, tullen
v:na 1747 kaujiungin ensimmäiseksi pormestariksi ja samana
vuotena ensimmäiseksi edustajaksi saman vuoden valtiopäivillä-
kin. Monista ansioistaan hiin ensin sai kaujTpaneuvoksen arvo-

nimen ja sitten v:na 1767 hänet aateloittiin, jolloin hän otti
nimekseen af Forselles.

Kauppaneuvos af Forsellesin kuoltua jaettiin Strömforsin
tehdas ja sen alle kuuluvat tilat v:na 1772 kahteen yhtä
suureen osaan hänen ja Nohrströmin jierillisten kesken.
Hänen jälkeensä toimitetussa jierinnönjaossa arvattiin jiuolet
Strömforsia 20,000 talariksi kuparirahaa. Hän oli myöskin omista-
nut Ummeljoen sahan, Storbyn rusthollin, osan Tessjoen sahasta
sekä Orijärven rusthollin. Hänen poikansa, sittemmin vuori-
neuvos Henrik Johan af Forselles, möi kuitenkin kaikki muut

tilansa ja osuutensa jiaitse Strömforsin ja Petjiirven ja osti toi-
senkin puolen näistä kartanoista v:na t783. Hän oli sitä ennen

asunut Ruotsissa, jossa omisti Yxen rautatehtaan Orebron lää-
nissä. Senkin hän möi siirtyäkseen Suomeen.

Vuoden 1788—90 sodan aikana, jonkaKustaa 111 niin kevyt-
mielisesti alkoi, joutui Strömfors Venäjän rajan läheisyyden
vuoksi melkein sodan jalkoihin ja sai paljon kärsiä silloisista
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rauhattomuuksista. Etenkin harvenivat tehtaan metsät niin,
ettei niistä voitu saada tarpeellista määrää sysiä ruukin käyttä-
miseen.

Vuorineuvos af Forselles kuoli v:na 1790, jolloin Strömfors
joutui hänen leskelleen Virginia Christina af Forsellesille, synt.
Carlskiöld. Leskirouva af F"orselles omisti ja hallitsi tehdasta
liihes puolen vuosisataa eli kuolemaansa saakka vna 1847.
Hänen aikanaan rakennettiin vna 1792 kankipaja uudestaan.
Siinä oli kaksi ahjoa. Paitsi sitii oli nijvpu- ja naulavasara,
kaksiraaminen saha, kolmella kivijvarilla käypä mylly, kaura-
survin ja tiilitehdas.

Muutamista muista tehtaan oloista antaa eräs niihin aikoi-
hin, vna 1804, laadittu kertomus joitakuita tietoja. Tehdas joka
oli rakennettu jvienelle Kyminjoen saarelle, ulottui länsipuolella
kaivettuun kanavaan ja itiijiuolellaan erääseen jeenhaaraan,
mutta jxihjoisessa ja etelässä sattui se itse jiääjokeen, joka
jiuolen jieninkulman päässä tehtaasta laskee mereen. Tehtaan
tilukset ulottuivat pohjoisessa Anäsin rusthollin maihin, lännessä
Tessjoen, Lalibyn ja Harsbölen kyliin, etelässä mereen ja idässii
Venäjän alueeseen. Tehtaalta oli matkaa Loviisaan 2 jTenin-
kulmaa, Porvooseen 6 ' :•_> ja Helsinkiin 12 '/i peninkulmaa. Se
oli Haminaan, Loviisaan ja Jyränköön eli Heinolaan viepien
teiden risteyksessä. Maanviljelyksestä sanotaan, että sitä hoi-
dettiin tavalliseen tajiaan kahdessa jaossa. Niittyviljelystä har-
joitettiin suurella huolella ja parannettiin märkiä niittyjä ojitta-
malla, jota paitse soita eli otettu viljelykseen ja muutettu hedel-
mällisiksi niittymaiksi, jialjon vaivaa ja kustannuksia
oli täytynyt panna niittyjen raivaamiseen ja varjelemiseen ve-
deltä ja tulvalta». Tulvat olivat siis jo siihenkin aikaan tuhoi-
sia Kymin jokilaaksossa. »Karjanhoitoa harjoitettiin menestyk-
sellä ja edistivät sitä raittiit, ja huonosta ilmasta vapaat valoi-
sat navetat, mikä siihen aikaan varmaankaan ei ollut tavallista,
koska asiasta erityisesti mainitaan. Kesälaitumet olivat huonon-
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jiuoleiset, laihat ja kuivat, sillä maa oli. vuorista. Metsä ei ollut
enää vahvaa, mutta riitti sitii kuitenkin hiilipuiksi, aidaksiksi
ja polttojiuiksi. Hyvänä etuna oli lohen, siian ja ankeriaan

kalastus Kymijoessa, varsinkin Paasikoski-, Kuusikoski- ja Rök-
husfors-nimisissä koskissa.

Kauttuan jaLeinejjerin historiasta olemme nähneet, ettii siellä
melkein kohta tehtaiden perustamisen jälkeen syntyi erinäisiä
riitaisuuksia ympärillä asuvien talonpoikain kanssa. Molemmissa
olivat vesiriidat tuon tuostakin uudistuvia ilmiöitä, mutta niiden
lisäksi oli Kauttualla halki vuosisatojen kulkevat hiiliriitansa,

Leineperillä taas riitansa ympäröivien metsien ja maiden omis-
tuksesta.

Strömforsissa ei näytä olleen mitään vaikeuksia hiilien saan-
nista. Sitä vastoin täytyi tehtaan omistajain taistella yhä uudis-
tuvia taisteluita vedestä, jota ei tahdottu sallia salvattavaksi.
Kyminjoen suussa ikimuistoisista ajoista harjoitettu kalastus teki
riidat vielii mutkallisemmiksi. Myöskin joen tulvat näkyvät
uhanneen tehtaan etuja ja oikeuksia.

Varhaisin näistä riidoista kohtaa meitä vna 1654. Asessori
Karl Henrik Wrede haastatti silloin maaherra Lorentz Creutzin
oikeuteen, vaatien tätä rakentamissaan lohipadoissa pitämään
auki valtaväylää, jotta kantajan ylempänä olevat niityt eivät
joutuisi veden alle ja hänelle siitä syntyisi vahinkoa. Kihla-
kunnanoikeus kumosi kuitenkin kanteen sillä perusteella, että

Creutzin kalapadot eivät olleet rakennetut toisin kuin ammoi-
sista ajoista asti oli ollut tavallista ja koska tämä, jos siinä olisi-
kin jotain laittomuutta, teki asian lailliseksi. Päätöstä perustel-
tiin vielä sillä, että muut eivät kärsineet vahinkoa aina, vaan
ainoastaan erittäin suurina »märkävuosina», jopa silläkin, että

Pyhtään, Kläsarön ja Ahvenkosken asukkaat ovat veroitetut
kalanpyydyksistään, jotka tulisivat jäämään kylmille, jos kosket
pidettäisiin auki kesäisin, joten maaherra Creutzillä ei olisi mi-
tään hyötyä tiloistaan ja kalastuksistaan. Eipä liioin voitu to-
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distaa, että puheena olevissa koskissa milloinkaan olisi ollut
veneväylää. Maaherra sai siis pitää ja eteenkin päin rakentaa
lohipatonsa niinkuin ne olivat olleet rakennetut siihenkin aikaan
kuin kruunu oli niiden omistaja. Laamanninoikeus vahvisti
kihlakunnan oikeuden tuomion.

Vasta lähes sata vuotta myöhemmin eli vna 1761 tulivat
samat asiat uudelleen esille.

Jakob FVirsell ja Anders Nohrströmin leski valittivat Viipu-
rin kiivernementinkollegioon siitii, ettii Haminan katijijiiaat Johan
Brusin ja Anders Gottlieb Resenmark, jotka omistivat Suur-
Ahvenkosken rusthollin, olivat rakentaneet lohipatonsa ilman
laillista lujiaa ja tarkastusta koko joen jioikki, josta syystä ylä-
puolella oleva Paasikosken kalastus, jonka Petjärvi ja Suur-
Ahvenkoski yhdessä omistivat, eli käynyt kokonaan hyödyttö-
mäksi. Valittajat sentähden vaativat, että Brusinin ja Rosen-
markin lohipadot revittäisiin. Valitus ei antanut aihetta mihin-
kään toimenpiteisiin samoista syistä kuin ennen kerrotussa ju-
tussa. Asiakirjoista käy ilmi että jutun nostaminen oli aiheutu-
nut siitä, että riidanalainen sulku oli ollut poissa vuodesta 1741,

jolloin tulva oli sen vienyt, eikä sitä oltu rakennettu uudestaan
ennenkuin vna 1737, mihin asti talo eli ollut autiona. Kuver-
nementin kanslia selitti sen lisäksi, että kun kaikki kalastukset
tässä samoin kuin Pyhtäänkin haarassa reduktsionin jälkeen
oli jiantu verolle (200 riikin talarista) ja annettu Stoekforsille,

Suur-Ahvenkoskelle ja Petjärvelle ja kun Petjärvi alipuolella
sulkukoskea eli pyytänyt lohia rannoiltaan, samaa oikeLitta ei
voisi kieltää Suur-Ahvenkoskeltakaan. F.tfei kuitenkaan kalas-
televille Ruotsin ja Venäjiin alamaisille syntyisi vahinkoa ja
toinen hyötyisi toisen kustannuksella, katsoi kuvernementin-
kellegio oikeaksi että kaikki kala, joka Kuuskosken alajiuolelta
saatiin, oli jaettava tasan Suur-Ahvenkosken ja Petjärven omis-
tajain välillä.
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Tätä kuvernementinkanslian määräystä ei kuitenkaan näytä
noudatetun, koska Suur-Ahvenkosken omistaja. Haminan kauji-
jiias Paul FYedrik Kniper, joka oli nainut yllit mainitun Bru-
sinin lesken, vna 1767 haastettiin oikeuteen siitä, että hän kah-
tena edellisenä vuonna ei ollut ainoastaan estänyt Petjärveä
kalastamasta yhteisillä kalastusjiaikoilla, vaan myöskin kieltäyty-
nyt antamasta osaa niistii kaloista, joita hän itse oli siellä pyy-
tänyt. Knijier tuomittiin vna 1769 maksamaan 1700 talaria
Petjärvelle suorittamatta jättämästään kalaosuudesta.

V:na 1786 tehtiin Strömforsin omistajan Henrik johan af
Forsellesin ja Suur-Ahvenkosken omistajan Nikolas Clayhillsin
välillä, joista edellinen asui Ruotsin, jälkimäinen Venäjän jjuo-

lella, lohenkalastuksesta sellainen sopimus, että lohen jiyydys-
täminen -suurjalke, jota tässä joenhaarassa öiseen aikaan har-
joitettiin Vähä-Ahvenkosken kohdalla, siihen vahinkoon nähden,
jota tämän kalastustavan arveltiin kaloja pelottamalla aiheutta-
van muunlaiselle kalastukselle, olisi lakkautettava. Muut kalas-
tustavat pysytettiin entisellään.

Tämän jälkeen näyttää vesi saaneen virrata ja lohet uida
sulkujen läpi kuten parhaiten taisivat lähes puoli vuosisataa,
kunnes vna 1830 taas ratkesi riita suluista ja kaloista.

Inkeroisten kruununtilan ja Mämmilänkylän kalastusten omis-
taja everstiluutnantti FYedrik Bäckman haastoi mainittuna vuonna
oikeuteen Strömforsin omistajan vuorineuvoksetar Virginia Kris-
tina af Forsellesin ja Suur-Ahvenkosken omistajat Maria Kristina
Clayhillsin ja hänen poikansa everstiluutnantti Erik Clay-
hillsin ja luutnantti John Clayhillsin sekä kalastajan Seinen
Druschinin vaatien valtaväylän avaamista Isossa- ja Vähässä-
Kuuskoskessa, Paasikoskessa, Nybyggetissä ja Laitakoskessa,
joissa vastaajilla oli kalastuksensa.

Kanne perustui samoinkuin aina ennenkin siihen, että kalat
eivät päässeet nousemaan näistä koskista ylempänä oleviin
jtyyntipaikkoihin ja vaadittiin nyt, että kolmasosa väylästä oli
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oikeuden määräämältä kohdalta pidettävä auki. Sittenkun ka-
lastaja Druschin vna 1822 oli ottanut halttuunsa af Forsellesin
ja ('liiyliillis.cn kalastukset, oli hän panemalla risuja ja rytöjä
pohjan syvänteihin siinä määrin ehkäissyt kaiken mahdollisuuden
kalan nousuun, että kun ylempänä ennen oli saatu kymmenen-
kin lohta yhtenä päivänä, niitä senjälkeen saatiin enintään yksi,

Vanha työväen asunto.

eikä aina sitäkään, vaikka pyydyksiä käytiin kokemassa ainoas-
taan joka toinen päivä. Vanhoja jiäätöksiä ei kuitenkaan nyt-
kään saatu rikki ja väylä oli ja pysyi sulettuna sekä alempien
että ylempien oikeuksien päätösten nojalla.

Kun ylempänä asujat kalastusoikeuksiinsa vedoten eivät kyen-
neet vedcnsulkuja murtamaan, otettiin jälleen vna 1841 esille
tulvan tuottamat vahingot, joita oli tapahtunut jonain edellisenä
vuotena. Nyt olivat valittamassa ja vaatimassa vapaaherra



STRÖMFORS. 343

Fabian Wrede, asessori Bengt Krook, luutnantti G. A. Collian-
der vapaaherra Kustaa Wreden lasten holhoojana, kruunun-
nimismies Otto Bäckman sekä 202 talonpoikaa Kyminjokeen
sattuvista osista Elimäen, litin, Anjalan ja Strömforsin pitäjiä.
Vastaaja vuorineuvoksetar af Forselles väitti, ett'ei kanteen todel-
lisena aiheena ollut tulvan tuottamat vahingot, vaan oiva

Vanha työväen asunto.

lohi, joka sulkujen kautta estettiin heidän luokseen pääsemästä-.
Sen lisäksi lausuttiin vastineessa, että »tulva lienee joen luon-
nollisia ominaisuuksia, jota ei suinkaan aikaansaanut veden
sulkeminen, koska useampain välittäjäin viljellyt maat olivat
20—60 kyynärää lähintä sulkua ylempänä. Ki tämäkään juttu
johtanut mihinkään tuloksiin.

Viimeinen yritys valtaväylän auki saamiseksi tehtiin vna
1845, jolloin sulunmurtajain johtajana oli niin mahtava mies
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kuin Suomen silloinen kenraalikuvernööri, ruhtinas Aleksander
Menschikoff, joka omisti Anjalan kartanon, ja häneen liitty-
neenä Mämmikin kartanon omistaja, salaneuvos Constantin von
Suchtelen ja Sippolan kartanon omistajat kenraaliluutnantti
Ivan von Daehn ja kuvernementinsihteeri Alexander von Daehn.

Kanteen pohjana olivat nytkin tulvan tuottamat vahingot
— ruhtinaan niityillä. Hiin oli menettänyt 100 kuormaa hei-
niä! Vastaajain mielestä oli asema nähtävästi hyvinkin vakava,
koska he vastineessaan viittaavat siihen, että »oikeusjärjestys en
jiidettävä loukkaamattomana».

Toimitetusta tutkinnosta kävi selville, etfei tulva voinut
aiheutua niistä suluista, joita vaadittiin rikottaviksi, koska vesi
vapaasti pääsi syvempiä juopia myöten laskemaan mereen.

Tehtiinjiä myöskin koe, jonka kautta vastaajain [Kieleltä tah-
dottiin osuttaa mitä seurauksia juovan avaamisesta olisi Ström-
forsin tehtaalle. Kun sulkuluukut nostettiin pois kLiudennelta
osalta kosken leveyttä, laskeutui vesi muutamien tuntien kuluessa
niin, että tehtaan laitokset seisahtuivat.

Kihlakunnanoikeus kumosi kanteen, perustaen päätöksensä
m. m. siihen, että kosken avaaminen aiheuttaisi Strömforsin
tehtaan pysähtymisen.

Alemman oikeudenpäätös ei muuttunutylemmissäkään eikeus-
jiaikoissa — oikeusjärjestys oli pysynyt loukkaamatonna!

Vuorineuvoksetar af Forsellesin aikana laajennettiin tehtaan
laitoksia siten, että yhden naulavasaran sijaan hankittiin neljä
vasaraa.

Vuorineuvos Henrik Johan ai F"orsellesilla ja hänen vaimol-
laan oli kaksi jxiikaa, Jakob Henrik ja Berndt Johan. P.dellinen
näistä asui Ruotsissa, ensin virkamiehenä mineraalikabinetissa
ja sitten vuorijiäällysmiehenä Salan hopeakaivoksessa ja kuoli
vna 1855. Jälkimäinen oli sotilas, otti osaa 1808 vuoden sotaan,
palveli sitten luutnanttina kolmannessa suomalaisessa jääkäri-
rykmentissä ja kuoli lajisetonna Ruotsissa 1838.
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Jakob Henrik af Forsellesin poika Pehr Henrik af F"erselles
(synt. v:na 1819) joutui isoäitinsä kuoltua Strömforsin tehtaan
omistajaksi. Sitä ennen oli hiin ollut ylimääräisenä notariona
Svean hovioikeudessa. Hiin hallitsi tehdasta vuoteen 1870, jol-
loin hänen rajvjiiolle joutuneitten asioittensa tähden täytyi luo-
vuttaa omaisuutensa velkojilleen, herroille A. F.klöf, lv. M. Lind-

roth, V. Wulff, C. A. Levin ja A. Terichoff. Hiinen aika-
naan muutettiin tehtaan kaksi saksantaonta-ahjoa franehe-eomte-
ahjoiksi. Sahankin hän rakensi uudestaan kaksiraamiseksi. Namit
laajennukset lienevät osaksi aiheuttaneet hiinen asiainsa huonon-
tumisen.

V:na 1878 muodostettiin »Strömfors aktieliolag -niminen ylitit")
tehdasta hoitamaan ja hallitsemaan. Yhtiö teki vna 1885 kon-
kurssin. Sillä oli silloin velkaa Suomen Hypoteekkiyhdistykselle
248,884 mk. 50 ji:niä ja Loviisan säiistöjiankille J(12.400 mk.

Fleinäkuun 14 p:nä 1886 möivät konkurssijiesän hoitajat
Strömforsin tehtaan siihen kuuluvine tiloineen Antti Ahlströmille.
Kauppasumma oli 595,000 markkaa. Siitii suoritettiin syyskuun
1 J7>:nä samana vuonna kaikki muut osat paitse Loviisan säästö-
jiankin saatava velka sekii Hyjioteekkilaina, joka maksettiin
vna 1888.

Jo vna 1876 oli yhtiö tarjonnut tehdasta Ahlströmille. Hänen
hankkimansa selonteon mukaan oli tehtaalla siihen aikaan yksi
harkko- ja kaksi kankivasaraa, joukko käsijiajoja ja ajoittain
aina 6 naulavasaraa, joiden valmisteet pääasiallisesti myytiin
Loviisassa, Haminassa, Porvoossa ja Viijvurtssa kuin myöskin
tehtaalla. Tehtaan tavarat sanotaan aina olleen hyvässä mai-
neessa. Sitäpaitse oli tuottava mylly, vastarakennetttt saha,

joka sahasi etujiäässä ostojiuita, tuottava lohi- ja siiankalastus,
sekä hyvin hoidettu maanviljelys tehtaan tiloilla. — Kankirau-
dan valmistus oli antanut noin 2,000 kipp. — Viiden naula-
vasaran valmistus oli ollut sangen suuri, kun työ oli ollut käyn-
nissä keskimäärin 4 ä 5 kuukautta vuodessa. — Teollisuus-
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takeet olivat olleet mustatakeita ja kai ke! laisia muita takeita,
joita varten oli käytetty tarpeen mukaan kolmesta seitsemään
seppään.

Metsää oli riittänyt tehtaan käyttämiseen ja hiiliä oli aina
saatu omista metsistä.

Maanviljelyksen katsottiin olevan hyvässä kunnossa. Karjan-
hoitoa varten oli tehty suuria uhrauksia.

Höyrylaiva »Strömfors».

Lastausjiaikka oli kolmen neljänneksen päässä tehtaalta sii-
hen kuuluvalla saarella meressä, ja oli sinne maamatkaa vähän
enemmän kuin puoli peninkulmaa ja loput vesimatkaa.

Tehtaan paikka oli erinomainen, vettä oli riittävästi ja kos-
kia useita. Suuri etu oli se, että tehdas oli ainoa rautatehdas
paikkakunnalla, lähin tehdas oli 8 ä io peninkulman päässä ja
muut olivat vielä kauvempana. Tehtaan arveltiin tuottavan
miljoonan markan korot ja oli siitä kaksi vuotta sitten tarjottu
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i ,200,000 markkaa, vaikk'ei sitä silloin myyty. 7 ä 800,000 mar-
kan hinta olisi halpa.

Omaisuus, joka näin joutui Ahlströmin haltuun, oli paitse
edellä mainituita tehdaslaitoksia seuraava:

Strömforsin tehdas ja siihen kuuluva Petjärven säterin
rustholli perinnöksi ostettuine akumenttitiloineen Heikas, Ryttars,

Brändholman saha.

Lassas, Nybondas, Svarfvars ja Böjsas Vähä-Ahvenkosken ky-
lässä, Poisas Suomenkylän kylässä ja Väntens Svenskbyn ky-
lässä Ruotsin Pyhtään pitäjää, sekä Knuts ja Skäggas Hinte-
rinkylässä Lappträskin pitäjää, kuin myöskin tilaan kuuluvat
lohi- ja siikakalastukset Kyminjoessa. Anäsin kartano, johon
kuului Virginegärdin verorustholli, Finnäsin verotila ja nel-
jännes Skarmsin verorusthollia Ruotsin Pyhtään pitäjässä, Ovarn-
byn verorustholli sekä (Iriinsin ja Botasin perinnöksi ostetut
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akumenttitilat Tessjoen kylässä Ruotsin Pyhtään pitäjää; —

Ahvion kartano, johon kuului kaksi viidennestä Fougdilan vero-
rusthollista sekii koko Sippola ja yhdeksän kymmenettä osaa
Eukkolan veroakumenttitilasta Ahvion kylässä Anjalan pitäjää.
Samana vuonna kun kaupjva tehtiin, ostettiin vielä Bondasin
tila Kläsarön kylässä 4,625 markasta. Se oli edLillinen kaujnpa
siihen nähden, että tila hallitsi koskea sen ylä- ja alapuolella.
Strömforsin kaujTjviaa kokonaisuudessaankin täytynee pitää edul-
lisena varsinkin tehtaan hyvään metsään nähden.

Petjärven karja annettiin aluksi vuokralle, ja saatiin siitä
vuokraa 80 mk. lehmältä.

Kohta tehtaan isännäksi päästyänsä ryhtyi Ahlström uudis-
tamaan sahaa ja saatiin se käymään alussa vuotta 1887.

Metsää alettiin nyt myöskin ostaa hyvin vilkkaasti. Osto-
päällikkönä oli Ahlströmin veljenpoika Johan Ahlström, jollaensi
kuukausina oli tehtaan ylin johtokin, kunnes sen otti huostaansa
Selim Bäckström.

Sahaliikettä laajennettiin v:na 1890 lähellä Loviisaa olevan
Brändholman kaksiraamisen sahan ostolla. V:na 1894 osti Ahl-
ström vielä Hästholman sahan, jonka Johan Ahlström oli omaan
lukuunsa rakentanut.

Puutavarain viennin suuruutta osottavat seuraavat numerot:

Standerttia Markkaa.

887 384 48,597
888 1,583 162,379
88g 2,615 341,960
890 2,367 325,791

891 4,410 461,237
892 2,659 299,294
893 3,52,5 358,618
894 5,7U 608,721
895 6,060 674,5H
806 7,026 860,077
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Niinkuin graafillisista taulusta näkyy, ei Strömfors ole ollut
Ahlströmin parhaita yrityksiii. Voitot ja tajvjviot ovat vaihdel-
leet ja lojijiutulos on ollut sillä välillä. Menojen joukossa esiin-
tyvät varsinkin suuret oikeudenkäyntikustannukset lukematto-
mista vesiriideista, jotka ovat jatkuneet Ahlströmin jierillisten-
kin aikana. Riidat ovat olleet juuriltaan samat kuin vanhem-
pinakin aikoina.

Mutta joskaan Strömfors ei ole kalleimpia helmiä Ahlströmin
monien omistusten nauhassa, niin on se kuitenkin kauneimjiia,
ja voidaan sitä verrata kaikkia muita voittavaan Ranttilaankin.
Varsinkin tekevät taitekatteiset vanhat rakennukset, tyyniin
suvantoihin kuvastuessaan, miellyttävän vaikutuksen.

Epäilemättä tulee Strömforsille koittamaan uusi aika, sitten-
kun rautatie on rakennettu lastausjiaikalle, ja kun tehtaan alla
olevat runsaat vesivoimat kerran joutuvat teollistiustarkoitttksien
käytettäviksi.



XIX.

VALTIOPÄIVILLÄ 1877—1878.

Antti Ahlströmin suuremmoinen toimi liikemiehenä ja se
laaja kokemus, jonka hän tässä toimessaan mitä erilaisimmilla

aloilla oli hankkinut, ei tietysti voinut olla kiinnittämättä häneen
yleistä huomiota ja herättämättä ajatusta, ettii hänen kokemus-
taan ja lahjojaan olisi käytettävä myöskin yhteiskunnan palve-
luksessa. Ahlströmin lahjoitustensa kautta osoittama harras-
tus yleisiin asioihin vaikutti varmaankin yhdessä edellisen kanssa
siihen, ettii hänet valittiin Porin kaujiungin edustajaksi vuoden

1877—78 valtiojiäiville.
Ahlströmin esiintyminen kansan edusmiehenä osoittaakin,

että hän vastasi niitä toiveita, joita häneen oli jvantu. Ett'ei
hän tullut valituksi seuraaville valtiojiäiville, saanee selityksensä
siitii, että puolueolot silloin olivat kehittyneet niin, etfei Porin
ruotsinmielinen enemmistö enää tahtonut päästää esille miestä,
joka oli esiintynyt niin ankarana suomenmielisenä kuin Ahl-
ström v:n 1877 —78 säätykokouksessa. Vasta sitten kun rauta-

tiekysymys tärkeydellään syrjäytti kaikki muut näkökohdat, tuli
taas Alhströmin vuoro, mutta vasta v:na 1894.
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Tahdomme seuraavassa antaa niin täydellisen kuvan kuin
mahdollista Ahlströmin edusmiestoimesta. Teemme sen ensiksi
siitä syystä, ettii hiinen esiintymisensä semmoisenaan sitä vaa-
tii ja sen ansaitsee, toiseksi sen vuoksi, ettii antaessamme hänen
itsensä jKihua ja esittää mielipiteitään, saamme hänestä persoo-
nallisen kuvan, joka täydentää sitii, mikä edellisessä on annettu

hänestä hiinen toimiensa jiohjalla. Ei kirjeissäänkään esiinny
Ahlström niin tuoreena ja välittömänä kuin |iuheissaan valtio-
jiäivillä. Useista lausunnoista tuulahtaa hiinen olentonsa ilmielä-
vänä vastaamme ja samalla saamme niissä tutustua hiinen mieli-
jiiteihinsä ja nähdä, mitkä asiat olivat hiinen erityisen mielenkiin-
tonsa esineinä ja mitkä kysymykset häntä eniten huvittivat, jos
meillä ei olisikaan muuta johtoa hiinen luonteensa ja harras-
tustensa valaisemiseksi, niin riittäisivät jiorvarissäiidyn keskus-
telujiöytäkirjat sitä tarkoittavan esityksen jxihjaksi.

Iloiseksi hämmästykseksemme huomaamme niistä, ettii ihan-
teelliset ja aatteelliset asiat olivat Ahlströmin mitä erityisemmin!
harrastuksen esinein ii valtio jiäivillakin.

Ennenkun käymme tekemään selkoa hiinen kannastaan sel-
laisissa asioissa, panemme tähän näytteitä hänen mielijKteistään
muutamissa vähemmissä kysymyksissä, koska nekin häntä ku-
vaavat.

Annamme hänen ensin esiintyä »omassa asiassa
On itsestään selvä, ettii rautatehtaan omistajaa niin lähellä

oleva kysymys kuin takemattoman kanki-ja pulttiraudan tuonti-
tullin alentaminen herättäisi hänen mielenkiintoaan. Talon-
jioikaissäädyssä oli asiasta tehty anomus, mutta valtiovaliokunta
hylkäsi ehdotuksen etujiäässä nähtävästi valtiollisista syistä,
koska asiaan koskeminen valiokunnan mielestä tulisi tuottamaan

arvaamattomia seurauksia Suomen ja Venäjiin välisiin tullisuh-
teihin nähden. Ahlström puolusti valiokunnan mietintöä sekä
valiokunnan omiin jTierusteluihin nojaten että myöskin rauta-

tehtaiden hyödyn kannalta. Kun suurin osa rautatehtaitamme
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toi raaka-aineensa Ruotsista ja sai maksaa kalliin rahdin tako-
misessa hävinneestäkin osasta, niin olisi niiden ilman tullia
mahdoton kilpailla ulkomaalaisten tehtaiden tuotteiden kanssa.

»Jos tulli julistetaan», huomautti Ahlström, »niin ei rautatehtailla
ole mitään mahdollisuutta ansioon, vaan olemme jiakotetttt ne
seisauttamaan. Suojelustullin poistaminen olisi suuri vääryys
rautatehtaiden omistajia kohtaan, jotka siinä toivossa, että tulli
jiysytettäisiin, olivat hankkineet itselleen kalliita laitoksia». Ei
Ahlström kuitenkaan katsonut asiata yksinomaan rautatehtai-
lijain, vaan myöskin valtion hyödyn kannalta, koska valtio
tullin poistettua tulisi menettämään 160,000 m. vuodessa. Kun
eräät puhujat olivat väittäneet, ettii tulli eli vaikuttanut siihen,
että raudan tuonti viime vuosina oli vähentynyt, huomautti
Ahlström, että syy ei ollut tullissa, vaan siinä että kun raudan
valmistus maassa oli viime vuosina nelinkertaistunut, kilpailu
oli alentanut raudan hintaa eikä siis ollut aihetta ottaa rautaa

ulkomailta. Pääsyynä raudan vähäiseen tuontiin ei siis ollut
tulli, vaan meidän oma yritteliäisyytemme.

Tavallansa omassa tai ainakin häntä hyvin läheisessä asiassa
esiintyi Ahlström myöskin keskustelussa uuden lauttaussäännen
johdosta. Kun armollinen esitys uudeksi asetukseksi puutava-

rain uittamisesta esitettiin säädyssä, lausui hra Edvard Bergh,
että esitys, joka rajoitti siihenastista uittovapautta, muka vain
tarkoitti yksityisten maanomistajani ja metsänomistajani välisten
suhteiden järjestämistä ja että se vain vähissä määrin kosketti
maan yleisiä taloudellisia etuja. Siihen vastasi Ahlström, että

tässä ei suinkaan ollut kysymys vain yksityisistä eduista, koska
lauttauskustannukset eivät tulisi rasittamaan ainoastaan lauttaa-
jaa, vaan myöskin metsänomistajaa, sillä kun yksityinen hen-
kilö osti metsää, täytyi hiinen ottaa lukuun myöskin kuletus-
kustannukset.

Kun asia palasi valiokunnasta, valitti eräs jiuhuja sitä tajiaa,

millä lauttausta harjoitettiin, joka tuetti suurta vahinkoa vesien
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ja rantain omistajille. Ahlströmkin käytti asiantuntijana jiuheen-
vuoroa. Puiden joutumisesta rannoille ja rantain tallaamisesta
saattoi kyllä olla vahinkoa, mutta olihan rannanomistajilla oikeus
vaatia siitä täyttä korvausta ja pidättää jTiuut, jos korvausta ei
myönnetty. Varmaa oh, että jokainen maanomistaja, jtitäessään
tarkastusta ja tarkastusmiehiksi kutsuessaan naajiurinsa, arvos-
teli vahingon ei yksinkertaisesti, vaan moninkertaisesti, joka
on seurannut jokirantoja, on huomannut, että niitä myöten
aina kulkee luonnollinen polku; tämä polku arvioidaan joka
vuosi jokaisen lautan ohi kuljettua, jotenka rannan omistaja
samana kesänä saajii moninkertaisen korvauksen samasta po-
lusta. Esimerkkinä siitä, mihin rettelöihin kuittaajat joutuvat,
kertoi Ahlström, että edellisenä kesänä uitettavat tukit olivat
rikkoneet erään sulun, joka arvosteltiin 2,000 markaksi. Rahat
olivat heti sijoitettavat varmaan [laikkaan, ennenkun uitto sai
jatkua. Se, joka oli syypää vahinkoon, laittoi sulun kuntoon

500 markasta ja vaati takaisin nuo 2,000 markkaa. Mutta kun
sulun kolmesta omistajasta ainoastaan kaksi myönsi, että sulku
oli valmis ja rahat voitiin nostaa nimismieheltä, väitti kolmas,
kun hänet vihdoinkin saatiin kiisiin, ei olevansa tyytyväinen
tehtyyn työhön. Toimitettuun tarkastukseen ei. tuo kolmas tul-
lut saapuville. Oli siis ilmeistä, että hän tahtoi päästä käsiksi
noihin 2,000 markkaan — ja siellä ovat rahat vieläkin. Jokai-
sen, joka vähiinkään tuntee oloja, täytyy myöntää, että maan-
omistajani edut eivät ole joutuneet kärsimään sen kautta, että

laki ei muka olisi heidän [Kielellään. Mutta jos nyt ehdotettu
laki hyväksytään, 011 se sama kuin määräys, etfei minkäänlaista
tukinuittoa saa olla olemassa. On sanottu, että jos arvio on
liika korkea, voidaan kääntyä tuomioistuimen jittoleen. Mutta
esim. Viitasaarelta merenrantaan, noin 30 ä 40 peninkulman
matkalla, on satoja eri maanomistajia, joiden vaatimukset ovat

tuiki kohtuuttomat. Minulla täytyy silloin olla rahoja väkeni
jialkkaamiseen ja sitäjiaitse vararahasto voidakseni tyydyttää
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kaikkien näiden rannanomistajain vaatimuksia, kuinka kohtuut-
tomia ne lienevätkin. Mutta ennenkun jiääsen merenrantaan,

ovat rahani lopussa ja jiuut täytyy jättää paikalleen. Minä olen
kuitenkin varmuudella ottanut lukuun nämä jiuut, koska olen
sitoutunut leveranseihin, joista nyt ei tulekaan mitään. Vuotui-
nen puutavarain vienti maastamme nousee noin öo milj. mark-
kaan. Jos uuden lain kautta noin suurta tuloa järkytetään tai
suuremmassa määrässä vähennetään, niin ei ole mitään syytä
jtitää kiirettä, varsinkin nykyoloissa, jolloin liike-elämä on la-
massa ja tulevan vuoden toiveet huonot, kun sahat ovat tulvan
alla ja laihot liuenneet. |os nvt vielä tämä lähinnä maan-
viljelystämme ainoa rahalähteemme hävitetään, niin en tiedä,
kuinka kaikki tulee jiäättymään.

Suurempain taloudellisten kysymysten joukossa, joissa Ahl-
ström esiintyi oli myöskin häntä niinikään likeisesti koskeva
kysymys myllyveron poistamisesta. Ahlström vastusti mitä jyr-
kimmin myllyveron julistamista, varsinkin kun valiokunta eli
ehdottanut, ettii vain höyrymyllyt vajiaiitettaisiin verosta, jota

vastoin vesimyllyt yhä edelleen olisivat verolla judettävät. Höyry-
myllyn rakentaminen tulee kyllä kalliimmaksi, mutta se voi olla
säännöllisesti käynnissä, jota vastoin vesimylly milloin kärsii
veden puutteesta, milloin sen jTaljoudesta. Kun eli väitetty,
että myllyvero korotti köyhän kansan elintarj)eita kallistamalla
viljan jauhattamista, niin oli Ahlström sitii mieltä, että jauhatus-
maksu eli tulli tulisi jvysymään entisessä määrässään, vaikka
vero jvoistettaisiinkin ja että ero siis tulisi menemään myllyn-
emistajain aarreaitaaan. Valtio tulisi kadottamaan tuloistansa
80,000 a 90,000 m., eivätkä nämä rahat vähimmässäkään
määrässä joutuneet köyhimmän kansan hyväksi. Oli väitetty,
että kun myllyvero kallistaa viljan hintaa, niin täytyy ruveta

tuomaan venäjänviljaa. Ahlström eli laskenut, ettii mvllyveron
jioistettua viljatynnyrin hinta laskisi 6 j.ennillä. -Minii ejiäilen»,
sanoi hän, 'tulisiko meillä olemaan ainoatakaan niin taitavata
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keinottelijaa (»inriden sjiekulant-») joka tämän ö jiennin voiton
tähden rujieisi tuomaan viljaa Venäjältä- .

Ei Ahlström siis tässäkään häntä monen myllyn omistajana
niin läheltä koskevassa asiassa puhunut omaan jiussiinsa, vaan
otti asian yleisen hyöilyn kannalta. Tämä hänen ejiäitsekäs
kantansa tuli vielä selvemmin esiin parissa muussa kysymyk-
sessä, joissa hänen etunsa liikemiehenä olivat ristiriidassa ylei-
sen edun kanssa. Vaikka olikin suuri sahain ja tehtaiden
omistaja ja semmoisena teiden käyttäjä, mutta ei niiden raken-
taja ja ylläpitäjä, puolusti hän ehdotusta, ettii tehtaat ja var-

sinkin sahat olisivat velvoitettavat ottamaan osaa teiden ja sil-
tain rakentamiseen ja ylläpitoon, koska ne enemmän kuin muut

olivat teiden ja siltain tarjieessa. — Tähän mielipiteeseen hän
varmaankin oli tullut nähdessään, mihin surkeaan kuntoon talon-
poikajiarkain yksin ylläpitämät tiet Poriin ja Lyttylään vuosit-
tain joutuivat hänen lankkukuormainsa alla.

Milloin tahansa tuli esille kysymys jonkun rasituksen jioistami-
sesta rahvaan niskoilta, tajiaamme Ahlströmin aina rahvaan asiaa
ajamassa. Tällaisista asioista puhuessaan hän vasta näytti oikein

lämjieneviin. Yksi semmoinen oli kysymys kyydinteon ja maja-
talojen järjestämisestä. Kerta toisensa perästä esiintyi Ahl-
ström tässä tärkeässä asiassa, ollen sitä mieltä, että kyydinteko-
rasitus olisi kokonaan poistettava maata omistavan luokan har-
tioilta. Hänen ensimäinen lausuntonsa asiasta eli näin kuuluva:
-Lisääntyvä liike ja uusien kulkuneuvojen avaaminen tekevät
entistään vielä kohtuuttomammaksi, ettäkyydinteko rasittaa maata.

Esimerkiksi uuden rautatien avattua vapautuvat rautatien läpi-
kulkemat seudut kyytirasituksesta ja pääsevät sen sijaan nautti-
maan kaikellaisia tuloja, joita niillä ei ennen ole ollut, jota
vastoin rautatieltä kauvenijiana olevat seudut saavat uutta rasi-
tusta lisääntyvästä liikkeestä siten, että joukko matkustajia pyr-
kii siihen tai siihen paikkaan rautatiellä. Tästäkin syystä on
]iyrittävä vajvauttamaan maataviljelevä luokka tästä raskaasta
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kuormasta. —

— - - Pkt voi käsittää, miksi matkustaja—ja ne

ovat varsinkin varakkaat henkilöt, jotka matkustavat omissa
yrityksissään — saajii vaatia, että köyhän maanviljehjäluokan
pitää alhaisen kyytimaksun kautta vielä enemmän lisätä mat-

kustajan liikeyrityksen voittoa. Ei kukaan voi katsoa kohtuut-
tomaksi, että hän itse saa maksaa täyden kustannuksen mat-

kastaan. On väitetty, että kyydinteko on maalle pantu vero,

mutta minun mielestäni ei niin ole asian laita, sillä kaikki ve-
rot ovat rajoitetut, mutta tässä tapauksessa ei ole niin. Se on
nyt kolme kertaa korkeampi kuin muutamia vuosikymmeniä
sitten ja koheo kenties vielä kymmenkertaiseksi. Ja jos se
olisikin vero, niin en voi ymmärtää, miksi yhden yhteiskunta-
luokan tulee maksaa veroa toisille. Vielii oudommalta näyttää
minusta, että maanemistajaimme tulee maksaa veroa vieraille
kansalaisille, joista monet matkustavat maassamme ja joista
suomalaiset mahtavat näyttää hyvin ejiätaloudellisilta, kun kyy-
ditsevät puolesta kyytijialkasta silloin kun me heidän maassaan
saamme suorittaa täyden siitä, minkä rasitus heille itselleen
maksaa. — On sanottu, että jos nyt kohta astuttaisiin
koko askel ja vapautettaisiin maa tästä rasituksesta, niin syn-
tyisi siitii jiahoja häiriöitä liike-elämässä. Minä en kuitenkaan
voi ymmärtää, mitä häiriöitä siitä voisi syntyä. Kun kauppias
lähtee matkalle, niin täytyy hänen myöskin ajatella sen kus-
tannuksia ja laskea, ettii ne ovat hänen itsensä eikä hänen
naapurinsa suoritettavat, jos hänen en jiakko matkustaa, niin
ei hän suinkaan anna korkeamman ja kohtuullisemman kyyti-
rahan jielottaa itseänsä aikomuksestaan. En voi siis käsittää,
mitä häiriöitä siitä voisi syntyä, että kukin maksaa matkansa
omasta kukkarostaan eikä anna kanssaihmisten sitä tehdä, ja
vaikka olisikin, jota en kuitenkaan voi uskoa, niin itsekkäitä
ihmisiä, jotka sokeasti vaativat saadakseen yhä edeskinpäin
nojautua kanssaihmisten olkapäille, niin ei se saa vaikuttaa
asiaan, jos eivät nämä ihmiset käsitä olevansa väärässä, niin
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liitäisi heidän ainakin säälistä ja laujieudesta luojina vääristit
periaatteistaan. Niinkuin jo mainitsin, ovat ne vaan rikkaam-
mat, jotka matkustavat. He matkustavat mukavissa ajojieleissä
ja valjastuttavat niiden eteen kurjan hevoskenin, jota ohjaa
köyhä kurjiin ryysyihin puettu kyytimies. Tuon näkeminen lii-
täisi saada ainakin matkustajan jiaremjiiin ajatuksiin. Hänen pi-
täisi ajatella, että hän on yksi niistä, jotka myötävaikuttavat
tähän köyhyyteen. Ainakin olen minä tätä nähdessäni tullut
jiaremj^iin ajatuksiin ja äänestän siis, että se rasitus, joka maata

|iainaa, sen päältä kokonaan nostettaisiin. .,

Tämä lämmin lausunto on kaikeksi kunniaksi Ahlströmille,
sitii enemmän kun hän siinä taisteli asian jjuolesta, joka ei
vieläkään ole toteutunut, mutta joka mitä tarjieellisimjTana re-
formina tulevaisuudessa varmaankin on siihen suuntaan järjes-
tettävä kuin Ahlström ehdotti. Eivät läheskään kaikki jiorvaris-
säädyn jäsenet, kaupLinkien liikemiesten edustajat, olleet tällä ejiä-
itsekkäällä kannalla, vaan valvoivat asiassa omia luokkaetujaan.

Kyydinteon järjestämisestä oli Ahlström sitä mieltä, ettii
kyyditseminen olisi tarjottava urakalle ja ettii jos urakoitsijaa
ei saataisi tekemään kyytiä 2 markasta peninkulmalta, kunnan
olisi maksettava ylijäämä. Alle kahden markan ei saisi kyyti-
rahaa laskea. Tiimiin taksan teki Ahlström eläinsuojelussyistä-
kin. Hänen mielipiteensä mukaan ei hevonen vei eikä saa
tehdä kuin yhden kyydin jiäivässä, jos asemain väli on [Kieli-
töistä peninkulmaa. Tämmöisestä kyydistä tuli kyyditsijän
saada niin jialjon, että se riitti hevosen ja miehen ylläjiidoksi,
eli 3 mk. Kyytihevesen kestettävästä nojjeudesta eli Ahlström
muuten sitä mieltä, että tunti ja jieninkuhna on liika suuri
nopeus hevoselle, kuinka hyvälle tahansa, jos sen joka jiäivii
täytyy olla aisoissa. 'Minulla on itselläni ollut hyviä hevosia
ja olen huomannut, että on liikaa ajaa niillä peninkulma ja
tunti-. Tähän vakaumukseen lienee Ahlström tullut sen joh-
dosta, että hän Lankoskessa ollessaan ennen mainitulla Mustal-
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laan» katsoi ajaneensa enemmän kuin mitä tuo uskollinen pal-
velija sittemmin oli osoittanut sietävänsä.

Vaan ei Ahlström säälinyt ja hellinyt ainoastaan hevosia,

ei ainoastaan heidän puolestaan puhunut. Hänen kantaansa
tässä asiassa vaikutti myöskin huolenjiito kyytijiojista. Kyydit-
semisen asettaminen urakkakannalle oli hänestä myöskin siihen
nähden edullista, ettii kyydintekoon lähetetyt nuorukaiset tur-

meltuvat tässä työssä epjiiessaan kestikievareissa kortin jielaa-
miseen ja kaikellaisiin muihin jiaheihin.

Samallaista ihmisystävällistä mieltä osoittaa Ahlstriiui, kun
on esi 11il kysymys kulkurien eli irtolaisten kohtelemisesta. Valio-
kunta oli ehdottanut, että henkilö, joka irtolaisuudesta on ollut
suljettuna työlaitokseen, ei saisi kolmen vuoden kuluessa irti-
pääsönsä jälkeen muuttaa tai poistua kotipitäjästään. Ahlström
eli sitii mieltä, että jos irtolainen kerran oli rangaistuksensa
kärsinyt, oli hänen rikoksensa myöskin katsottava sovitetuksi
eikä häntii enää kytkettävä kuntaansa. Jos esimerkiksi sattuisi,

että rajapitäjässä eli hyvää työansiota saatavana, olisi kulkuri
estetty käyttämästä hyväkseen tätä edullista tilaisuutta.

Vaan joskin Ahlström oli kulkureita kohtaan näin suosiolli-
nen, ei hän voinut sietää kulkukaujjpiaita. Oli kysymys kulku-
kaupan sallimisesta. Ahlström vastusti sitä mitä jyrkimmästi.
Kulkukaujian salliminen olisi kerjuun laillistuttamista. Sillä
mies, jolla on hyvä jTuheenlahja, on luotu kerjäläiseksi tai kulku-
kaujTjiiaaksi. Hiin ei tarvitse suurempaa jiääemaa kuin pari
markkaa. Sillä ostaa hän vähän neuloja ja sormustimia ja läh-
tee maalle ja voi olla varma elävänsä siellä näillä tavaroilla
useita kuukausia. Mitä muuten tulee arkangelilaisiin ja mui-
hin ulkomaalaisiin, niin ovat he aivan luodut sellaiseen kier-
televään elämään, ja onkin heillä todellista taijiumusta kauji-
paan. Jos kulkLikaujijTa sallitaan, saa olla varma siitä, että

arkangelilaiset ja juutalaiset anastavat keko tämän kaupan, niin
että tuskin kukaan omista suomalaisistamme voi heidän kans-
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saan kiljiailla. Se en maanvaiva, jota niiin tahdotaan tuoda
maahan. Arkangelilaiset tulisivat hukuttamaan maan ala-arvois-
ten venäläisten tehdastuotteiden alle ja viemään miljoonittain
markkoja maasta. »En voi käsittää, mitkä syyt ovat houkutel-
leet valiokunnan siihen johtojiäätökseen, että kulkukaujijia olisi
tarjieellinen. En saa sanoja tulkitukseni sitii sekasortoa, joka
sen kautta tuotaisiin maahan..

Noormarkun ostosta puhuessamme kerroimme, mikä vaara

uhkasi Ahlströmiä silloin kun tehtaan entiset omistajat Stuartit
aikoivat sukulunastaa Noormarkun. Varmaankin oli tämä ta-

paus Ahlströmin mielessä, kun hän kysymyksen ollessa rajoi-
tuksista sukulunastuseikeuksissa niitä kannatti ja samalla ehdotti,

että säädyt anoisivat esitystä sukulunastusoikeuden täydellisestä
lakkauttamisesta.

Aineellisia ja taloudellisia kysymyksiä käsittelevissä keskus-
teluissa otti Ahlström myöskin vilkkaasti osaa keskusteluun
'Tampereen—VVaasan rautatiestä. Kun tuonnempana tulemme
[Kihuinaan Ahlströmin toimista Perin radan hyväksi, jätämme
selonteon hänen kannastaan Tampereen VVaasan rataan näh-
den siihen yhteyteen ja siirrymme nyt tekemään selkoa hänen
esiintymisestään useissa kulttuurikysymyksissä, jotka näkyvät
olleen hänen, niinkuin yleensäkin sen ajan suomenmielisten, eri-
tyisen harrastuksen esineenä.

Ahlström teki säädyssään kaksi anomusehdotusta, jotka mo-
lemmat tarkoittivat kansan sivistyksen korottamista, toinen alem-
man, toinen ylemmän.

Edellisessä huomautti hän ensin siitii, että kansan sivistys
on ainoa ja ensimäinen jiohja jokaisen kansan edistymiselle
henkisessä ja aineellisessa suhteessa. Sentähden — jatkaa ano-
muksentekijä -— on jokainen isänmaanystävä jakamattomalla
ilolla tervehtinyt niitä toimenpiteitä, joihin maan hallitus on
ryhtynyt kansan sivistyksen edistämiseksi. Mutta toisaalta tulee
jokaiselle olla sydämen asiana, että ne jiuutteet, jotka vielä
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haittaavat nuorta kansakoululaitostamme, ajoissa jioistetaan.
Kaikissa maissa, niissä kansan sivistys on saavuttanut korkeam-
man kehityksen, on säädetty pakollinen koulunkäynti s. o. kunnat
ovat velvolliset jierustamaan kouluja ja kaikki kouluijassa olevat
lapset niissä käymään. On epäilemätöntä, että meidänkin kansa-
koululaitoksemme ennemmin tai myöhemmin tulee kehittyä tä-

hän suuntaan, koska kansanopetusta, joka on yhteydessä yh-
teiskunnan tärkeimpäin etujen kanssa, ei voida ajan pitkään
jättää riipjjuvaksi tietämättömyydestä ja ennakkoluuloista. Se
rajaton vapaus, minkä voimassa oleva kansakouluasetus jättää
kunnille kansakoulujen jierustamiseen nähden, näyttää liian
vähän olevan sopusoinnussa yleisten etujen kanssa. Anomuk-
sentekijä ei tahtonut nyt jiuolustaa yhteiskuntaoloihin niin sy-
västi vaikuttavaa muutosta kuin jiakollinen kansakouluasetus
koko laajuudessaan on, vaan katsoi kuitenkin välttämättömän
tarpeelliseksi, että tätä nykyä ainakin otetaan yksi askel tähän
suuntaan. Semmoinen askel oli hänen mielestään kunkin maa-
seutukunnan velvoittaminen jjerustamaan ainakin yhden kor-
keamman kansakoulun. Täten voitettaisiin se arvaamaton etu,

että kaikissa paikoissa maatamme olisi sivistystä hakevalle nuo-
risolle tarjona tilaisuus korkeamman kansakouluepetuksen saa-
miseen. Ehdotettu toimenjvide ei sisältäisikään mitään kansa-
koululaitoksellemme vierasta mullistusta, koska kaujKinkikunnat
jo ovat vielä laajemmassa määrässä koulunjierustamisjiakon
alaiset, niiden kun on velvollisuus ylläjiitää niin monta kansa-
koulua, että kaikki lajiset, jotka eivät muuten vei saada vas-
taavaa sivistystä, saavat sitä kansakoulussa. Siihen nähden,

ett'ei ole kohtuullista, että maalaiskunnat vahingoksi koko maan
kehitykselle kokonaan vapautetaan velvollisuudesta, jonka kau-
jKinkikunnat jo kauvan ovat täyttäneet mitä suurimmassa laa-
juudessa, ehdotti siis Ahlström, että jiyydettäisiin armollista ase-
tusta siitä, että kukin maalaiskunta olisi velvollinen piirissään
perustamaan ainakin yltäen korkeamman kansakoulun.



VALTIOPÄIVILLÄ 1877-1878. 365

Samallaisia anomusesityksiä oli tehty muissakin säädyissä.
Valiokunta puolusti ainakin yhden koulun jTerustamista joka
kuntaan, mutta hylkäsi tehdyn ehdotuksen opetuspakosta. Kun
valiokunnan mietintö esitettiin porvarissäädyssä, avasi Ahlström
keskustelun pitkällä puheella, joka on monessa suhteessa häntä
kuvaava ja antaa meille selvityksen niistä vaikuttimista, jotka
johtivat häntä hänen tehdessään monia lahjoituksiaan kansan
sivistyksen hyväksi.

Lausunnossaan kääntyy Ahlström aluksi A. Meurmania vas-
taan, joka oli liittänyt vastalauseen valiokunnan mietintöön.
Herra Meurman oli sanonut, että se oli asiata harrastava vä-

hemmistö, joka enimmäkseen oli ajanut perille koulujen perus-
tamisen. Onhan hyvä, että tällainen vähemmistö oli olemassa.
Mutta kun hra Meurman luulee, että tuollaista harrastusta luul-
tavasti vastedeskin tulee olemaan, ei hän näy tietäviin, ettii

viime aikoina kunnissa, jotka ovat olleet koulujen perustamista
vastaan, on tehty mitä suurimpia ponnistuksia siihen suuntaan,
että koulun vastustajain enemmistö saapuisi kokouksiin ja siten
tekisi tyhjäksi vähemmistön tarkoitukset. Näyttää sentähden
sangen arveluttavalta, saadaanko kouluja samassa määrin kuin
tähän saakka syntymään, sittenkun niitä kohtaan on tällaista
vastenmielisyyttä ilmaantunut. — Vastalauseen tekijä oh lausu-
nut olevan kohtuutonta pakottaa kaukaista kunnan kolkkaa kan-
nattamaan koulua. Tämä huomautus tuntuu sangen kummalli-
selta. Samalla syyllä voisi ajatella näin: asun niin kaukana
jiappilasta ja kirkolta, etten tahdo antaa mitään niiden kannat-
tamiseksi. Niinikään veisi samoista syistä kieltäytyä muista
kunnallisista ja yleisistä menoista, kun ei niistä ole mitään suo-
ranaista hyötyä. Herra Meurmanin päättely ei siis tässii suh-
teessa pidä paikkaansa. Toinen vastalauseen tekijä hra Th.
Rein oli katsonut kohtuuttomaksi velvoittaa kuntaa, jossa oli
esim. tuhat asukasta, ylläpitämään kansakoulua, samalla kuin
toinen kunta, jonka asukasluku nousi esim. viiteentoistatuhan-
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teen, ei myöskään tarvinnut ylläpitää useamjua kouluja. Ahl-
strömin mielestä oli tässii kyllä epiikoilta olemassa, mutta aino-
astaan sikäli, ettii tueta suLirempaa kuntaa ei velvoitettu |ierus-

tamaan useita kouluja. Vaan yksikin oli jiarempi kuin ei mitään.
— »Kaikki lienevät sitii mieltä jatkoi Ahlström — että suuressa

osassa rahvasta ja varsinkin työtätekevässä on vanhempia,
joilla ei ole aikaa eikä kykyä opettaa lapsilleen uskonopin ensi
alkeita, heidän aikansa kun en niin kiinni talouden toimissa,

että vaikka heillä olisikin siihen kykyä, he eivät kuitenkaan
ehtisi sitii. tehdä. Kysytään, missä voivat nämä lapsijjarat saada
kasvatuksensa, kun ei sitä voida heille ketona antaa? Pienten
lasten koulussa, vastataan. Mutta sellaista ei ele eikä ele myös-
kään opettajia. On kyllä muutamia kiertekoulunopettajia, jotka
neljä tai kuusi viikkoa pitävät koulua samalla paikalla, mutta

tämä ei kuitenkaan riitä. Pienten koulujen opettajain valmis-
tamista varten on paras keino perustaa kansakouluja, joissa
nuorukaiset, joilla on halua ja taipumusta antautua opettaja-
toimeen, voivat siihen oppia. Sentähden tulee joka kunnalla
olla kansakoulunsa. Monet muut syyt puhuvat vielii asian puo-
lesta, sillä niin kauvan kuin kansa on alhaisella sivistysasteella,
ei sen hartioille voi säilyttää niin suuria kuormia kuin muuten

voisi vaatia. Kuta enemmän sivistystä ihminen saa, sitä enem-
män hän voi käyttää sielun- ja ruumiinvoimiaan. — Myöskin
eläinrääkkäyksen hävittämiseksi ovat koulut välttämättömät, sillä
ellei koulussa istuteta nuorukaiseen, että hänen tulee säälivästi
kohdella eläimiä, jotka häntä jialvelevat, niin tulee hän sydäm-
mettömäksi niiden kärsimyksiä kehtaan. Tunnettua en myöskin,
mikä siivottomuus monella jiaikkakunnalla vallitsee ja sitä var-
maan suureksi osaksi voitaisiin jioistaa siten, että lajisille kansa-
koulussa ojietettaisiin, että jiuhtaus tai järjestyksen pito ovat

elämiin ehtoja. Ennen kaikkea tulee jokaisen ihmisen tuntea

uskontonsa voiman, ja jokaiseen nuorukaiseen on istutettava
totista juomalanpelkoa. Jos se puuttuu, niin puuttuu kaikki
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muu, ja perustus siihen pannaan juuri kansakouluissamme. Sen-
tähden — lojietti Ahlström toivon minä sydämmestäni nii-
den kuntien puolesta, joilla ei ole kansakouluja, ettii sääty tah-
toisi tehdä anomuksen mainitussa tarkoituksessa.»

Sääty tekikin jiäiitöksensä tiimiin toivomuksen mukaisesti.
Läheisessä yhteydessä edellisen lausunnon kanssa oli Ahl-

strömin lausunto kansakoulunojiettajain hyväksi, kun eli esillä
kysymys heidän palkkojensa korottamisesta. Yhtä hyvin kuin
valtio kannattaa korkeampia opjiikouluja ja maksaa niiden opet-

tajain jialkat, pitäisi sen myöskin antaa runsaampaa apua kansa-
koulunopettajain palkkaamiseen. ElFei kansakoulunopettajain
palkkoja korotettaisi, niin joutuisivat he siihen aseinaan, ettii

heidän palkkansa ei riittäisi välttämättömiin elintarjieihin ja se
olisi suurimmassa määrin arveluttavaa. Heistä mahtanee tun-

tua kovin jiainostavalta, kun vuosi vuodelta näkevät menojensa
käyvän tuloja suuremmiksi, vaikka omantuntonsa mukaisesti
tahtovat asettaa niin, etfeivät elinkustannukset nouse tuloja
suuremmiksi. Kun kuitenkin välttämättömimmät elinkustannuk-
set vaativat summan, joka on palkkaa korkeampi, niin täytyy
tämän tietysti vaikuttaa lamauttavasti heidän toimintaansa. Johan
jiyhä raamattukin viittaa siihen sanoessaan: »elkää unohtako
ojiettajianne» s. o. katsokaa, että heillä on semmoinen palkka,
että he ilolla tekevät työtänsä eikä huokailulla ja valituksella.

Vaikka Ahlströmin lämjumin sivistyttämisharrastus aina näyt-
tää kohdistuneenkin alkeisopetusta kohtaan, (isottavat kuitenkin
sekä hänen lahjoituksensa että toimensa näillä valtiopäivillä,
että hän tahtoi olla mukana myöskin korkeamman ojTillisen
sivistyksen edistämisessä. Hänen toinen anomusehdotuksensa
tarkoitti seitsenluokkaisen suomenkielisen lyseon jverustamista
Porin kaujiunkiin.

Tässä anomuksessa huomautetaan siitä vääryydestä, että

korkeampi valtion kustantaman opetuksen saaminen on melkein
yksinomaan ollut maan harvalukuisen ruotsalaisen väestön etu-
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oikeutena, jenka kautta suuri suomea jiuhuva enemmistö on ollut
suljettuna korkeamman sivistyksen hedelmien nauttimisesta.
Sellainen asiain tila on loukkaava vääryys kansan enemmistöä
kohtaan. Maamme suomalaisen väestön keskuudessa on valon ja
tiedon tarve päivä päivältä käynyt yhä tuntuvammaksi. Niin ellen
on välttämätöntä, ettii sivistyslaitokset niin järjestetään, että ni-

voivat hyödyttää koko kansaa, eikä vaan jotain erikoista yhteis-
kuntaluokkaa. Suomenkielisiin seutuihin on jierustettava suo-
menkielisiä kouluja, koska sellaisilla seuduilla myöskin niin-
kutsutun sivistyneen säädyn lapset taitavat suomenkieltä, usein
jialjoa jiaremmin kuin ruotsia. Että tämän ohessa eräillä paikka-
kunnilla voidaan tarvita sekii ruotsinkielisiä että suomenkielisiä
oppilaitoksia, sitä ei täten suinkaan kielletä. Mutta nykyinen
järjestelmä ainoastaan ruotsinkielisine oppilaitoksineen on ajan
ellen yritys monojiohsoida korkeampaa sivistystä eräiden yh-
teiskuntaluokkain hyväksi, järjestelmä, joka sekä oikeuden että
yleisten yhteiskunnan etujen kannalta on mitä ankarimmin
jiaheksuttava, koska kaikista monojiooleista sivistyksen ja valis-
tuksen monojioolia täytynee pitää turmiollisimpana. — Tämän
yleisen perustelun jiilkeen suomalaisten koulujen tarpeellisuu-
desta käy Ahlström anomuksessaan esittämään korkeamman
suomenkielisen oj.jiilaitoksen tarpeellisuutta Porissa. Sen tarve

oli siihen aikaan käynyt vielä tuntuvammaksi varsinkin sen jiil-
keen kun kaupungissa ja sen ymjiäristössä oli syntynyt lukui-
sia kansakouluja, joissa ojietuskieli luonnollisesti oli suomi.

Elettiin kiihkeimmän kulttuuritaistelumme ja suomenkielisten
koulujen sitkeimmän vastustuksen aikoja ja niinpä ei valiokunta
katsonut voivansa puoltaa täydellistä suomenkielistä oppilaitosta,
vaan ehdotti ainoastaan neliluokkaista suomenkielistä lyseota
Poriin.

Kun asia oli sääd}'ssä lopullisesti käsiteltävänä, tajiahtui se
merkillinen, vaikk'ei siihen aikaan suinkaan harvinainen seikka,

ettii kaupungin teinen edustaja, jiormestari Molander, joka eli
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tehnyt anomuksen täydellisestä ruotsinkielisestä oppilaitoksesta
Poriin, joskaan ei suorastaan vastustanut suomalaisen lyseon
perustamista, niin kuitenkin osetti sitii kehtaan täydellisti!
välinpitämättömyyttä. Hänellä ei tosin ollut mitään suomen-
kielistä lyseota vastaan, »jos niin jätätettäisiin», mutta ei katso-
nut tarpeelliseksi, että sääty lausuisi mielijiiteensä erityisesti
tästä asiasta, vaan tahtoi jättää hallituksen huoleksi toimia
asianhaarain mukaan.

Ahlström sitävastoin jiontevin ja ytimekkäin sanoin jiuo-

lusti anomustaan: »Koko seutu Porin ymjiärillä on jmhtaasti
suomalainen ja itsessiiiin Perin kaupungissa tuskin on ainoata-
kaan jierhettä, jossa ei ymmärrettäisi suomea, jollVi oteta

lukuun muutamia, jotka viime vuosina ovat muuttaneet Ruot-
sista. Kaupungissa on kymmenen kansakoulua ja niistä vaan
kaksi ruotsalaista. Keke ymjiärillä olevan paikkakunnan kansa-
koulut, joiden lukua en varmaan tiedä, mutta jotka nousevat

ainakin noin kahteensataan, ovat yksinomaan suomalaisia. Kun
ei koko läänissä vielä ole ainoatakaan korkeampaa suomenkie-
listä oppikoulua, niin olisi suomeapuhuvalle väestölle valmis-
tettava tilaisuus kehittyä omalla kielellään, sillä eihän toki voi-
tane kieltää, että sama Luoja, joka on luonut kaikki kansat
maan päällä, myöskin on luonut suomenkansan, ja antanut sille
puheenlahjan ja kielen notkeuden ja sanavaraston. Miksi siis
ei valmisteta tälle kansalle tilaisuutta kehittymään omalla kie-
lellään, vaan pakoitetaan sitä hankkimaan itselleen sivistystä
vieraalla kielellä?»

Mutta sääty meni herra Molanderin mukana ja yhtyi yleisin
sanoin tehtyyn esitykseen uusien lyseoiden perustamisesta.

Tämä päätös tehtiin sopusoinnussa samanlaisen jo aikaisem-
min tehdyn Oulun suomalaista lyseota koskevan jiäätöksen
kanssa. Anomusta tässä asiassa eli seurannut jonkunlainen
rahvaan joukkoanomus kolmestakymmenestä Pohjois-Suomen
kunnasta. Näitä kansan valtakirjoja ivasivat ja pilkkasivat useat
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jiuhujat, varsinkin Pietarsaaren edustaja, hovioikeuden asessori
(i. K. Tengström, kieltäen allekirjoittajilta heidiin alhaisen sivis-
tyksensä takia oikeuden lausua mieli|tidettään asiassa, jota eivät
kyenneet arvostelemaan. Useat jiuhujat jianivat vastalauseensa
tällaista kansan halveksimista vastaan. Myöskin Ahlström sanoi
mitä ankarimmin jiaheksuvansa niitä ivallisia ja loukkaavia lau-
selmia, joihin hra T. oli tehnyt itsensä syyjiäiiksi puhuessaan
oppimattoman rahvaan aiheettomista vaatimuksista saada kor-
keamj.ia sivistyslaitoksia. Näidenkin hra T:n halveksimien
henkilöiden rinnassa voi olla tunteita, yhtä arkoja kuin niiden,

jotka ovat saavuttaneet korkeimman sivistysasteen, silli! ei ele

sanottu, etfei ojijiimattomalla ihmisellä voi olla tunteita, jotka
voivat loukkaantua, ja ne loukkaantuvat sitä enemmän kun
loukkaus tulee opjiineen miehen suusta.»

Jos mahdollista vieläkin parempaa aihetta rahvaan oikeuk-
sien puolustamiseen sai Ahlström, kun säädyssä esitettiin mie-
tintö ojietuskielestii ala-alkeiskouluissa ja uusien lyseoiden perus-
tamisesta. Koulu- ja kielikysymys joutui nyt kaikessa laajuu-
dessaan esille. Suomalaisten koulujen tueksi tuotiin (Ignatius)
m. m. numeroita maamme suomea ja ruotsia jiuhuvain koulu-
ijässä olevain lasten lukumäärästä. Edellisiä oli lähes sataviisi-
kymmentä tuhatta, jälkimäisiä ei täyttä kolmeakymmentätuhatta,
mutta jälkimäisillä oli käytettävänä yhdeksän täydellistä lyseota,
edellisillä vaan kolme. Eriis säädyn jäsen, hra J. Kurten. koetti
heikentää näiden numeroiden todistusvoimaa ehdottamalla teh-
täväksi suomalaisten koulujen tarpeellisuudesta laskun toisen
jverusteen mukaan. Hän suositteli otettavaksi esille suostunta-

veroluettelet ja niistä katsottavaksi, kuinka monella jjerheellä
maassamme oli sellaiset tulot, että kykenivät kustantamaan laji-
siansa ojTjiikouluihin; sen tehtyä olisi tutkittava, mikä näiden
jierheiden kotikieli oli; ja näillä numeroilla aikoi puhuja todis-
taa, että suhde suomalaisten ja ruotsalaisten ojjjiikeulujen vä-

lillä ei muka ollut niin huutavan väärä kuin eli väitetty. Ennen
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mainitun Tengströmin mielestä ei maataviljelevil väestö) yleensä
tarvinnut ejijiikouluja.

()n itsestään selvää, etfei Ahlström kansanvaltaisille mieli-
piteineen sallinut moisten lausuntojen jäädä ojentamatta. »Herra
Kurtenin mielijiide on se, ettii ken ei jaksa maksaa stiestun-

taa, hän ei myöskään ole oikeutettu saamaan ejijiia missään
korkeammassa koulussa. Mutta tiimiin jierustuksen ja säännön

mukaan joudutaan aivan harhateille. Ensiksi tiedän minä, että

maalaisrahvaalla on ollut kaikellaisia ulostekeja, ennenkun sues-
tuntavero säädettiin, jota vastein herrasluokalla ei ennen ollut
mitään muuta veroa valtiolle kuin henkirahansa, yksi tai kaksi
markkaa. Maalaiskunnilla oli ja on vielä maaveronsa, he yllii-
jiitävät osaltaan maanteitä, tekevät kyytiä y. m., en voi luetella
kaikkia rasituksia, jotka ovat maaseutua vaivanneet. Etfei heitit
suostunnan tultua ele voitu rasittaa suuremmalla taksoituksella,

se on riijijiunttt vain siitä, etfeivät ole kestäneet enenijiää.
Tahdiltaanko nyt väittää, että ainoastaan ne, jotka voivat suo-
rittaa suostuntaa, ovat oikeutetut lähettämään lajisensa kouluun?
Meillä en kuitenkin miehiä, jotka ovat lähteneet mataloista
majoista, mutta näillä ei hra Kurtenin mielijiiteen mukaan olisi
jiitänyt olla oikeutta opetuksen saamiseen. Mitä herra Teng-
strömin lausuntoon tulee, niin täytyy todellakin hämmästyksellä
ihmetellä, että hänen ikäisensä ja hiinen sivistyskannallaan
oleva mies vei asettaa kysymyksen alaiseksi, onko se suuri
väestö, joka omistaa Suomen maan, oikeutettu toivomaan itsel-
leen kouluja tai edes mitään tilaisuutta sivistyksen saamiseen».

Suomalaisten koulujen vastustajat takertuivat myöskin erää-
seen teiseen vastamainitun kanssa sukua olevaan verukkeeseen,

nimittäin »sivistystarjieeseen». Sen veti esiin niin asianymmär-
tävä henkilö kuin kouluylihallituksen ylitirehtööri L. Lindelöf,
lausuen 111. m., että oli sangen vaikea edeltäpäin tietää, missi!
todellista sivistystarvetta on olemassa, ja missä ei. Siellä missä
koulun tarve todellakin oli ilmeinen, eikä vaan ylimalkaisena
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mielipiteenä (des ojiinkin»), siellä tue tarve varmaankin tulisi
esiintymään siten, että aluksi syntyisi joku yksityinen koulu.

Herra Lindelöfin sydämetön neuvo oli kyllä pakostakin otet-

tava huomioon —- ja olihan Ahlströmkin mukana hankkimassa
asianomaisille vaadittuja todistuksia suomalaisen kansan sivis-
tystarjieesta — mutta nyt hän kuitenkin katsoi jKtävänsä antaa

hra ylitirehtöörille seuraavan rejdiikin: »Hra Lindelöf tahtoo
arvostella sivistystarvetta sen mukaan, syntyykö) yksityisiä kou-
luja, mutta hra Lindelöfin pitänee myöskin katsoa asiaa toisel-
takin kannalta. Suomea puhuva väestö on jo niin rasitettu
ulosteoilla, etfei se voi luoda yksityisiä kouluja siinä määrin,
että sen sivistystarvetta voitaisiin sen mukaan arvostella. Tämän
rahvaan estää siihen ryhtymästä jo se, että se tietää antavansa

osansa valtiorahastoon, jonka varoilla kouluja ruotsia jTuhu-
valle väestölle on jierustettu. Pitääkö suomalaisen kansan antaa

yhä enemmän todistuksia siitä, kuinka monta yksityistä koulua
ja kuinka monta sataa ojijjilasta se voipi hankkia, ennenkun
se armopalana saa ajiua valtiolta?»

Kun asiata säädyssä viimeisen kerran käsiteltiin, otti Ahl-
ström vielä pari kertaa osaa keskusteluun, joka muodostui hy-
vinkin kiihkeäksi ja jossa hänkään ei vakuutuksensa ja innos-
tuksensa sanoja säästellyt. »On kansan lämpimin ja pyhin
toivo, että sille valmistettaisiin tilaisuutta sivistyksen saamiseen.
Elkää kuvitelko, että ne ovat vaan puolueharrastukset, jotka
ovat saaneet aikaan kaikki nämä anomukset; se on todellinen
tarve ja minä toivoisin että nämä herrat, jotka tekevät kaikki
voitavansa tehdäksensä tyhjiksi kansan pyhimmät toiveet, edes
tässä tilaisuudessa riisuisivat jiäältään tämän katkeruuden ja
puoluehengen vaipan, jättäisivät tunteensa suuremman tyyney-
den johtoon ja edes vähäksikin ajaksi asettuisivat kansan sijalle.
Minä toivoisin, että näiden herrain lajT.set sijoitettaisiin niihin
seutuihin, joista nämä anomukset ovat lähteneet; he saisivat
sillein kokea, miltä tuntuu, kun heidän huutonsa sivistyksestä
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jätetään huomioon ottamatta, vaikka heidän jiyyntönsä myön-
netään oikeutetuksi. Täytyy kyllä myöntää, että tässä säädyssä
on miehiä, niinkutsutuita svekomaanejakin, jotka antavat arvoa
tälle huudolle, mutta on myöskin toisia, jotka tekevät kaikki
voitavansa, että se eripuraisuuden hirviö, joka on maan vallan-
nut, yhä edelleen jäisi eloon. Ne muutamat sadat tuhannet
markat, jotka valtio saisi uhrata toivottujen koulujen perustami-
seksi, ovat vähäinen asia, kunpa niillä vaan yksimielisyys saa-
vutetaan; ja se saavutetaan, jos edes vaan vähässäkin mää-

rässä suostutaan näihin kohtuullisiin toiveihin».
Tämän lausunnon katsoivat muutamat säädyn jäsenet liika

kiihkeäksi ja eräs heistä leimasi sen senlaatuiseksi, mikä ei
ollut säädyssä tavallista, »mutta mikä näkyy yhä enemmän voit-
tavan alaa tavalla, jota ei puhuja kuitenkaan katsonut tarvitse-
vansa lähemmin osoittaa. On valitettavaa että keskustelussa
yleisestä asiasta ei voida erottaa asiata henkilöstä eikä antaa

sanoilleen niin paljon malttia kuin tavallinen kohteliaisuus vaa-
tii. Jos hra Ahlström olisi viitsinyt tyynesti lukea Säädyn ennen
tekemiä päätöksiä ja sitten miettinyt mitä on lukenut, niin luu-
len, että hän olisi säästänyt itseään tekemästä niitä sopimatto-
mia moitteita, joita hän nyt on tähdännyt Säädyn yksityisiä
jäseniä kohtaan heidän tässä asiassa lausumastaan vakaumuk-
sesta. »

Ahlström ei kuitenkaan ottanut vastaan ripitystä, vaan pyysi
kohta puheenvuoroa ja vastasi: »Minä olen kyllä lukenut ja
kuullut ne puheet, joita säädyssä on pidetty. Minä olen kuul-
lut näistä toivomuksista sanottavan: ne ovat oikeutettuja, ne
ovat oikeutettuja. Mutta asia ei ole sillä autettu että sanotaan:

ne ovat oikeutettuja, ne ovat oikeutettuja, jos ei sitten tehdä
mitään, tai annetaan vaan hyviä lupauksia. Vapahtaja sanoi:
»Tämä kansa lähestyy minua suullaan, mutta heidän sydäm-
mensä ovat minusta kaukana». Samalla lailla voidaan myös-
kin sanoa, kun kuullaan moista puhetta: nämä vaatimukset
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ovat kyllä oikeutettuja, ja me esitämme ne, mutta meidän ei
pidä sanoa, missä nämä tarjieet ovat olemassa. On niinkuin
näkisi talon jialavan ja kyllä ilmoittaisi että en tulijiale, mutta

jättäisi sanomatta, missä tuli on irti. Koulujen tarve juuri niissä
jiaikoin, jotka ovat nimitetyt, on todellinen tarve. Myöskin
monessa muussa jiaikassa on sellainen tarve olemassa. vaikk'ei
niihin ele jiyydetty kouluja. Kun nyt tehdään jiäätös laaja-
|.eräisestä anomuksesta, niin en tarve, niin suuri, etfei vei aja-
tellakaan kaikkien tulevan autetuiksi. Antaakseen edes välttä-
mättömintä ajiua tulee ainakin katsoa velvollisuudekseen mai-
nita läänit. Viime istunnossa mentiin kuitenkin niin jiitkälle,
että kun ehdotettiin huomautettavaksi koulujen tarvetta Oulun
ja Turun lääneissii, useat jiuhujat katsoivat sen kautta mentä-

vän paikallisuuksiin. Ei kuitenkaan ele liiaksi jiyydettyä, että

Oulun lääniin jierustetaan ainakin yksi suomalainen opjKlaitos.
Kun ajattelee kaikkea tätä, kun kuulee sanottavan: se on oikeu-
tettua, se on oikeutettua, kun samalla tehdään kaikki ettei tar-

koitusta saavutettaisi, niin se todella suututtaa, ja vaikka olisi-
kin tyynempiluontoinen mies kuin minä, niin tulee pakostakin
lausumaan sanoja, joita ehkei rauhallisemmassa mielentilassa
lausuisi.»

Ahlström oli siis ehkä kiivastunut, koskapa hän sen itsekin
myöntää. Mutta kyllä hän näissä lausunnoissa osasi arkaan
[laikkaan ja [valjasti koko sen salaisen jarrutuksen, jolla suoma-
laisten koulujen jierustamista siihen aikaan koetettiin kaikin
tavoin viivyttää.

Myöskin suomalaisten tyttökoulujen |jerustamisesta oli ano-
muksia tehty näillä valtiojiäivillä. Vastustajat olivat niiden suh-
teen samalla kannalla kuin jioikakoulujen. Samat syyt esitet-
tiin ja muutamia uusia lisäksi. Usein mainittu hra Tengströin

—■ en voi olla hänen sanojaan kertomatta vastakohtana kohta
kerrottaville Ahlströmin sanoille — lausui m. m.: »Terjiantyttö
ei voi koskaan pyrkiä papinrouvaksi» eikä siis tarvitse muuta
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sivistystä kuin minkä hän kansakoulussa vei saada. Ahlström
keskitti mielijiiteensii naissivistyksen tarjieellisuudesta seuraaviin
lentäviin sanoihin: »Sanotaan: kun naista kunnioitetaan ovat

jumalat tyytyväisiä; kunnioittakaamme mekin naista ja anta-

kaamme hänen saada kouluja emalia kielellään.
Erään toisenkin asian yhteydessä tarjoutui Ahlströmille tilai-

suus lausua naisesta mielipiteitä, jotka niinkuin jo ennenkin
on nähty, olivat edellä monen hiinen aikalaisensa mielijiiteistii.
Kun eli kysymys yhtäläisen naima- ja jierintöeiketiden myöntä-
misestä naiselle kuin miehelle, jiuelusti Ahlström asiaa ja sanoi
tekevänsä sen sitii kernaammin kun usein tajiahtuu, että nainen
saa kantaa jiäivän kuormaa ja hellettä yhtä raskaasti jopa ras-
kaamminkin kuin mies. Hän on ensimäinen aamulla ja viimei-
nen illalla. Hänellä ei ole mitään joutohetkeä, hän on aina
työssä. Taj.ahtuujia joskus, ettii hän jielastaa miehensä sekii
taloudellisen että siveellisenkin aseman. Usein kun miehen
asiat ovat vieneet hänet jTerikadon jiartaalle, kun hiinen jär-
kensä on jiysiihtynyt ja hiin pulasta selviytyäkseen en tyh-
jentänyt kaikki ajiulähteensä, sillein astuu nainen esiin lohdut-
taen miestään ja karkoittaen jiois kaikki pilvet, jotka ovat ko-
koontuneet hänen eteensä, antaa hänelle uutta toivoa ja kehoit-
taa häntä olemaan menettämättä rohkeuttaan, jiitämäiin vaikeata
hetkeä vaan koettelemuksena ja luottamaan luojaansa, joka
toiste voi kääntää jiois onnettomuuden ja siunata hänen ai-
keensa. Niinkuin sanottu, naisella on tässä suhteessa niin
tärkeä tehtävä, että hänen pitää olla yhdenveroinen miehen
kanssa.

Paitse edellä mainituita kouluasioita, joissa kielijittolueet tör-

mäsivät yhteen, oli näillä valtiojiäivillä vielä kaksi muutakin »kieli-
kysymystä». Teinen eli kysymys virkamiesten suomenkielen
taidosta, kielikysymys kaikessa laajuudessaan, jossa myöskin
Ahlström esiintyi lyhemmällä lausunnolla. Toinen oli ehdotus
valtioavun myöntämisestä suomalaiselle teatterille. Lyhyesti ja
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jiurevasti merkitsi Ahlström siinii kantansa, yhtyen K. E. Ignatiuk-
seen, joka useissa loistavissa jiuheissa eli kansallisen näyttämön
kannattamista puolustanut ja omasta jiuolestaan lausuen vain seu-
raavat sanat: »Olen muuten sitä mieltä, että vaikka Isä Jumala
itse olisi puhunut tässä säädyssä, se- ei olisi asiata auttanut».

Tärkeimpiä kysymyksiä näillä valtiopäivillä oli asevelvolli-
suusasia, jolla sittemmin on ollut niin mullistava merkitys
maamme tulevaisuudelle. Varsinkin suomalainen puolue ajoi
kotimaisen sotaväen aikaansaamista kaikella tarmollaan. Ahl-
strömin kanta oli siinä sama kuin hänen hengenheimolaistensa-
kin ja (Tukeutuivat hänen mielipiteensä seuraaviin sanoihin:

Ensiksi katson minä, että asevelvollisuusjärjestelmä on halvin
ja on sillä se etu, että sotamiehiksi saadaan kunnollista väkeä
maan jiuolustamiseksi. Ja tähän nähden voidaan syystä kysyä:
»mikä vapaa maa on se suuren valtakunnan kolkka, kun se
tahtoo vetäytyä velvollisuudesta, johon sekä Venäjän että koko
Euroopan on täytynyt alistua?» Ehdotetussa järjestelmässä miel-
lyttää minua vielä se, että ylhäinen ja alhainen, rikas ja köyhä
asetetaan yhdenveroisiksi maamme puolustamisessa, että rikas
varoillaan ei saa ostaa toista sijaansa ja sen kautta vapautua
sitoumuksesta, joka kuuluu hänelle niinkuin jokaiselle muulle
kansalaiselle. Hiinen saadessaan todella uhrautua isänmaan
jiuolesta, käy isänmaa hänelle myöskin paljoa rakkaammaksi.

— Toinen asevelvollisuuden tuottama etu on se, että asevelvol-
listen suuri joukko saa olla yhdessä sivistyneiden ihmisten
kanssa. Vakinaisessa palveluksessa ja kasarmielämässä käyvät
he ikäänkuin valmistavaa koulua, josta he sitten tuovat kotiin
tottumusta lain kuuliaisuuteen, järjestykseen ja täsmällisyyteen,
jota paitse rahvas tulee taipuvaisemmaksi ivaneinaan lapsensa
kansakeuluihin, kun koulua käyneet asevelvolliset pääsevät ly-
hemmällä palvelusajalla vakinaisessa väessä. — Saadaan vielä
nähdä eri säätyluokkain liittyvän yhdeksi kokonaisuudeksi. Ku-
vailen tämän johdosta, kuinka matalan majan poika paroonin
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tai kreivin rinnalle asetettuna tulee seuraamaan tiimiin esimerk-
kiä taistelussa ja isänmaan jiuolustuksessa. — Liittyisin mielel-
läni niihin, jotka ovat puolustaneet värväys- eli ruetujakejärjes-
telmän pysyttämistä, mutta tunteeni panee vastaan. En voi
näet kannattaa sitii mielipidettä, että ihmiskauppaa saa olla ele-
massa. Sillä kaikki ovat yhdenvertaiset Jumalan edessä ja kaik-
kien tulee maatansa puolustaa. — Herra Lindberg en kiittänyt
Jumalaa siitä, että hänellä ei ole lajisia, jotka joutuisivat asevel-
vollisuuteen. Monenmoiset ovat ne tiet, joita myöten Herral-
lemme kulkee rukouksia ja kiitoksia».

Tässäkin asiassa määräsi siis Ahlströmin kannan lopulta
asian suhde kansan sivistämiseen ja rahvaan kohottamiseen.
Asevelvollisuus saavutti hänen suosionsa etujiäässä siksi, että

siitä tulisi kansalle —■ koulu.
Rahvaan mies, kansan ystävä ja ihmisystävä — semmoinen

oli Ahlström sekii yksityisessä esiintymisessään että julkisessa
edusmiestoimessaan. Mitään lisätedistuksia ei tätä todistaak-
seen enää tarvittaisi, mutta täydellisyyden vuoksi ja viimeistel-
läksemme hänen kuvaansa valtiojiäivämiehenä mainittakoon
vielä, että hiin jiuelusti turvakotien jierustamista vähämielisille
ja ajoi siihen aikaan vähemmin tavallisella innolla raiftiusasiaa.

Raittiusasia tuli esille uuden elinkeinelain yhteydessä. E.räs
siinä oleva pykälä oikeuden myöntämisestä oluen myymiseen
maaseudulla antoi Ahlströmille aihetta seuraavaan hyvin rait-
tiusystävälliseen lausuntoon. »Oluen myynti», sanoi hän, »on
kehittynyt varsin vaaralliseen suuntaan ja tuottanut jTaljon pa-
haa. Jokainen, joka en matkustanut maaseudulla ja esim. sun-
nuntai-iltana kulkenut kauppajiuodin ohitse, tietää, että valituk-
set todella ovat jierustetut. Vastajiainoksi sille sielun ravin-
nolle, jota saarnamies on antanut aamupäivällä, nähdään mies-
ten illalla, väkevillä juomilla sekotetusta oluesta juopeina, ma-
kaavan maantieojassa. Kun on valitettavaa, että tällaista tapahtuu
kunnassa, niin jiitäisi kunnalle annettaman oikeus määrätä, kuinka
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jiitkälle sellainen väärinkäytös saa mennä. Minä onnittelen
niitä jiuhujia, jotka asuvat kunnissa, missä tällaisia väärinkäy-
töksiä ei ole, mutta valitan, etfei tahdota antaa niiden kuntain,
joissa tuollaista epäjärjestystä esiintyy, itse määrätä asioitaan.»

Kun muutamat jiuhujat, m. m. hra K. I. Nybom, katsoivat,
että tuollainen kielto-oikeus olisi kuntain asettamista holhouksen
alle, vastasi Ahlström, että juuri ne herrat, jotka tahtovat myön-
tää oikeuden myydä olutta, tahtovat asettaa kunnat holhouksen
alle, koska eivät salli kuntien itsensä määrätä, tahtovatko he.
vai eivätkö tahdo olut- ja jiortterikauppaa, eikä estää väärin-
käytöksiä, joita tuollainen kauppa vei tuottaa.

Tällainen en kuva Antti Ahlströmistä kansan edustajana.
Tahtoisin jianna jiäiijiainea sanalle kansan, sillä kansan, suoma-
laisen maaseuturahvaan asioita hiin ajoi enemmän kuin edus-
tamansa kaupungin.

Suomenmielisenä hän esiintyi tuoden yhdessä taistelutove-
rinsa tohtori K. F. Ignatiuksen kanssa suomalaisen jiuolueen
äänen kuuluville ruotsinmielisessä jjorvarissäätlyssä, jossa jiaitse
heitä lienee ollut jjari kolme muuta suomenmielistä.

Valtiopäivillä joutui Ahlström vilkkaaseen yhteyteen suoma-
laisuuden johtomiesten kanssa. Varsinkin lienee hän ahkerasti
seurustellut Jaakko Eorsmanin. A. Meurmanin ja V. Enebergin
kanssa, ottaen osaa heidän kokouksiinsa ja neuvotteluihinsa
kansallisten asiain ajamisesta ja suomalaisten harrastusten tuke-
misesta. On siiilynyt papereissa eräs kirjelijipu Yrjö-Koskiselta,
jossa tämä kutsuu häntä suomalaiseen klubiin neuvottelemaan
siitii. »mitä keinoja pitää käyttää eojiperan suhteen». Mitä kei-
noja Ahlströmillä oli, sen osoitti hiin seuraavana vuonna teke-
millään lahjoituksilla oopjieran ja teaatterin hyväksi.
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Valtiojiäiväin aikana asui Ahlström perheineen Seurahuo-
neella. Koko sinä aikana sai hän iloita jotenkin hyvästä ter-

veydestä eikä hänen hengenahdistuksensa häntä montakaan
kertaa vaivannut. Hän käytti vilkkaasti hyväkseen jiääkaujiun-
irin tarjoamaa tilaisuutta henkisesti jalostaviin huvituksiin, ollen
ahkera kävijä teaattereissa ja konserteissa. Tuon tuostakin jiani
hiin toimeen jvitoja ystävilleen ja tuttavilleen. Antin päivää vie-
tettiin kolmena iltana. Yhteni! tuttaville, toisena kaikille sääty-
veljille, kolmantena »henkiystäville», joiksi hän luki edellämaini-
tut ynnä muutamat muut suomenmieliset ystäviinsä. Puheita
liidettiin ja maljoja tyhjennettiin. Eräässä juhlatilaisuudessa
esitti Antti maljan jioissa olevalle Eva rouvalleen, jota ei hän
koskaan unohtanut.

Se oli kaikesta jiäättäen ja kaikista keskinäisistä puoluerii-
doista huolimatta valoisaa ja iloista aikaa, täynnä lujiauksia ja
toivoa. E.i ollut mielissä sitä katkeruutta kitin nyt. Elettiin
ystävällisissä väleissä naajiurimaankin kanssa. Siitä on todis-
tuksena näin kuuluva innostunut sähkösanoma, jonka Ahlström
lähetti Bäckströmille Poriin: »Eilen valloitettiin Plevna. 110
suuri Pietarissa ja täällä. Ahlström».

Toiset ajat, toiset tunteet.



XX.

UUSIA HÖYRYSAHOJA.
Isonsannan uusi höyrysaha. — Haminaholma. — Tam-

pereen sahat. — Pihlava.

Noin kymmeneen vuoteen, lähtien vuodesta 1877, jolloin
Ahlström osti Fredriksforsin, vuoteen 1886, jolloin hän

tuli Strömforsin omistajaksi, ei hän ryhtynyt mihinkään suu-
rempiin toimiin liikkeensä laajentamiseksi. Isonsannan uusi
höyrysaha kyllä ostettiin v:na 1884, mutta oli siinä jo sitä ennen-
kin ollut hänellä osaa. Strömforsin osto eli taas merkkitapaus
liikkeen historiassa. Ja kun nyt taas oli jiäästy alkuun, seurasi
laajentamiskausi, jossa melkein jok'ikinen vuosi aina lähelle
Ahlströmin kuolemaa tietää uuden »siirtomaan» liittämisestä
»valtakuntaan». Haminaholma, Tantereen sahat jaPihlava muo-
dostavat uuden sarjan sahanostoja, joista nyt käymme tekemään
selkoa.

Ennenkun käymme näistä kertomaan, mainitsemme tässä
muutaman sanan Isonsannan sahasta, vaikka se niinkuin vasf-
ikään mainittiin ostettiinkin jo v:na 1884.

Isonsannan uuden höyrysahan perustivat v:na 1872 yhtei-
sesti hrat G. "VVentzel, A. Rohde ja R. Thornberg. Pian siir-
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tyi yhtiöön Ahlström ostettuaan Thornbergin osan. Ei hän
kuitenkaan näy olleen yhtiöön tyytyväinen, kun saha ei kan-
nattanut ja häneltä vaadittiin vekselin tunnustuksia, jotka oli-
vat liika suuria. »Varovaisuus on aina ollut jTeriaatteeni ja
siitä en voi nytkään jiarhaalla tahdollanikaan tehdä jioikkeusta»,
kirjoittaa hän vastaukseksi erään suuremman vekselin uudis-
tusta jiyydettäessä. V:na 1874 ilmoittaa hän aikovansa erota

yhtiöstä, koska hän ei semmoisissa yleensä menestynyt. Jo sil-
loin olisi hän halunnut ostaa sahan, jierustellen tätä haluansa
sillä, että »yhden talon koira elää, monen talon koira kuolee».
Hän hiotti aina itseensä enemmän kuin muihin ja pääsikin
ennen pitkää tässäkin liikkeessä yhtiöön vain oman itsensä
kanssa. V:na 1882 syyskuun I^, ji:nä hän näet kahdeksi vuo-
deksi vuokrasi Isonsannan sahan yhtiömiehiltään.

Päästyään yksin liikettä hallitsemaan huomasi Ahlström sen
menevän hyvin ja osti vuokra-ajan loputtua sahan omakseen,

maksaen siitä 38,000 m. Tälle ostolle antoi arvoa se, että Ahl-
ström tarvitsi sahaa Fredriksforsin omain puiden ja sen seu-
dun ostopuiden sahaamista varten, ja että hän sen ostamalla
pääsi osalliseksi Kokemäenjoen lauttaus-yhtiöön.

Liite-osastossa olevasta graafillisesta kuvasta näkyy, ettii
Isonsannan saha kannatti hyvin. Ennen on vuoteen 1886 asti
esitetty numeroita tätä sahaa varten hakatusta puumäärästä ja
sen ulosviennistä. V:na 1887 hakattiin sahaa varten 119,167
tukkia 120,649 markan arvosta; v:na 1888 165,259 tukkia 195,367
markan arvosta; v:na 1889 152,287 tukkia 209,386 markan arvosta;
v:na 1890 vain 78,341 tukkia 105,951 markan arvosta. V:na

1891—93 ei ollut mitään hakkausta tätä sahaa varten; v:na 1894
50,835 tukkia 51,680 markan arvosta; v:na 1895 78,061 tukkia
158,459 markan arvosta, joista melkein kaikki eli 76,312 tukkia
Fredriksforsista; v:na 1896 200.350 tukkia 331),992 markan arvosta

joista Fredriksforsista 69,079 kpl.
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Viime mainittuun summaan on otettu nekin jiuut jotka sahat-
tiin Sofiagartenin jiienessä kimjiisahassa, jenka Ahlström oli
samana vuonna 20,000 markasta ostanut kaupjiias E. A. Juse-
liukselta.

Isonsanuan vienti nousi seuraaviin määriin:

Sofiegartenissa sahattiin v:na 1896 167 standerttia, 21,741 m.

Haminaholman höyrysaha oh liikkeen keskustaan Noormark-
kuun nähden niin edullisella jvaikalla, että sen joutuminen Ahl-
strömin omaksi ei voinut olla muuta kuin ajan kysymys. Sahan
erinomainen asema melkein aukean meren läheisyydessä ja
sen verrattain hyvä 14 jalan syvyinen satama teki siitä toisen
Kaunissaaren. Samoin kuin Kaunissaari en Haminaholmakin
mukavan ja syvälle sisämaahan tunkevan uittoväylän suussa,

jota myöten jvuita voidaan tuottaa laajain metsäseutujen piiristä.
Lampin ja Ahlaisten joet tunkevat monine haara- ja latvajoki-
neen Ahlaisten, Noormarkun, Pomarkun, Siikaisten, Kankaan-
pään, Hangonjoen, Isojoen ja Suodenniemen pitäjiin, paikka-
kunnan parhaimpiin metsäseutuihin, samalla kun keko meren

V.na 1887 3,303 standertia 337,554 markkaa.
» 1888 2,582 284,213
» 1889 3,96i 535,381

1890 3,H6 373,904
» 1891 2,942 293J57

1892 676 72,154
» 1893 461 » 32,020 »

> 1894 546 55,786
» 1895 703 77,6i3
» 1896 1,730 » 212,343



UUSIA HÖYRYSAHOJA. 383

rannikko laajentaa sahattavan tavaran hankinta-alaa miltei rajat-
tomiin. Saha hallitsee näin ollen avaraa piiriä, jossa ei ole

jielkoa jHiitten loppumisesta. Haminaholman sopivaisuutta Ahl-
strömille lisäsi vielä sekin, että se samoinkuin Kaunissaari on
jotenkin kaukana kilpailevista sahoista ja aina voi turvautua

liikkeen omiin metsävaroihin Lampin, Noormarkun ja Längel-
mäen isoilla metsäalueilla.

Haminaholman lastauspaikka.

Paikalla on vanhat »pohjat» sahan paikkana. Fredriksforsin
historiasta muistamme, että lähellä nykyistä Haminaholmaa jo
Hastferin aikana oli olemassa jonkunlainen vesisaha, n. s. Pohja-
joen saha. Vasta alkupuolella kahdeksankymmen-lukua sai
jiaikka nykyisen merkityksensä sahan paikkana. Ennen on
mainittu, että Ahlströmin konttoristi Moliis kesäkuussa v:na 1873
isäntänsä ulkomailla ollessa kirjoitti tälle, että Lönegren oli
aikeissa rakentaa sahaa Haminaholmaan, ilmaisten samalla pel-



Haminaholman
saha.
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konsa siitä, että tämä saha tulisi synnyttämään kovaa kilpailua.
Maan, jolle saha oli rakennettava ja joka kuului Mikko Mellinin
omistaman Yli-Räjiin taloon Köörtilän kylässä Merikarvian pitä-
jää, vuokrasi marraskuun 4 p:nä 1873 kauppias C. A. Wester-
berg sahan paikaksi ja lienee saha valmistunut kohta sen jäl-
keen. Sen rakennutti ja omisti eräs ruotsalainen P. Wikström.

Haminaholman lautatarha.

Ahlström näkyy ruvenneen miettimäiin sahan estoa v:na 1885,
jolloin hän huhtikuun 11 p:nä kysyy VVikströmilti. sen hintaa.
Hinta ilmoitettiin 40,000 markaksi, jota Ahlström kuitenkin pal-
joksui, koska sahaa hänen mielestään ei voitaisi käyttää sillit
jiaikalla, missä se sijaitsi, vaan olisi se muutettava. Tiiliä kertaa

raukesi kauppa, mutta tuli siitä kuitenkin tosi huhtikuussa v:na

1887. Hinta oli nyt 10,000 markkaa, mutta korjauksiin ja uudis-
tuksiin kulutti Ahlström noin 50,000 m. Alussa vuotta 1888
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oli saha jo täydessä käynnissä eikä liene sen jälkeen [litkiä
aikoja ollut seisomassa.

Liite-osastossa oleva graafillinen kuva näyttää heti ensi sil-
mäyksellä, miten hyvän kaupan Ahlström oli tehnyt ostaessaan

Haminaholman sahan. Voittoja ja tapjiioita risottava viiva nou-
see heti kohti korkeuksia ja pysyy siellä, paitse yhtenä ainoana
vuotena, ttiona kaikille sahoille huonona vuotena 1892.

Haminaholman saha.

Annettakoon tässä samalla muutamia numeroita Hamina-
holman sahan toiminnasta. V:na 1888 hakattiin sitä varten
147,485 tukkia 253,417 markan arvosta. V:na 1889 hakattiin
266,316 tukkia 238,622 markan arvosta; — v.na 1890 258,663 tuk-
kia 291,629 markan arvosta; — v:na 1891 149,292 tukkia 134,069
markan arvosta; -- v:na 1892 87,731 tukkia 90,100 markan ar-
vosta; — 1893 145,399 tukkia 158,603 markan arvosta; — v:na

1894 201,685 tukkia 219,143 markan arvosta; — 1895 144,589
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tukkia U)3,<SBi markan arvosta; ja v:na i8i)0 211,308 tukkia

226,704 markan arvosta. — 'Pukit elivät enimmäkseen ostojiuita,
jiaitse v:na 1888, jolloin tuotiin Eredriksforsista 68,916 tukkia

142,687 markan arvosta, v.na 1890, jolloin sieltä tuetiin 16,000
tukkia 64,000 markan arvosta ja v:na 181)4, jolloin Noormark-
kuun kuuluvain tilain metsistä tuetiin 64,481 tukkia 94, cho mar-

kan arvosta.

Haminaholman sahasta vietiin sameina vuosina seuraavat

määrät sahattua tavaraa seuraavien summien arvosta:

Verratessamme näitä numeroita Kaunissaaren numeroihin,
huomaamme, ettii sahaus näissä sisarsahoissa eli jotenkin tei-
nen toisensa tasalla. Voitto-ja tajijiielinja osoittaa sekin kuvaa-

vaa yhtäläisyyttä, nousten ja laskien yhdenmukaisesti, kuitenkin
sillä erotuksella, ettii Kaunissaaren ilmajiuntari näinä vuosina
eli 1888—181)6 ei kertaakaan laske: .kauniinsään alle».

Saattaa sanoa että nämä sahat, Kaunissaari ja Haminaholma,
olivat Ahlströmin lemjnsahoja, varsinkin jälkimäinen. Hiin
oleskeli siellä säännöllisesti kesiin kauniimman ajan ja viihtyi
ja vei siellä mainiosti, saadessaan hengittää raitista meri-ilmaa
ja lautatarhain tuoretta tuoksua. Kejijii kädessä, lierilakki jTäässä
ja hartioilla avara sadetakki käyskenteli hän jiuukatujaan, jiysiih-

/:na 1888 777 standlerttia 83,016 m.
» 1 889 4,226 596,61 o

I 8()0 2,036 2 74,954 -

I<Si)l 3,074 306,863 »

i .Sl)2 2,260 233,886 ».

1893 2,486 241,171 »

1994 4,420 455,697. »

1895 4,486 49 1,612

1896 3,367 405-543 '■-



Haminaholman
huvila.
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tyen puutalojensa eteen arvostelemaan, tarkastamaan ja mää-
räyksiään antamaan.

Pian mielistyi Ahlström paikkaan niin, että rakensi sinne
kauniiden, komeain koivujen siimekseen kesähuvilan, jonka
ikkunoista näki ihailemansa elokuun kuutamon kimmeltelevän
lahden jjinnalla.

Tampereen sahat, joiden ostaminen ja perustaminen tajTah-
tui saman ajanjakson kuluessa, johon kuuluu Haminaholman-
kin osto, muodostavat aivan erityisen vaiheen Ahlströmin puu-
tavaraliikkeen kehityksessä.

Ennenkun höyryvoimaa alettiin käyttää sahauksen palveluk-
sessa, oli puutavaran jalostaja pakotettu perustamaan sahansa
siihen, mihin luonnon oikku oli vesiputouksena vesivoimaa
sijoittanut. Luonto oli useinkin sangen huonosti valvonut puu-
tavaraliikkeen harjoittajain etuja ja mukavuuksia. Kosket ja
jiutoukset olivat tulleet sijoitetuiksi paikkoihin, joista oli mitä
hankalin ja epämukavin pääsö meren rantaan ja maailman
markkinoille. Juuri silloin kun puut parhaaseen vauhtiin pääs-
tyään olisivat iloista kulkua rientäneet emin voimineen meren
rantaan, täytyi ne pysähyttää ja lankuiksi ja laudoiksi muutet-

tuina pinota maalle, suurilla vaikeuksilla ja kustannuksilla sitten
satamiin kuletettaviksi. Höyryvoiman käytäntöön ottaminen teki
täydellisen mullistuksen sahaliikkeessä niinkuin muussakin. Saha
voitiin nyt perustaa mihin paikkaan tahansa meren rantaan
uittoväylän jiäähän ja kun ensimäiset oppirahat olivat maksetut
ja höyrysahat saatu käytännöllisesti järjestetyiksi, ei vesisahain
kilpailu höyrysahain kanssa enää ollut mahdollinen. Sen oli
Ahlströmkin huomannut ja pyrkinyt seuraamaan ajan mukana
ensin yrittäessään ostaa Isonsannan höyrysahaa ja sitten muu-
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tamia vuosia myöhemmin perustaessaan oman hyörvsahan Kau-
nissaareen.

Sahojen perustaminen meren rantaan on kuitenkin hyvä tuuma

ainoastaan niin kauvan kuin puita riittää. Niin pian kun meren
rantaan johtavien uittoväylien piiristä metsät alkavat vähetä, nou-
see raaka-aineen hinta ja mensahan arvo alenee. Metsän vähene-
mistä seuraa säännöllisesti toinenkin paha. puiden piencnc-

Santalahden saha.

minen ja uppoaini.Hprose.utin kasvaminen. Jonkunlaista haittaa
on olemassa siitäkin, ettii tavara etäisemmästä seudusta joutuu
hitaasti perille. Puutavarakaupjiiaan täytyy siis pakostakin tun-

keutua kauvemmas maan sydämmeen saadakseen metsää hal-
vemmalla ja ennen kaikkia isompia puita, siten vähentääkseen
uppoamisprosenttia. Hänen täytyy siirtää sahaliikkeensä sisä-
maahan ja koettaa sieltä tavalla taikka toisella kukittaa tavara

jali»stettuna vientisatamiin.



Puutavaran nostolaitos Santalahden sahalla.
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Ennen pitkää huomasi Ahlströmkin tämän toimenpiteen vält-
tämättömäksi ja päätti laajentaa liikettään perustamalla sahoja
Tampereen tienoille. Kaujiungin pohjoispuolella olevat vesis-
töt avasivatkin tien Hämeen ja Keski-Suomen sydänmaihin
ja rautatie Turkuun tarjosi kuletusreitin merenrantaan. Porin
radan rakentaminen oli vaan ajan kysymys ja sen valmiiksi

Näköala Santalahden yli Näsijärvelle

saatua oli kuletusmatka vielä hiukan lyhenevä. Uuden radan
kautta voitaisiin vientiliike myöskin keskittää kotinurkkiin.

Näistä sangen tärkeistä taloudellisista kysymyksistä keskus-
teltiin muuten siihen aikaan hyvin vilkkaasti sekii yksityisesti
ettii julkisesti. Muun muassa Mäntän tehtaan isäntä (k A.
Serlachius sanomalehtikirjoituksissa puhui n. k. erämaan rato-
jen hyväksi, puolustaen sitä mielipidettä, ettii sahaliike läheisessä
tulevaisuudessa, kun vahvemmat puut loppuvat, tulee vetäyty-



Santalahden höyrysaha.
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mään sisämaahan. Eräässä tähän aikaan Ahlströmille kirjoitta-
massaan kirjeessä väittää hän, että kun rautatieverkkomme kerran
valmistuu, ei tule olemaan ainoatakaan paikkaa maassamme,
josta ei olisi mahdollista uittoväyläin kanssa kilpailla ja rauta-

teitse kulettaa tavaraa lähimpään satamaan. Siitii oli jo saatu

kokeillusta Ruotsissakin. Samassa kirjeessä, 7 p:ltä marras-
kuuta 1887, jossa Serlachius näistä puhuu, esittää hän Ahl-

Niemen saha.

Strömille, jonka hän on kuullut ostaneen sahan Tampereella ja
jonka hän olettaa tehneen sen yllä-esitettyjen periaatteiden
nojalla, että Ahlström rakentaisi sahan myöskin Kolhon sal-
meen samannimisen rautatieaseman luo. Siten vältettäisiin uitto
Keuruulta Tampereelle. Ahlström kiittää neuvosta, mutta ei
sano enää tahtovansa laajentaa liikettään.

Arvattavasti ei tämä kuitenkaan ollut oikea syy, koskapa
Ahlström kohta sen jälkeen laajenti Tampereen liikettään vielä
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kahdella sahalla. Nähtävästi oli hän laskuissaan -tullut siihen
tulokseen, että uittoväylä sittenkin eräissä tapauksissa oli hal-

vempi kuin rautatiekuletus, että sitä siis oli käytettävä mikäli
mahdollista, ja että rautatietä oli käytettävä vaan silloin kun

uittoväylää ei voitu edullisesti käyttää joko sen pituuden tai

muiden esteiden vuoksi. Siitä on todistuksena sekin, että hän
niinkuin sitäkin ennen uitti suuret puunsa Längelmäen ja Pälkä-

Hollon saha.

neen vesistöistä Poriin saakka ja sahautti ainoastaan pienem-
mät pitempää uittoa sietämättömät puut Hollon sahassa Lem-
päälässä sieltä rautateitse Turkuun kuletettaviksi.

Yhtenä vaikuttavana syynä siihen, miksi Ahlström pyrki
pääsemään' käsiksi sisämaan metsiin, oli myöskin kilpailu Rosen-

lewin liikkeen kanssa. Tämä liike kun oli melkein yksivaltiaana
Tampereen takamailla, niin saattoi se siellä tekemäinsä hyvien
asiain turvissa pitää yllä kilpailua niilläkin paikoilla lähempänä



Hollon
saha
sisältä.
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Poria, jotka muodostivat Ahlströmin varsinaisen toiminta-alueen.
Antaakseen vasta-iskun alkoi Ahlström siis kilpailla Rosenlewin
omalla toiminta-alueella ylimaissa. Se oli siirtomaapolitiikkaa
pienoismuodossa ja kävi taistelu »etu-alueista» yhtä kiihkeäksi
ja sitkeäksi kuin koskaan valtakuntain välillä.

Tultuaan periaatteessa selville siitä, että hänen oli saatava

saha Tampereen tienoille, ryhtyi Ahlström sellaista tiedustele-
maan.

Kirjeessä syyskuun 30 p:ltä 1887 kysyy hän sahanomistaja
J. W. Enqvistiltä, eikö tämä olisi halukas myymään Santalah-
dessa lähellä Tamperetta olevaa höyrysahaansa. Enqvist vas-
taa myyvänsä koko liikkeensäkin metsineen, tukkeineen, varas-
toineen, höyryvenheineen ja proomuineen kaiken kaikkiaan
300,000 markasta. Ahlström ei sanonut haluavansa muuta kuin
sahaa ja tätäkin ainoastaan siinä tajiauksessa, että hinta asete-

taan hyvin alhaiseksi. Hän tarjoo sahasta ja sen rakennuksista,
höyryvenheestä ja proomuista, 60,000 markkaa. Kauppa tuli
pian toimeen ja maksoi Ahlström sahasta 135,000 m. Sen mu-
kana seurasi m. m. hinaaja-alus »Vellamo», viisi proomua ja
luultavasti joku määrä metsäkontrahtejakin.

Santalahden höyrysaha sijaitsee sopivalla paikalla Näsijärven
rannalla sen harjun alla, jonka yli rautatie Poriin kulkee. Sa-
hattu tavara vietiin Naistenlahteen, jossa se lastattiin rautatie-
vaunuihin, kunnes Ahlströmin vielä eläessä v:na 1896 alettiin
rakentaa sadan metrin pituista raitiotietä, jota myöten tavara

höyrykoneen avulla nostettavissa pienissä vaunuissa kuletettiin
Santalahden vaihteeseen.

Sallassa oli ostettaessa kaksi raamia ja lisättiin siihen heti
kimjiikone ja sittemmin lathsi-konekin. Sahan maalla oleva
h("n'rymylly jiantiin heti eston jiilkeen seisomaan.

Samaan aikaan kun Santalahti ostettiin, tiedusteli Ahlström
myöskin Naistenlahden sahaa, jonka omisti kapteeni Anshelm
Grahn, mutta josta ei kuitenkaan kauppaa syntynyt. Kun Ahl-



Hollon
kapearaiteinen

rautatie.
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strömillä kuitenkin oli aikomus ruveta suuremmassa määrässä
harjoittamaan sahaliikettä jiaikkakunnalla, osti hän melkein heti
tämän jälkeen marrak. i ji:nä 1887 Niemen rusthollin perus-
taakseen sinne uuden sahan. Niemen rustholli on vastapäätä
Santalahtea selän toisella puolen Ylöjärven kappelissa.

Kauppaa solmimaan lähetti Ahlström hra K. Taxellin ja
tapahtui se säilyneen sähkösanomainvaihdon mukaan suurella

Pihlavan saha.

kiiruulla ja hyvin salaisesti, kilpailun pelossa. Kauppasumma
oli 70,000 m., tullen siihen lisäksi vuotuinen eläke entiselle
omistajalle. Niemen rustholli on 3/_ manttaalin suuruinen.
Siinä oli ostettaessa peltomaata 75 tynnyrinalaa ja elätettiin
tilalla 7 hevosta ja 16 lehmää, metsässä oli 6.000 8— 14 tuu-

man puuta.

Eräässä kirjeessä piiri-insinööri A. E. Hildenille 28 ]>:ltä
lukak. IHH7 ilmoittaa Ahlström, että vaikka hän ostamalla tilan
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oli tahtonut ajoissa hankkia itselleen sopivan sahanpaikan,
sahan rakentaminen kuitenkin on kokonaan riippuva siitä, mitä
tietoja hän tulee saamaan metsän runsaudesta paikkakunnalla,
kuin myöskin Porin radan kohtalosta. Kun rata päätettiin
rakennettavaksi v:na 1888, ruvettiin sahaakin silloin rakenta-
maan ja valmistui se kaksiraamisena v:na 1889 ja alkoi silloin
myös liikkeensäkin.

Tästä liikkeensä melkoisesta laajennuksesta näkyy Ahlström
ostojTutthissa ollessaan kirjoittaneen ja kertoneen juojalleen Vil-
helmille, joka siihen aikaan oleskeli Amiensissa Ranskassa.
Valitettavasti ei tämä kirje, josta ejiäilemättä olisi saanut haus-
koja tietoja hänen puuhistaan, ole säilynyt. Vilhelm Ahlström
vastauksessaan kehottaa häntä olemaan laajentamatta liikettään
m. m. terveydellisistä syistä, mutta Ahlström ei antanut jjelot-
taa itseään. Päin vastoin hän vaan lisäsi vauhtia ja tuskin
oli vuosi kulunut siitä kuin hän oli ostanut Santalahden ja
Niemen, kun hänellä jo oli kolmaskin sahan paikka Tampe-
reen tienoilla hallussaan. Marraskuun 24 ji:nä 1888 osti hän
Hollon tilan Lempäälän pitäjän Kuokkalan kylässä kahden kilo-
metrin päässä Lempäälän asemalta. Tila oli 3/h manttaalin
suuruinen perintötalo ja sen kauppahinta 12,650 m.

Kohta oston jälkeen alettiin tilalle rakentaa kaksiraamista
höyrysahaa, joka valmistui v:na 1890. Tavara kuletettiin hevo-
silla sahalta asemalle, kunnes v.na 1898 tälle välille rakennet-
tiin oma kapearaiteinen rautatie.

Jo ennen kun tämä saha rakennettiin, oli Ahlström harjoit-
tanut tpuitten ostoa Längelmäveden seuduilta. Puut uitettiin
Poriin ja sahattiin Isonsannan sahassa. Sahan valmistuttua kul-
kivat suuremmat jourit vesistöä myöten ja ainoastaan pienemmät
pysähytettiin Holloon.

Ahlströmillä oli siis v:na 1890 kolme sahaa käymässä Tampe-
reen tienoilla. Ne ovat perustamisensa jälkeen olleet käynnissä
melkein läpi vuoden, seisoen ainoastaan milloin kuukauden
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milloin pari. Niiden suorittaman työn suuruutta todistavat seu-
raavat numerot:

Santalahti ja Niemi kulkivat kirjoissa yhdessä. Kaikista näistä
sahoista vietiin puutavaroita ulkomaille seuraavat määrät:

Sahaus ja vienti oli siis jo ensi vuosinakin melkoinen ja
kohosi kohoamistaan vuosi vuodelta. Valitettavasti ei Tampe-

f;na 1888 1hakkattiin Santalahtea varten 175,733 tul _ia 269,070 m:n arvosta

1889 » » » 312,278 387,280 » »

» 1890 » » » 378,803 » 437,819 »

» » » Holloa » 200,906 » 193,979 »

» 1891 » Santalahtea » 166,314 » 185,103 » »

» » » Holloa 20,807 » 19,821 » »

» 1892 » Santalahtea » 190,974 » 192,528 » »

» » « Holloa » 125,257 » 104,184 » »

» 1893 » Santalahtea » 170,055 » 194,813 »

» » Holloa » 88,129 » 132,986 » »

» 1894 » Santalahtea » 231,240 » 249,942 » »

» . » » Holloa » 181,214 » 100,804 « »

» 1895 » Santalahtea » 349,623.. » 383,481 »

» » » Holloa » 244,620 » 236,628 » »

1896 » Santalahtea » 334,6i 1 » 403,757 »

» » » Holloa » 245,011 » 285,369 »

:na 1889 2,730 sttan.dertlttia 390,712 m
» 1890 5,822 » 689,969 »

> 1891 7,595 » 734,810 »

» 1892 4,540 » 501,022 »

» I 893 7,983 » 838,902 »

» 1894 9,310 « 988,354 »

» 1895 9,542 » 1,045,842 »

» 1896 11,994 » 1,466,497 »
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reen liikkeen kannattavaisuus alussa ollut missään suhteessa liik-
keen laajuuteen ja siihen käytettyihin uhrauksiin. Siirtomaajioli-
tiikka maksaa. Ahlström eli lähtenyt sotaan ja sai kokea, kuinka
kallista on sen käynti ja ettii siihen tarvitaan vaan rahaa, rahaa
jarahaa. Rosenlevvit panivat kaikki voimansa liikkeelle karkoit-
taakseen uuden tulokkaan alueelta, jota olivat pitänet-.t omanaan.
Metsänhintoja nostettiin niin korkealle kttin suinkin voitiin ja
Ahlström oli jiakotettu seuraamaan mukana.

Puutavarain hinnat ulkomailla olivat myöskin huonot. V:na

1889 oli honkatavarasta saatu vaan 6 ä 7 jiuntaa standertilta,
ja v:na 1890 aleni hinta 4 ä 5 ]Kintaan. V:na 1881) tilinpäätös
Tampereen sahoista osoitti 100,000 markan tappiota.

Ei Ahlström kuitenkaan voinut eikä tahtonut peräytyä. .Kir-
ves on heitetty kaivoon, mutta se otetaan sieltä pois», kerro-
taan hiinen sanoneen. Santalahden ja Niemen voitte- ja tajijiio-
viiva lähtee heti kohta v:na 1888 huimaavaa vauhtia alenemaan
ja on v:na 1891 todellakin kuin kaivon jiohjassa, mutta alkaa
sitten kehota yhtä nojieasti kuin se oli laskenut, ja ennen kuole-
mataan oli Ahlströmillä ilo nähdä, että Tampereen liike kan-
natti itsensä. Hän eli kuin olikin ottanut kirveen kaivosta.

Hollon saha tuotti kohta jiaremjiia tuloksia. Annettuaan
hiukan tapjiiota ensi vuotena, jjysyi se sen jälkeen tuottavana

yrityksenä.

Tuskin oli Ahlström saanut Tamjiereen jiiiolisen liikkeensä
käyntiin, kun hänen hyvän onnensa jiuuhun ilmestyi uusi oksa,
yksi sen kaikkein tuuheimjiia ja liedelmällisimjiiä aaluvia, Pihla-
van saha, josta jiian oli kehittyvä voimakas haara, kolmas ja
keskimäinen Kaunissaaren ja Haminaholman rinnalle, haara,
joka imi voimansa Tampereen takaisista metsistä ja oli täyden-
nyksenä niille.
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Pihlavan höyrysahan jierusti vuokramaalle v:na 1875 Fred-
riksfersin osakeyhtiö, joka siinii harjoitti sahaliikettä sen jiilkeen
kuin Fredriksforsin tehdas eli joutunut Ahlströmin omaksi. Saha
joutui sittemmin 1880 muutamalle Fredriksforsin osakeyhtiön
suurimmalle osakkaalle, götejiorilaisellle yhtiölle VVilh. Röh.ss N
Caille 75,000 markasta. lvi kuitenkaan tämäkään liike kannatta-
nut ruotsalaisten käsissä.

Ahlström osti sahan 1889, käytyään itse Göteporissa kaup
jiaa solmimassa.

Pihlavan sahassa oli 4 yksinkertaista raamia, 2 kaksinker-
taista kanttilaitosta, ja 2 kaksinkertaista kimjjilaitosta. Hövry-
kene eli kaksisilinterinen kolmella höyrykattilalla. Työväen
asunnoissa eli 66 asuinhuonetta sekii erinäisiä muitakin huo-
neita, m. m. leijiomo ja nikkariverstaa, talli 10 hevoselle, navetta

y. m. Lautatarhaan kuului laiturit, raitiotiet, kääntösillat. 9 tar-

kistuskonetta ja höyrykone. Kauppaa seurasi 20 hevosen höyry-
venhe Pihlava- sekii 24 jiroomtia. Saha omisti -(7kh> Koke-
mäenjoen lauttausyhtiössä. Ostaja oli velvollinen vastaanotta-

maan kaikki sojiiinukset maista, rannoista ja vesistä, joita enti-
nen omistaja eli solminut liikkeen harjoittamista varten.

Kaujijiasumma oli 175,000 markkaa, jota summaa en jiidet-
tävii hyvin haljiana myydyn omaisuuden arvoon ja sahan pai-
kan suuriin etuihin nähden.

Nämä edut ovat ehkä |iarhaita mitä tällaisella laitoksella
suinkin saattaa olla. Pihlava on jiitkän lauttausväylän päässä,
jonka jiieneminät haarat ulottuvat Keski-Suomen .sydänmaihin
asti. Paria viimeistä kilometriä lukuun ottamatta uivat jiuut
sahaan saakka omaa jiaineaan. Siinii on tilaa mitä suurimmalle,

sekii tukki- ettii lantavarastolle. Rejiosaaren läheisyys tekee
lastauksen mukavaksi ja nojieaksi. Kun Pihlava en Hamina-
holman ja Kaunissaaren viilillä, 011 siitä mukava hoitaa hinaaja-
laivain liikettä ja lastausta näissä molemmissa sahoissa sekii
Haistilassakin, jonne Porin radan valmistuttua ruvettiin tuomaan
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kaikki lastattava tavara Tanijiereen sahoista. Vielä suuremman
merkityksen on Pihlava lastauspaikkana saavuttanut sen jälkeen
kuin Mäntyluodon radalta sinne rakennettiin sivuraide, jota myö-
ten nyt Tampereen sahain lankut ja laudat kuletetaan Pihla-
vaan, sieltä edelleen Reposaarelle lähetettäviksi.

Pihlavan ostettua joutui Isonsannan saha tarpeettomaksi ja
]>antiin seisomaan.

Pihlavan lautatarha ja satama.

Pihlavan sahan ensimmäisenä vuotena, v:na 1889, hakattiin sitä
varten 69,072 tukkia 218,537 markan arvosta, ja oli näistä jiuista
60,969 kpl. Fredriksforsin metsistä. V:na 1890 hakattiin 271,977
tukkia, joista Fredriksforsista 33,092 kpl., 533,532 markan arvosta;
v:na 1891 287,285 tukkia 436,449 markan arvosta; v:na 1892
620,870 tukkia 872,509 markan arvosta; v:na 1893 173,551
tukkia 240,242 markan arvosta; v:na 1894 463,883 tukkia
722,655 markan arvosta (joista puista 63,482 kpl. Fredriks-
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fersista ja 21,251 Noormarkusta); v:na 1895 410,031 tukkia
736,966 markan arvosta ja 1896 413,709 tukkia 656,054 markan
arvosta.

Pihlavan vienti osoittaa seuraavat standerttimäärät ja vuo-
tuiset tulot, nämä monta vertaa suuremmat kuin mistään muusta
sahasta:

Pihlava sahasi siis enemmän kuin kaikki kolme Tampereen
sahaa yhteensä ja teki tämän tehtävänsä »voitokkaammin» kuin
mikään muu saha. Katsottakoon mihin huimaavaan korkeuteen
voittoviiva on kohonnut v:na 1896. Paremmin kuin missään
muussa Ahlström Pihlavassa sai nähdä töittensä tuloksen ja oli-
kin tämä saha, ell'ei oteta lukuun pientä, yhdellä raamilla käy-
jiää Hästholman sahaa Strömforsissa, jonka Ahlström osti osaksi
muista syistä kuin liikesyistä, hänen viimeinen suurempi yrityk-
sensä, hänen liikkeensä harja ja huippu.

v.na 1890 1,767 standcrttia 240,540 mk.
» I 891 7,025 733,8.54 »

» I 892 7,740 900,561 »

» 1893 1 1,1 22 :, 1,156,345 »

1894 10,28() >. i,H3,695 »

» 1895 10,816 ',214,775
» 1896 1 o, 181 » 1,282,760 >.
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UUSIA MAATILOJA.
Maatiloja Tampereen seudulla. — Tourula ja sen histo-
riaa. — Lampin tilat.

''T'täydennyksenä edellisessä luvussa esitettyyn suurehkoon
J_ sahaliikkeen laajennukseen olivat menet samoihin aikoi-

hin eli vuosien ISB6 181)6 viilillii tajiahtuneet maatilain estot.

Tampereen sahain ostaminen ja jierustaminen aiheutti ja
teki välttämättömäksikin metsäin hankkimisen tällä kulmalla.
Noudattaen ennen käytäntöön jianemaansa jieriaatetta hankki
Ahlström tilallakin metsäin mukana maita voidakseen kasvattaa
ja säilyttää metsävaroja tulevain aikain tarpeeksi ja turvautua

omain metsäin hakkaamiseen, silloin kun ei ollut edullista ostaa

vieraita metsiä.
Niinjjä estettiin v:na 1889 Ylä-Minkkilän ' ;', manttaalin pe-

rintötila Kurun jiitäjään Riuttaskorven kyliissä, hinta 15,000 m.;

— v:na IS9O Heinon ' t manttaalin jierintötila Lojien jiitäjään
Viljakkalan kylässä, hinta 20,000 m.; — v:na 1891 Kallio- ja
Uusi-Huttulan :!

ir, manttaalin jierintötilat Keuruun pitäjän Amjiia-
lan kylässä, hinta 60,000 m.

Muualla ostetuista tiloista mainittakoon seuraavat: V:na 1888
ostettu Pirttijärven 'n manttaalin jierintötila Vehuvarjijieen ky-
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lässä Ikaalisten pitäjää; hinta 5,000 mk.; — v:na 1888 1/->o mant-

taalin suuruinen Kesti-niminen :Vio Toukarin rustitilasta Porin
maaseurakunnassa, hinta 32,000 m.; - v:na 1888 Painoinaan
ulkopalsta Noormarkun pitäjän Kairilan kylässä, hinta 13,100.;

v:na 1889 Korvalan ',:. manttaalin perintötila Kankaanpään pitä-
jän Korvaluoman kylässä, hinta 29,500 m.; — v:na 1889 Kuurin
Vh manttaalin perintötila Noormarkun pitäjän Harjakankaan
kylässä, hinta 36,110 m.; —v:na 1890 Rieskalan ], 3 manttaalin
suuruinen rustitila Kokemäensaaren kylässä Porin maaseura-
kuntaa, hinta 60,000 m.; — v:na 1890 Pukanhaavan J/s mant-

taalin tila Kankaanpään pitäjän Alahongonjoen kylässä, hinta

18,150 m.; - v:na 1891 Harhaluoman 1/g manttaalin perintö-
tila Pomarkun kappelin Harhalan kylässä, hinta 6,666 m.; —

v:na 1891 Mattilan eli Vähä-Keitingin ' <; manttaalin perintötila
Noormarkun Finbyyn kylässä, hinta 20,000 m.; —ja Luukkaan
3Ai manttaalin tila Ikaalisten Metsiäisten kylässä.

Huomattavin näinä vuosina tapahtuneista ostoista on Touru-
lan vanhan aaateliskartanon osto Yläneen pitäjässä. *)

Tourulan kartanon jiääalueen muodostavat rälssitilat Peltola
n:o 1, Liisala n:o 2 ja Keskitalo 11:0 3. Tämä Keskitalo oli
isojaossa jaettu kolmeen osaan, nimittäin Peltolaan, Keskitaloon
ja Rantalaan.

Vielä kuuluu tänne Tuomela Yläneen kirkonkylässä, 1 kie-
vari ja Ali-Lento Vainion-perän kyliissii sekii Rantala, Tohinoja
Mojoinen ja Vuorenjiäii, sekii Sydänojan, Kynin-nojan ja ()jalan
torjiat, jotka ovat kahtena tilana.

Vanhimmat tiedot Yläneen kartanosta vievät vuoteen 1381,
jolloin se mainitaan olleen vanha rälssitila. Turun linnan pääl-
likkö Klaus Lyydikenpoika Djekn omisti kartanon alkupuolella

'*') Allaolevan kertomuksen Tourulasta on tekijälle antanut metsänhoitaja
H. Borg.
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1400-lukua. Hänen tyttärensä oli naimisissa laamanni Klaus
Flemingin kanssa (-j- 1425), ja joutui kartano sen kautta Flem-
ingin sukuun. Klaus Flemingin pojanpoika, valtaneuvos, Veh-
maan tuomiokunnan tuomari ja Turun linnan isäntä Joakim
Henrikinpoika Fleming möi loppupuolella j4OO-hll.ua Yläneen
kartanon valtionhoitaja Sten Stuure vanhemmalle, jolta se jou-
tui jierintönä kuningas Kustaa I:lle. Kuningas möi tilan takai-
sin Joakim Flemingille, jolta se joutui hänen jiojalleen Erik
Flemingille. Erik Fleming (f 1548) oli Ruotsin valtakunnan
etevimpiä miehiä Kustaa VVaasan aikana ja ensimmäinen, joka
edustaa silloin syntyvää suomalaista ylimyskuntaa. Hän auttoi
tehokkaasti Kustaa Vvaasaa tämän taistelussa tanskalaisia vas-
taan ja oli aina kuninkaalle uskollinen. Häntä sanottiin »Suo-
menmaan jiylvääksi ja kukkaseksi»; Hänen mainettaan tahraa
kuitenkin hänen talonpoikia ja alustalaisia kohtaan harjoitta-
mansa sorto.

FCrik Flemingin kuoltua joutui Yläne jierinnön jaossa hänen
tyttärelleen Filipalle, joka v:na 1578 tekemässään testamentissa
lahjoitti kartanon kuningas Juhana Ilklle. Tämä antoi kuiten-
kin v:na 1589 kartanon Filipan veljelle, kuuluisalle Klaus Flem-
ingille. Sittemmin joutui se Klaus Flemingin veljen Joakim
Plemingin tyttärelle Annalle, joka oli naimisissa erään Hiero-
nymus Birckholtzin kanssa.

Niinkuin on mainittu lohkaistiin Tourula Yläneestä eri tilaksi.
Milloin se tapahtui, siitä ei ole "tietoa, mutta VV. Lagus mainit-
see v:na 1557 merkityksi, että Kustaa Fincke silloin omisti
Tourulan, »jonka kartanon Claus Stensson perkautti ja otti
Yläneen verotalonpoikain ulkopalstoista omaksi rälssikseen».
Mainittu Klaus Stensson kuului suomalaiseen aatelissukuun,
joka kantoi kilvessään poronpään ja kypärässään kaksi kauriin
sarvea.

Tourulan kartanon perustaja oli siis tuo Klaus Stensson ja
tapahtui perustaminen ennen vuotta 1547. Millainen mies hän
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eli on tietämätöntä. Sama Klaus Stensson eli erämaasta rai-
vauttanut myöskin Makkarakesken ja Ordenojan (Ortenejan),
joita sitten omisti Erik Flemingin leski Hebla Sjiarre, joka eli
vielä 1570. V:na 1557 omisti, niinkuin vastikiiiin mainittiin,
Tourulan Kustaa Fincke, sama mies, jonka Fredriksforsin his-
toriasta tunnemme Sunniemen, Anolan ja Leinejierinkin emis-

Tourula,

tajana. Tourula ja Leinejieri ovat siis kerran ennenkin olleet
yhteisen omistajan käsissä.

Kustaa Fincke kuoli niinkuin ennen on mainittu v:na 1566,
ja luultavasti joutui Tourula silloin |iejalle Oödrik Finckelle.
G. Fincke, jolla eli tytär Margareeta, eli naimisissa kuuluisan
sankarin Evert Hornin kanssa, kuoli 1617.

Kuinka Tourula hänen jälkeensä joutui Birckheltzin sukuun,
en vei sanoa. Mahdollisesti kuitenkin kaujian kautta, sillä jo
1618 omisti eräs Ylinän omistaja Hierenimus Bereholt kolme



Tourula.
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tilaa Tourulan kylässä sekä Huovarin tilan. Tästä vuodesta en

siis Tourulan tilain historia jonkun aikaa sama kuin Yläneen
kartanon.

Tämän sekä Ruotsissa että Suomessa sammuneen Birck-
holt/in suvun toi Suomeen Hieronymus von Birckholtz, herttua
Kaarlen suosikki. Hän oli, niinkuin vasta mainittiin, nainut
Anna Flemingin. Herttua antoi heille Flemingien kartanon

Tourulan navetta.

Yläneen. Tämä Birckholtz oli oppinut, hallituksen paljon käyt-
tämä mies. Oltuaan Kustaa Aadolfin asiamiehenä Saksan pro-
testanttisissa huveissa, tuli hiin asessoriksi Turun hovioikeuteen.
Hän kuoli 1639. Sitä ennen oli hiin myynyt Yläneen kartanon
valtaneuvos Henrik Flemingille. Tourulan omisti sitä vastoin
hänen poikansa Johan Birckholtz.

V:na 1681 omisti Lorentz Creutz kaksi tilaa Tourulan ky-
lässä. Kolmas, Keskitalo oli Johan Birckholtzin perillisten hal-
lussa. Tourulan tilat olivat siis joutuneet erilleen, yhdistyäkseen
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taas vasta noin 200 vuoden kuluttua. Kun Creutz kuoli v:na
1698, joutuivat Peltoja Liisala hänen jverillisilleen. V:n 1700 maa-
kirjoissa mainitaan eräs kajiteeniluutnantti Casjier Qvanten
Keskitalon omistajana. V:na 1712 omistaa kapteeni Lorentz
Creutz Pellen ja Liisakin ja Qvanten Keskitalon. Samat omis-
tajat tavataan vielä 1727, mutta 1746 ovat Pelto ja Liisala jou-
tuneet viskaali Simon Ruuthin käsiin; hän oli varakas mies ja
lienee saanut nämä tilat jianttina Creutzille lainaamistaan ra-

hoista. Hän kuoli lajisetonna.
V:n 1772 ovat Pelto ja Liisala erään Creutzin perillisen,

jiaroeni Carl Blechard Lybeckerin hallussa, joka oli perinyt
Yläneen ja luultavasti ostanut nämä tilat Ruuthin jierillisiltä.

Keskitalon omistivat v:na 1772 kapteeni Qvantenin jierilli-
set. Lybecker kuoli v:na 1781 ja -olivat nyt Pelto ja Liisala
hiinen jicrillistensä hallussa ainakin vuoteen 1798, jolloin ne
myytiin majuri Isak Peinhold Sahlbergille. V:na 181 1 möi Sahl-
berg ne sekä Tuomalan ja Haverin Piiytyän rovastille, Johan
Sundvallille 17,280 hejieartijilasta. Sundvallin kuoleman jäl-
keen toimitetussa konkurssihuutokaujTassa v:na 1827 joutuivat
tilat hiinen jiojalleen, varatuomari Carl Gustaf Sundvallille, 20,000

hopearujilasta sekii tiiltii v:na 1829 Turun kaupjiiaalle, sittem-
min kaujijianeuvokselle Abraham Kingelinille, jonka haltuun
joutuivat myöskin Huovari ja Tuomala. — Tuomalan oli v:na

1767 lunastanut verotilaksi Yläneen omistaja Claes Lybecker.
Näin eli nykyiseen Tourulan kartanoon kuuluvat tilat vähi-

tellen kokoontuneet yhteen käteen ja sai kartanon alue Kin-
gelinin aikana lojiullisen muodostuksen vielii muutamain mui-
denkin maan estojen kautta. Hän näet hankki haltuunsa myös-
kin Toivinejan, Mojeisten ja Vuorenpään rälssitorjiat. Ne oli-
vat ennen olleet yhdistetyt Yläneen kartanoon ja joutuneet
eräälle Lybeckerin suvun jäsenelle, Katariina Lybeckerille ja
häneltä perintönä hiinen sisarensa lajisille von Knorringeille
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jotkav:na 1830 möivät ne Kingelinille 1,200 hopearuplasta. Kata-
riina Lybecker omisti vielä Kynnenojan torpankin, joka joutui
häneltä Knorringeille ja näiltä v:na 1825 1,050 ruplan panttina
ensin vankilan inspektorille Matts Sarinille sekä v:na 1831 Abra-
ham Kingelinille. Vielä tuli Tourulaan kuulumaan Knorringien
omistamat Sydänojan ja Ojalan eli Yähä-Yläneen torpat. V:na
1828 olivat nekin värjäri Johan Fagerlundin hallussa ja sitten

Tourula.

lautamies Simon Johansson Brusilan, joka v:na 1831 möi ne

2,200 riikin taalarista Kingelinille.
Kauppias Abraham Kingelin omisti siis nyt muuatta torp-

paa lukuun ottamatta kaikki nykyiseen Tourulaan kuuluvat tilat
ja torpat. Ja niin oli rahamies taas tullut aateliskartanon omis-
tajaksi, kooten j.antattuina ja myytyinä monelle taholle sirotetut
tilat — taloushistoriallinen ilmiö, joka on monta kertaa uudistunut
tämänkin kertomuksen ahtaassa piirissä.
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Abraham Kingelin käytti luultavasti tilalla olevaa kotitarve-
sahaa ja lasitehdasta, joka oli perustettu 1827.

Hänen kuolemansa jälkeen 1849 m°i hänen leskensä Char-
lotte Dorothea Tourulan kaikkine tiloineen, torpjiineen ja lasi-
tehtaineen kreiveille Gustaf Magnus, Gustaf Johan Philiji ja
Karl Magnus Armfeltille sekä neiti Hedvig Gustafva Johanna
Armfeltille 42,500 hojiearuplasta. V:na 1851 ostivat kreivit vielä

Tourula

Rantalan torpan 1,000 ruplasta Lybeckerien, Jägerhornien ja
Knorringien perheiltä.

Keskitalon tila oli ennen Armfeltien aikaa ollut Tourulasta
erillään. Se oli ollut kolmessa osassa, Peltola. Keskitalo ja
Rantala, joista Peltolalla jaKeskitalolla isonjaon aikana oli sama
omistaja. V:na 1782 osti vääpeli Ernst Reinhold Starck -,:. Keski-
taloa, jota omisti vuoteen 1791, jolloin hän möi sen Turun
satulantekijälle Jonas Lindbergille. Lindbergin perillisiltä jou-
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tui talo oston kautta ennen mainitulle Brusilalle, oli sitten teh-
taan vuokraajan Johan Albert Hjortin, Köyliön talollisen Matts
Mattsson Äärin hallussa, ja joutui viimein 1850 Armfelteille.
Heille joutui myöskin viimeinen kolmannes Keskitaloa eli Ran-
tala v:na 1881. Sen oli kersantti Berndt David Starck v:na 1788
antanut 444 riikin taalerin pantiksi talolliselle Jaakko Jaakenjioika
Keskitalolle, jonka jioika lautamies Henrik Jaakenjioika v:na

1814 osti sen isältään 555 riikin taalerista. Tiimiin leski Kaisa

Matintytär möi v:na 1843 talon pojalleen lautamies Emanuel

Henrikinpoika Rantalalle. Emanuel Rantala hallitsi tilaansa
vuoteen 1880, jolloin se kaupan kautta siirtyi Armfelteille. Hinta

6,500 m.
Tourulan kartano oli nyt lopullisesti muodostunut ja sem-

moisena joutui se Armfclteiltä Ahlströmille. Kaujijiakirja on

päivätty 31 p:nä joulukuuta 1888 ja kauppasumma oli 170,000

mk. Kiinnekirjan sai Ahlström 10 p:nä syysi.. 1890.
1860-luvulla annetun selonteon mukaan kylvettiin tilalla noin

40 tynnyriä, ruista, 7 tynnyriä ohraa, 60 tynnyriä kauraa ja 30
tynnyriä perunoita. Hevosia elätettiin 10, härkiä 12 jiaria, 30
lehmää, 15 nautaa ja 80 lammasta. Vesimylly jauhoi veden
vähyyden vuoksi vaan kotitarpeeksi. Saha valmisti hiukan yli
kotitarjieen. Tilalla eli aikaisemmin ollut suurenjiuolinen viina-
polttimo, mutta uudet paloviina-asetukset estivät sen käyttä-
mistä, suuremmassa määrässä. Lasitehdas oli vuokralla ja tuotti
vuosittain 350 hopearuplaa.

Jo useita aikoja ennen kun Ahlström osti Tourulan, eli hiin
kartanon metsistä ostanut jiuita Kaunissaaressa sahattavaksi.
V:na 1883 näkyy hän ensi kerran ajatelleen tilan estoa ja kään-
tyy asiasta kysymyksellä August Armfeltin jitioleen, joka, kes-
kusteltuaan sukulaistensa kanssa, sanoo olevansa halukas myy-
mään tilan, joka oli kimitetty noin 89,000 markan velasta. Sil-
loin ei kuitenkaan syntynyt kauppaa, mutta kun Armfelt näyt-
tää olleen hyvin halukas sitä solmimaan, niin tuli asia kohta



Lampin
saha
ja

silta.
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taas esille. Kirjeessään 14 ]>:ltä tammikuuta 1887 tarjoo hän
Ahlströmille tilaa ja selittäii sen etuja. Hän vakuuttaa tilan
aina tuettaneen ylläjiitekustannuksensa, maksaneen korot jakuo-
letukset sekä eräinä vuosina muutamia tuhansia ylikin ; siitä on
jiienet maksut, se on hyvin rakennettu ja tulisi varakkaan mie-
hen käsissä jiian sellaiseen kuntoon, ettii se voisi elättää toista

jiuolta suuremman karjan. Näin ollen on pyydetty hinta 200,000

m. hänen mielestään hyvin alhainen.
Hinta ei kuitenkaan miellyttänyt Ahlströmiä ja asia raukesi

vuoteen 1888, jolloin hän marraskuun 17 ]i:nä tarjoo Touru-
lasta 150,000 markkaa. Armfelt vaatii 170,000 markkaa ja huo-
mauttaa, että tilalla nyt elätetäiin 90 lehmää. Ellei riitaraha
olisi näin suuri, ryhtyisi hän mielellään kaujijiaan, koska hiin
myydessään tilan Ahlströmille voisi olla varma kaujijiasumman
suorituksesta. Oli näet ilmaantunut muitakin ostajia. Eräs
kaujijvias Raumalta oli ajatellut asian sillä tavalla, että hän
esiintyi Ahlströmin luona Tourulan omistajana, ennenkun oli
sen ostanutkaan, ja tarjosi hänelle metsän, ostaakseen sitten
siitä saamillaan rahoilla itse talon. Ahlström arvasi kuitenkin
juonen, lähetti miehensä tuota pikaa lukemaan metsän, huo-
masi kaujian kannattavaksi ja solmi sen sitten 8 ji:nä joulhkuuta
1888. Luultavasti oli jo metsäkin kaujipasumman arvoinen ja

Tourulan osto siis edullinen yritys.
V:na 1901 laajennettiin Tourulan aluetta Ylilennon rälssi-

tilalla, joka ostettiin Kaarle Kustaanpoika Nyströmilta 16,000
markasta.

Tilain ostoista kertoessamme kohtaavat meitä vihdoin Lam-
pin tilat. Niinkuin muistetaan hallittiin näitä tiloja ennen yh-
dessä Noormarkun kanssa ja tarjottiin ne Lönegrenin huuto-
kaupassa v:na 1870 myytäväksi yhdessä Noormarkun kanssa.
Lönegren sai kuitenkin oikeuden lunastaa ne, ruununtiloja kun
olivat, perinnöksi lapsilleen. Tiloihin kuuluvan sahankin —



Lamppi.
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Lampissa oli ollut saha vuodesta 1758 — sai hän myöhemmin
haltuunsa.

Näitä tiloja hallitsi ja vallitsi Lönegren lastensa nimessä
samalla laajuudella kuin ennemmin omistamiaan Noormarkkua
ja Leineperiä. Hän pani toimeen uusia viljelyksiä, rakensi, ja
käytti rahaa, jota, arvelun mukaan noin miljoonan markkaa,
sai tilojen hyvästä metsästä. Siitä huolimatta eivät hänen puu-
hansa täälläkään menestyneet.

Lamppi,

Ahlström lähettää Bäckströmin Lampiin ja kauppa on muu-
taman viikon hieronnan alaisena, mutta raukeaa. Kymmenen
vuotta myöhemmin, v:na 1892, huusi Ahlström Lampin tilat Löne-
grenin lasten konkurssihuutokaupasta ja maksoi niistä 175,000 m.

Seuraava taulu osuttaa mitkä tilat Ahlströmin liike tätä nykyä
(v:na 1905) omistaa. Suurin osa niistii, muutamia pienempiä
mets.ätiloja lukuunottamatta, on hankittu Antti Ahlströmin eläessä,
— nimet ovat kirjoitetut niinkuin ne kirjoissa esiintyvät.
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T i 1 a n Pinta-ala
hehtaa-

nimi kameralinen luonne: . .."
taan reissa

Turun ja Porin lääni

Noormarkku

Noormarkun k v 1 ä

Simula N:o i Perintötila 1/3 574,«

Vrangi N:o 2 » 3/8 764,1:1

Herrgärd N:o 3 .... ]
Säterirusth.

Perintörusth.
2/3
1/3

I,4OI,03

I,080,75
Klemola N:o 4 Perintötila 1/2 751,82
Ollila N:o 5 »/12 284,62
Tommila N:o 6 » 1/2 346,71

3/4 Viiki N:o 7 » '/!« 221,88

Lamppi kylä
S:ma 5,425,35

I
Kallela N:o 1 Perintötila l/3 455,02
Alinen Pirttijärvi N:o 2 . . » V8 280,01

'

Ylinen Sam. N:o 3 . . » l/C 300,47

Pirttijärvi N:o 4 » 1/8 288,88
Välimaa N:o 5 » 1/6 267,95
Räfors N:o 6 1/6 339,85
Kankaankor])i N:o 7 . . . » 1/4 363,09
Kankaan|)ää N:o 8 . » 1/6 287,35
Tyykilä N:o 9 3/16 294,72
Haapajärvi N:o 10 . . . . » 3/16 290,25
Vuorenpää N:o 11 . . . . » 1/4 327,94
Peltomaa N:o 12

Längelmäen kylä

»

S:ma

366,83
3,862,36

Pomarkun kappeli

Riutta N:o 1 I Perintötila i/s 197,47
[uhola N:o 2 » V8 313,6-'

Jaakola N:o 3
Koskela N:o 4

»

»

7/48
3/8

534,3»
682,63
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T i 1 a1 tl Pinta-ala

kameralinen luonne . ,"

hehtaa-
reissanimi

Harja N:o 5 ..... Perintötila L/4 71 6,07
Katajakorpi N:o 6 . . » 1/8 263,73
Kynäslahti N:o 7 . . . .

Viitaniemi N:o 8 . . . .

» j 1/12 i 285,06
1 i/ia 243,66

Korkiakoski N:o 11. . . Perintötorppa 2 I I ,29

Haapakoski N:o 12 . . . » 280,96

S:ma 3,728,88
Finnbyyn kylä

1/2 Uotila N:o 1 Perintötila !/3 202,88

2/3 Kahari N:o 2 » j 10/48 158,00
Vähä Keitinki N:o 3 . . 1/16 97,48

1/2 Iso Keitinki N:o 4 . . . » 7/24 166,57
1/2 Gabel N:o 5 » 1/8 80,Q3

S:ma 704,911
Harjakankaan kylä

1/2 Vestergärd N:o I . . . .

Kuuri N:o 7
Perintötila 1/6 284,22

V« 197,1»

S:ma 481,41
H arh aian kylä

v» Harhaluoma N:o 2 . . . Perintötila 1/9 213,24

Lassilan k y I ä

Isosavo N:o 4 Perintötila 1/4 403,36
Koivisto N:o 7 .... » 1/8 348,22

13/28 Rajasalo N:o 172 .... Perintötorppa 332,06
1

S:ma 1 1,083,64
K a i n i 1 a n kylä

Paino el. Kollanen . . . Perintötila 1,126,27

Ru da nm aan kylä
I

Kräkbo N:o 1 Ulkopalsta 372,02
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T i 1 a n 1 Pinta-ala
hehtaa-

nimi , i-i mant-kameralmen luonne , ,• reissätaan ■

Ulvilan pitäjä.

Leineperi N:o i . . . . Rälssitila i/s I 1,525,04

Suoliston kylä.
Mikkola N:o i

Kero N:o 2

Grannila N:o 3 . . . .

Levanpellon kylä
Maijala N:o 1

Kittilä N:o 3
Uotila N:o 7

Perintötila
Rälssitila

Rälssisäteri

Perintötila

«/«

:!/i ji,434,-r>«'

1 1

1

V2 374,*2

; V! 53540
2/3 457,28

Fläski N:o 5 Rälssitila 5/l2 | 1,076,43
Mikkola N:o 6 » 5/_3 j 1,082,88 j

~__ i
A h m a n k s e n k y 1 ii.

S:ma 3,525,61

I
1/2 Fristedt N:o 52 .... ' Perintötila 1/12 | 414,45 |

Pai uksen kylä.

1/2 Kiilo N:o 1

Jämsä N:o 6
Perintötila

»

7/24 223,37
1/2 396,21

Ribba N:o 20 Ulkopalsta | 518,12
Hamppunen N:o 8 . . . Perintötila 1/2 413,00 I
Elli N:o 9 » 1/3 260,78
Kievari N:o 19 ....

Keippilä N:o 15 . . . .

Ulkopalsta
Torppa

336,81
384,65

Saarijärvenkylä
Koivuniemi N:o 1 . . .

Enola N:o 2 .....

Saarijärvi N:o 3 . . . .

Kulha N:o 4

1

■

Verotila
»

»

S:ma 2,532,94

!/8 690,94
!/6 917,22

3/16 569,90
1/6 8l 1,81

; i
S:ma 2,989,87
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T i 1 a n Pinta-ala

i
- hehtaa-

nimi , ,. , mant-kameralm -n luonne . ,. reissa

Porin maaseurakunta.

3/io
Sädö
Torbonäs N:o 1

Rälssisaari
Perintötila

29,81

7/20 234,77

1/3
Inderön kylä.

Klemola N:o 4 eli Rieskala Perintötila 7/20 191,98

|
Kankaanpään pitäjä. ;

Alahonkajoen kylä.

3/_

i

Pukonhaava N:o 16 ... .

Korvaluoman kylä.

Perintötila 1/8 318,18

Korvala N:o 1 Perintötila 1/3 879,43*

.

Vihteljärven kylä.
I Kangassalo N:o 8 .... Perintötila 1/4 220,118

La uh ai an ky 1 ii.

■'/« Rakennuskoski N:o 9 . . . Perintötila fl/24 699,13

Lavian pitäjä.

Niemen kylä

Nisukoski N:o 7

Mouhijärven pitäjä.

Perintötorppa 278,43

Suodenniemen kappeli.

Perä k u n n an k ylä.

Isomustajärvi N:o 4 . . . . ;

Ikalisten pitäjä

V e h uvarpj.ee n k y 1 ii.

Perintötila 3/8 487,13

Varppe N:o I Perintötila 7/12 1,628,00
Pirttijärvi N:o 2 » 1/6 442,05 1

1 i
S:ma | 2,070,05
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T i 1 an ]Pinta-a]Pinta-ala
—

,

nimi kameralinen luonne , ,."taan

nentaa-

reissä
,

V a 11 i a i s ten k yi ii.
„.

Luukas N:o 1 Perintötila Vs | 231,87
'

L uh a 1 ahd 1: n k y 1 ä.
•

Filppusniemenmaa N:o ■>■• Perintötila '/O ; 284,81

Viljakkalan kappeli.

Inkulan kylä.

Leponiemi N:o 2- .... Perintötila !/0 140,92

Merikarvian pitäjä.

La 11 k os ken kylä.

1/2
1/2
1/2

I-iljehind N:o 1
Kiilli N:o 5 ja
Klelämnna N:o 2

Perintötila
• 0,19 727,95

l' .
Stark N:o 2 j 1/8 1 68,82
Uusitalo N:o 3 » 1/8 i 172,40

Siikaisten pitäjä.
S:ina , 1,069,17

Saarikosken kylä.

Saarela N:o 1 Perintötila 13/24 427,04
Maamuurain N:o 3 . . . . I

I
Uudistalo I 873,88

Le v a sj o e n k y 1 ii.
S:ma 1,300,92

Stenfors N:o 8 Perintötila s/48 634,8!
Katajamäki N:o 9 . . . . » 5/48 j 623,03

Euran pitäjä.
S:ma 1,257,84

Kauttuan kylä.
Tapola N:o 2 j
Lamppu N:o 3
Ääri N:o 4

Perintötila
»

»

15/12
3/8 1,858,58
3/8

Uotila N:o 5 » I IV12 |
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T i 1 a n Pinta-ala

T"
~ I .......I hehtaa-

niini kameralinen luonne . ,."taah reissa

Mestilän kylä.
Tuurila N:o i Perintötila 7/i2 438,51
Härkälä N:o 3
Kerola N:o 4

6/8 1
1,020,79

'/» I
N a ar ij oen kylä. S:ma 1,459,30

1/4 Rauvola N:o 4 Perintötila 7/24 | 218,28

Yläneen pitäjä. |

Tourulan kylä.
Pelto N:o 1

Liisala N:o 2
1

Rälssitila 1 1 1,066,43
» I 948,18

Keskitalo N:o 3 . . . .

Kirkon k y1ä.

» 2/3 | 1,121,83

S:ma [ 3,136,24

7/10 Tuomola N:o 2 . . . . Perintötila 7/io 570,00

Vainionperän kylä.
Huovari N:o 1 Perintötila ?/ls 568,18

I
Rantala Rälssitorppia,

[

!

Toivinoja
Vuorenpää
Moijonen
Ylilento N:o 2

jotka nyt imio-
I " 34°,58

dostavat Ranta- ,
lan tilan

Rälssitila 1/12 1 196,74

[

Ojala
Sydänoja
Kynnenoja

* '

I Rälssitorppia, j
I jotka nyt muo- ' | 446.05
| dostavat Vähä- j

Yläneen tilan ■■—^—^^——
—

Vaasan lääni.
Kauhajoen pitäjä.

Hyypän kylä.

Hietakangas N:o 16. . .

S:ma 1,551,75

Perintötila l/e 598,44

i Keuruun pitäjä.

A m p i a 1 a n k v 1 ä.

1/2 Kalliohuttula N:o r" . . Perintötila 3/i6 | 1,563,71 |
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T i 1 a n Pinta-ala

nimi
—] hehtaa-

kameralinen luonne mar)." reissätaan

Hämeen lääni.
Kurun pitäjä.

Riuttaskorven kylä.
Yläminkkinen N:o 1 . . Perintötila 1/3 6.33,05

Lempäälän pitäjä.
Kuokkalan kylä.

Hollo N.o 1 Perintötila 3/8 143,o8

Pirkkalan pitäjä.
Ylöjärven kappeli.

Niemi N:o I Perintötila 3/4 245,90

Lopen pitäjä.
Vojakkalan kylä.

Heinu N:o 9 Perintötila 1/4 653,27

Uudenmaan lääni. 1
Ruotsinpyhtään pitäjä.

Pettjitrvi N:o 1 . . . . Säteri .

. 1/121/12J 3,184,23

V ähä A li v e n k o s k i.
.

Heikkas N: o 1 Perintötila 3/16:w...3/16 ,

•716

Ryttars N:o 2 » 3/163/16
Lassas N:o 3

1
» 3/16

3/16
3/16
3/16

3/16
I IO,63Nybondas N:o 4 . . . . » 3/16

Syarfvas N:o 5 .... » 3/16
Böjsas N:o 6 » 3/16

F i n n F) vn kylä.
i

/■"

1/2

.I

33L89Poisars N:o 1 Perintötila 1/2
Eskils N:o 4 » 5/125/12 220,385
Kaskas N:o 2 » 1/31/3 249,406
Martens N:o 3 1/41/4 152,232 |

S:ma 953,913
28
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T i 1 a n Pinta-ala

—i j hehtaa-
•

nimi , ,■ , mant-kameralmen luonne . .. reissätaah !

Ruotsi n k v 1 ii. !
Väntens N:o 11

....
PerintötilaPerintötila 7/247/24 1 66,461 66,46

Änäsin kylä.
Virginiegärd N:o 1 . . . PerintötilaPerintötila

»

'V'11/4 1
1/4 JI 81*6.49050,4;,856,49

Kinnas N:o 2 » 1/4

Virbölen kylä. 1

1
V* Skarins N:o ii PerintötilaPerintötila 7/327/32 156,8:-,156,85

Tessjön kvlä.
Botas N:o 21 PerintötilaPerintötila 1/3l/3 55,8755,87
Grims N:o 22 »» 3/l6*•/!« 49,5949,59

Kvarnby N:o 23 ... . »» ll/3ll/3 IJ 619,49619,49
<.-„.., -TO A ur.

Vahterpään kylä.
_:m;iS:ma 724,95724.95

1/2 Ranas N:o 31 i 235,13235,13

Lapträskin pitäjä.

Hindersbyn kylä.

Knuts N:o 14
Skäggas N:o 15 ... .

Perintötila
»

1/2
1

1/2
I !!1

i

=;0^,78bu^,'«505,78

Anjalan pitäjä.

A h vis t e n k y 1 ä.

2/5 Fougdela N:o 1 . . . .

Sijipola N:o 1 . . . . .

Perintötila
»

2/5
1/4

■. I
1/4 :
9/80 jj

1
I 986,31986,31

9/20 Kukkola N:o 4 » 9/80

Pyhtään pitäjä.

Kläsarön kylä. I

7/48 Bondila N:o 1 Perintötila 134,01

Österkyrko kylä.
Drombas N:o 4 . . . . Perintötila i 15/100 284,47
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Ahlströmin maatilain pinta-ala oli siis 60,350,5;« hehtaaria.

T i 1 a n Pinta-ala
I

; 1
I

1 hehtaa-
nimi kameralinen luonne ™an "

taah reissa
1

Viipurin lääni.
Raudun pitäjä.

P i r ho 1 an m ä e n k 3T ä.

11/20 Pirholanmäki N:o rr' Perintötila 11/24 198,27
V o kki 1 an k ylä.

3/16 Jääskeläinen N:o 4* . . . Perintötila 3/l00 34,593/l00
I

Muolan pitäjä.

Vu o ss a 1 m e n k v lä.

«S/808 500 Kotkaniemi N:o 5 Perintötila | 0,0360,036 71,38



XXII.

AHLSTÖMIN SUHTEESTA PANKKEIHIN.

Niin kauvan kun Ahlströmin liike pysyi ahtaampien rajain
sisällä, oli meidän mahdollista, seuratessamme sen kehi-

tystä pääpiirteissään, myöskin antaa siitä yksityiskohtaisia tie-
toja. Vuoden i<SB6 jälkeen ja jo sitii ennenkin on tiima liike
kuitenkin jo niin monipuolinen ja laaja, että metsänostojen,
sahausten, lastausten, myyntien, sahain ja tehdasten hoidon
y. m. kuvaaminen vähänkään tarkemmin vaatisi enemmän tilaa
kuin sitii on meidän käytettävänämme. Kuinka ja mistä met-

siä ostettiin, miten lastaukset toimitettiin ja mitä vaikeuksia,
oikeudenkäyntejä ynnä muita selkkauksia ja hankaluuksia mil-
loinkin sattui, mille toiminimelle tavarat myytiin, mitä hintoja
niistii saatiin, missä [laikoissa ja mihin laivoihin ne lastattiin, mi-
hin tavarat milloinkin vietiin, kuinka suuri oli menestys ja kuinka
suuret tappiot, kuinka käyttörahoja hankittiin j. n. e. - kaikki
näinä liikkeen eri haarat vaatisivat eri teoksensa kukin, epäile-
mättä hyvinkin valaisevan ja opettavaisen, eikä vaan Ahlströmin
liikkeeseen, vaan myöskin koko maamme taloudelliseen kehityk-
seen nähden. Aineksia tätä ainakin meillä vielä uuttaja astu-

matonta tutkimusalaa varten tarjoisi Noormarkun Havulinnan
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arkisto mitä runsaimmassa määrin. Siellä on kuin missä val-
tioarkistossa ei ainoastaan kaikki kirjanpito vuosi vuodelta pak-
sunevissa nidoksissa, vaan myöskin kymmeniä tuhansia kirjeitä
puutavaran ostajilta, uittopäälliköiltä, sahain ja tehtaiden hoi-
tajilta, asiamiehiltä, kapteeneilta, kirjeitä Noormarkusta ja kir-
jeitä Noormakkuun. Jos joku vastainen liikeolojemme histori-
oitsija kerran haluaa tietoja siitä, miten meillä suurta tehdas-,
saha- ja maatalousliikettä hoidettiin ja johdettiin, menköön Havu-
linnan tulenkestävään holviin, jossa ainehisto toivottavasti on
säilyvä vuosisatoja.

Tässä holvissa astuu meitä vastaan haamu harvinaisesta mie-
hestä, joka ei ollut ainoastaan tuota suurenlaista liikettä järjes-
tänyt ja sitä sen suurissa piirteissä johtanut, vaan joka epäile-
mättä oli useimman kirjeen itse lukenut ja useimman vastauk-
sen sanellut, numerot tarkastanut, pienimpiinkin seikkoihin
syventynyt ja, niinkuin kerrotaan, näin saamansa tietovaraston
nojalla monasti ihmeen tarkalleen muistonsa avulla tehnyt sum-
mittaisen tilinpäätöksen jo ennen kuin konttori oli sen valmista-
nut. — »Niinhän minäkin arvelin sen tulevan», oli lause, joka
usein kuultiin hänen suustaan. Vasta näitä papereita selail-
lessa on meillekin oikein selvinnyt Antti Ahlströmin suuruus
liikemiehenä ja samalla hänen tavattoman menestyksensä salai-
suus.

Eräs hänen vanhoista ystävistään, neuvosmies Sohlström, on
kertonut, että Ahlströmin liike oli kuin avattu kirja hänen edes-
sään. Hän voi sanoa, kuinka monta puuta hänellä oli metsis-
sään, kuinka paljon oli sahattu sitä ja sitä lajia. Kun tuli
tilaus, sanoi hän konttoristilleen kirjoja kysymättä: »Kirjoita,
että meillä on sitä ja sitä kokoa niin ja niin paljon».

Niinkuin sanottu täytyy meidän luopua seuraamasta Ahl-
strömiä kaikkiin hänen liikkeensä sokkeloihin, viitaten ainoas-
taan ylempänä osittamiamme sahoja ja tehtaita koskeviin nume-
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elPei velkaa ole suoritettu heinäkuun 1 p:ään mennessä, itsel-
leen edullisimmalla tavalla muuttava rahaksi vakuuden.» Pankki
lisää loppuun uhkauksen, että jolPei asiata järjestetä, se ei voi
olla vaikuttamatta häiritsevästi pankin ja Ahlströmin siihen
saakka hyviin väleihin.

Jääköön sanomatta, mitenkä on arvosteltava pankin menet-

tely pidättää itselleen entisen lainan vakuudeksi uutta lainaa
varten sen haltuun annettu kiinnitys, tahi pankin tarkkanäköi-
syys punnitessaaan miljoonaliikettä muutamien kymmenien tu-

hansien vaassa. Lieneekö pankki todellakin epäillyt, etfei Ahl-
ström ilmankin tuota vakuutta olisi ollut kykenevä suorittamaan
kreditiivin vähäistä loppusummaa?

Tämä kohtelutapa nähtävästi suututti Ahlströmiä niin, ettii
hiin päätti jättää Yhdyspankin, jossa oli tehnyt asioita siitii
saakka kuin hän rupesi rahoja liikuttelemaan.

Lokakuun 4 p:nä 1891 tiedustelee hän rahoja m. m. Palo-
vakuutusyhtiö Pohjolalta, päästäkseen irti Yhdyspankista, johon
silloin oli velkaa 190,000 m. Pohjolalla ei kuitenkaan ollut
annettavana kuin 100,000 m. eikä Ahlström tyytynyt niin vä-

hään. Ei Kansallis-Osakepankkikaan jaksanut tyydyttää Ahl-
strömin rahantarvetta. V.na 1892 se kyllä jo saattoi my("mtää

hänelle 500,000 markan kreditiivin, mutta kun Ahlström pyysi
vielä satatuhatta lisää, niin paistoi pohja jo tämänkin rahalai-
toksen kukkarosta. V:na 181)5 oli Ahlströmillä nähtävästi kui-
tenkin suurikin krediitti Kansallispankissa, päättäen seuraavasta

kirjeenvaihdosta:

Maaliskuun 16 p:nä 1895.

Kansallis-Osakepankin Johtokunta,

Helsinki.

Kun nyt Suomen Pankki (samoin kuin yleiset kassat) on
alentanut korkokantansa 5 °/o:iin ja luvannut myöntää minulle
300,000 markan luoton mainitulla korolla, sekä sen lisäksi



AIII.STÖRMIN SUHTEESTA PANKKEIHIN. 441

suostunut hypoteekkia vastaan puutavaroissa myöntämäiin mi-
nulle 70 ä 80 m. standertilta sekä tyytymään samallaiseen hypo-
teekki todistukseen kuin yksityis]iankit (s. o. ilman ruununvoii-
din nimikirjoitusta), niin katson oman etuni vuoksi olevani pako-
tettu siirtymään Suomen Pankkiin, jolFette voi myöntää minulle
samoja ehtoja, ja odotan kernaasti ilmoitustanne asiassa.

Maaliskuun 26 p:nä 1895.
Saan tunnustaa arvoisan kirjeenne t. k. 19 p:ltä saapumisen.

Vastaukseksi saan ilmoittaa, etf en suinkaan voi hyväksyä käsi-
tystänne viime syksynä välillämme tehdystä sopimuksesta, jonka
minä puolestani tein suostuakseni pyyntöönne saada minun
taakseni tallettaa osan käyttämättömistä varoistanne. Sen vuoksi
sanoin irti lainani Suomen Pankissa, mutta en suinkaan sitou-
tunut jäämään teidän luoksenne saadessani halvempikorkoisia
rahoja muualta. Kun Suomen Pankki ja muut pankit maassamme
ovat noin paljon alentaneet korkojaan, en voi muuta kuin siir-
tää Teiltä saamiani lainoja johonkin muuhun pankkiin, jolFette
tahdo alentaa niiden korkoa 5 %:iin luettuna ensi huhtikuun
I p:stä.

Katsoen laajaan liikkeeseeni ja tarvitsemiini suuriin raha-
määriin ei '/_ °/o:n koron erotus ole. mikään pikku asia eikä sen
pitäisi Teitä ihmetyttää, että minä käytiin tilaisuutta hyväkseni
vähentäjikseni korkotnaksujani. Sitii enemmän kun pankit tähän
saakka kyllä ovat osanneet hyötyä mahdollisimman korkeista
koroista aikana, jolloin korkokanta oli maassamme korkealla.

Luultavasti sai Ahlström vaatimansa koron alennuksen, koska
hän taas saman vuoden marraskuussa vaatii uutta alennusta
aina 4%:iin saakka. Pankki ehdottaa, että Ahlström koettaisi
ensin tiedustella muualta helpompia rahoja ja jos se onnistuisi,
ilmoittaisi sille tuloksesta, jolloin pankki vasta antaisi lopullisen
vastauksen. Tämä ehdotus ei kuitenkaan Ahlströmiä miellytä,
vaan vaatii hän heti sitovaa vastausta asiasta. »Jos vastaus on
sellainen että olen pakotettu ryhtymään keskusteluihin jonkun
muun pankin kanssa ja minun onnistuu saada korko alenne-
tuksi, jota en epäile, on itsestään selvää, etten enää palaa luok-
senne.»
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Olemme esittäneet nämä muutamat otteet raha-asiain hoitoa
koskevasta kirjeenvaihdosta ainoastaan osoittaaksemme, mihin
varmuuteen kaikkivaltiaita jiankkiherroja kohtaan Ahlström oli
viime vuosinansa päässyt. Kirjeiden sävy ei ole pyytäjän, vaan
antajan. Ei hänen enää tarvinnut nöyränä anojana esittää
papereitaan, vaan sai pankki pyytää saada sijoittaa pääomiaan
hänen leveän selkänsä suojaan. »Ennen sain minä kumartaa
pankkeja, nyt saavat pankit kumartaa minua*, oli hän sanonut.

«Ennen suutelin minä kissaa, nyt saa kissa suudella minua».



XXIII.

AHLSTRÖM JA PORIN RATA.

P* lFei valtio olisi rakentanut Poriin rautatietä, olisi sen raken-
j tanut Ahlström.
Siinii on, lyhyesti ja kovinkaan paljon liioittelematta sanoen,

hänen merkityksensä paikkakunnan liikeolojen edistämiseen
nähden.

Porin radan syntyminen oli pitkällinen ja vaivaloinen. Kesti
neljännes vuosisadan, ennenkun tuumasta tuli tosi jaylen pak-
sut ovat siihen kuuluvat asiakirjat ehdotuksineen, mietintöineen,
vastalauseineen. Ei ole aikomukseni esittää kysymyksen moni-
naisia vaiheita, käydessäni tekemään lähempää selkoa Ahl-
strömin osasta sen onnelliseen ratkaisuun. Riittää vaan mai-
nita muutamia pääkohtia asian kolmijaksoisesta kehityksestä.

Ensin ajateltiin rautatietä Tampereelta Poriin rakennetta-
vaksi joko valtion tai valtioapua nauttivan yksityisen yhtiön
kustannuksella. Siinii tajiauksessa, että yhtiö rakentaisi radan
päätti Porin kaupunki v:na 1872 siihen myöntää 25,000 markan
apurahan kymmenen vuoden aikana. Tällä kannalla oli asia
vuoteen 1882 asti, jolloin valtiopäivät myönsivät 1 ',_ miljoonan
markan apurahan rautatien rakentamiseksi Loimaan asemalta
Poriin. Seurauksena tästä oli toinen vaihe Porin rautatieasiassa,
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sillä nyt luovuttiin joksikin aikaa Porin—-Tampereen ratasuun-

nasta ja ruvettiin puuhaamaan vksitysrataa Turun rautatieltä
Poriin. Semmoisen radan hyväksi lujiasi kaupunki 25,000 m.
vuotuisen apurahan neljänkymmenen vuoden kuluessa ja v:n

1885 valtiopäivillä myönnettiin siihen 3 miljoonan markan val-
tioapu, mutta hallitus ei vahvistanut säätyjen päätöstä, vaan
asetti komitean tutkimaan, mikä radan suunta olisi maalle edul-
lisin. Ja nyt lähti kysymys kulkemaan kolmatta vaihettaan
kohti.

Komitea puolusti Urjalan—Porin rataa, mutta komitean jäsen
E. Avellan vaati asiallisessa vastalauseessa radan vetämistä
Tampereelta-- Poriin ja Rejiosaareen pohjoispuolitse Kokemäen-
jokea ja tälle kannalle asettuivat myöskin Porin kaujiungin val-
tuusmiehet pyytäessään hallitukselta esitystä asiasta v:n 1888
valtiopäiville. Kysymystä pohdittaessa oli kuitenkin syntynyt
erimielisyyttä sopivimmasta suunnasta. Niitit oli ehdolla kolme:
yksi jiohjoisjiuolitse Kokemäenjokea ja kaksi osaksi jiohjois-
jiuolitse, osaksi eteläpuolitse. Kaikista suunnista toimitettiin
silmävarainen tutkimus. Pohjoispuolisen suunnan tutkimus-
kustannukset' suoritti Ahlström. Saadakseen rautatieasian no-

peaan ratkaisuun, anoi hän myöskin myönnytystä radan raken-
tamiseen omalla kustannuksellaan. Yleinen mielipide oli kuiten-
kin kallistunut sille puolelle, että rata olisi valtion rakennettava.
Se tulikin v:n 1 888 säätyjen päätökseksi. Rata päätettiin raken-
taa jiohjoisjiuolitse jokea Vitikkalaan saakka, josta se sitten
menisi yli eteläpuolelle jokea. Ratkaisuun vaikutti epäilemättä
hyvinkin suuressa määrässä se seikka, että niin tarkkanäköi-
seksi ja varovaksi tunnettu liikemies kuin Ahlström uskalsi
tappiota pelkäämättä ottaa vastuunalaisuuden radan kannatta-
vaisuudesta omille hartioilleen.

Hänen tekemänsä laskut radan kannattavaisuudesta, sil-
mälläpitäen sitä suuntaa, jota hän puolusti, ovat esitetyt
eräässä kirjoituksessa »Rautatie Poriin», joka julaistiin ensin



AHLSTRÖM JA PORIN RATA. 445

paikkakunnan sanomalehdissä ja sitten tavataan eräässä v:na
1888 ilmestyneessä vihkosessa, nimeltä'»Asiakirjoja Porin rauta-

tiekysymykseen». Ratansa kannattavaisuuilen ja hyödyllisyyden
perusti Ahlström etujiäässä puutavaraliikkeeseen. Hiin oli sitii
mieltä, etfei tukinuitto Kokemäenjoessa koskaan voi kilpailla
joen jiohjoisjiuolitse suoraan Tamjiereelta Poriin kulkevan rauta-

tien kanssa. Uittokustannukset Näsijärvestä Poriin olivat siihen
aikaan hyvin suuret, nousten 69 penniin tukilta. Tässä sum-
massa oli suurinna eränä tukkien kuletus Pyynikin harjanteen
yli Pyhäjärveen 25 p. Jos otaksutaan, että yhteen standertiin
menee 30 tukkia, olisivat niinmuodoin uittokustannukset stan-

dertista 20 m. 70 p. Senaikuisen ratttatietaksan mukaan oli
rahti 113 virstalta, joksi pohjoispuolisen radan jiituus arveltiin,
kun Porin rata on nyt 136 km. pitkä, 13 m. 65 p. standertilta.
Siis puhdasta säästöä 7 in. 5 P- standertilta taikka jos lastaus
vaunuihin 1 m. 20 p. ja jiurkaus 60 p. luetaan pois, 5 m. 85 p.
Ero oli tulevaisuudessa oleva vieläkin suurempi, kun jykevät
tukit vähenevät ja jiuita siis menee yhä useampia standerttiin.

Mutta jTaitse tätä suoranaista voittoa tulisi kuletus rautatiellä,
tukit kun saataisiin jiikemmin rahaksi muutetuksi, tuottamaan

korkovoittoa vallintaan 3 m. 25 p. standertilta. Tähän tulok-

seen oli Ahlström tullut seuraavien laskujen jierusteella, joiden
julkaiseminen on tässä sitä enemmän jiaikallaan, kun ne näh-
tävästi olivat perustuksena hänen samaan aikaan alkuun pane-
malleen Tampereen sahaliikkeelle. Otaksukaamme, sanoo Ahl-
ström, ettii kaksi sahaa, toinen Porissa, toinen Tampereella,
jotka kumpikin valmistavat 300 standerttia kuukaudessa eli 3,600
st. vuodessa, talvella v. 1887—88 samoilla seuduilla yläpuolella
Tamjieretta hakkauttavat mainittua valmistusta varten tarvitta-
van yhtä suuren ja samanlaatuisen tukkimäärän. 108,000 kpl.
Yhfaikaa, ensi päivinä toukokuuta, jolloin Näsijärvi tavallisesti
luo jääpeitteensä, saavat molemmat sahat tukkinsa Tampereelle,
jonka jiilkeen jjorilaisen sahan tukit jatkavat matkansa Koke-
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mäenjokea myöten, saapuaksensa Poriin syyskuun lopulla 1888.
Sahaus alkaa silloin 1 p:nä lokakuuta ja ensimmäinen lastaus ei
ala ennen 1 p:ää huhtikuuta v:na 1889, jolloin 6 kuukauden val-
mistusmäärä (1 p.stä lokak. 1888—1 p:ään huhtik. 1889) voi-
daan katsoa kyllin kuivaneeksi ulosvietäväksi, otaksuttuna, että
tavara vaatii 2 kuukauden kuivumisaikaa. Jos nyt standertin
hinta otaksutaan 125 markaksi, saadaan allamainittuina aikoina
myydystä tavarasta seuraavat rahamäärät, joille on korkoa las-
kettava siihen päivään asti, jolloin kumpikin saha on loppuun
myynyt tukeista sahatun valmistuksen:

1 ]). kesäk. 1889.
6 kuuk. (Vio 88—Vt 89) valmistus 1,800

stand. ä 125 m 225,000: —

Korkoa 7 kuuk. (VoB9—Vi 90). . . . 7,875: — 232,875: —

1 ji. heinäk. 1889,

1 kuuk. (hulitik.) valmistus 300 stand.
ä 125 m 37,500: —

Korkoa 6 kuuk. (V. 89—Vi 90). . . . 1,125: - 38,625: —

1 p. syysk. 1889.
2 kuuk. (Vs — V.) valm. 600 stand. ä 125 m. 75,000: —

Korkoa 4 kuuk. (V. 89— Vi 90). . . . 1,500: — 76,500: —

1 p. lokak. 1889.
i kuuk. (heinäk.) valm. 300 stand. ä 125 m. 37,500: —

Korkoa 3 kuuk. (VlO 89—Vi 90) ... 562: — 38,062: —

Saldo 1 p. tammik. 1890 386,062: —
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I p. kesäk. 1890.
2 kuuk. (elok. ja syysk.) valm. 600

stand. ä 125 m 75,000:

Korkoa 5 kuuk. 386,062 m. (Vi 90— 1U 90) 9,651: - 84,651:
Srmkaa 470,713:

Tamperelainen saha alkaa kohta toukokuun alussa sahauk-
sensa ja saa maksunsa seuraavina aikoina :

I p. syysk. 1888.

2 kuuk. (toukok. ja kesäk.) valm. 600
st. ä 125 m 75,000:

Korkoa 4 kuuk. (Vi 88— Vi 89) . . . . 1,500: — 76,500:

1 p. lokak. 1888.

1 kuuk. (heinäk.) valm. 300 st. ä 125 m. 37,500:
Korkoa 3 kuuk. (Vm 88—V189). . . . 562: — 38,062:-

Saldo 1 p. tammik. 1889: 114,562: —

Korkoa 12 kuuk. (Vi 89—Vi 90) 6,873: —

I p. kesäk. 1889.
8 kuuk. (V« 88—Vi 89) valm. 2,400 st.

ä 125 m 300,000:

Korkoa 7 kuuk. ('/« 89—Vi 90). . . . 10,500:— 310,500:

1 p. heinäk. 1889.
1 kuuk. (huhtik.) sahaus 300 st. ä 125 m. 37,500:
Korkoa 6 kuuk. ('7B9 —Vi 90). . . . 1,125: — 38625: —

Saldo 1 jt. tammik. 1890: 470,560:
Korkoa 5 kuuk. (]/i 90— */___ 90) 11,764: —

Srmkaa 482,324: -
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Koron erotus Tamperelaisen sahan eduksi tekee siis 11,611
m., joka jaettuna 3,600 standertille antaa edellä mainitun korko-
voiton 3 m. 22 j). standertilta. Tähän tulee vielii, että jiorilai-
nen saha ujijKiamisen kautta saa 3 °/o vähemmän puita sahalle,

jonka vuoksi sen täytyy ostaa 3,240 tukkia enemmän kuin Tam-
perelainen saha, mikä ä 3 m. tukilta tekee 9,720 m. Tästä
kasvava korko, valmistusajalta talvella 1888 1 ji:ään kesäkuuta
1890, niinmuodoin 2Q kuukaudelta, tekee 1,409 m. eli 39 p.
standertilta.

Oli vielä Tampereen ja Porin sahan, rantatie- ja lanttaus-
kuletuksen kannattavaisuus toisiinsa verrattaessa, otettava lu-
kuun latvajiuiden hyväksi käyttäminen. Metsän myyjälle ei
latvajiuilla, niin kauvan kun ostaja ei voi niitä käyttää, ole
juuri mitään arvoa. Sillä useimmissa tapauksissa ei metsäin
omistajilla ole keinoja niiden kotiin vetämiseksi ja käyttämi-
seksi, vaan käyttävät he enimmästään talon lähellä olevaa lehti-
metsäänsä, josta halvemmalla kustannuksella saavat parempaa
polttoainetta. Eikä ostaja missään tajiauksessa voi käyttää latva-
puita niin kauvan kun nämä ovat uitettavat. Yleensä ne, jotka
uittavat tukkeja alas Tampereen seuduilta, eiviit sahauta pie-
nempiä latvapuita kuin sellaisia, jotka ovat 9 tuumaa pikku-
päästä. Metsään jätetty latva on niin muodoin 14—15 jalan
pituudelta vielä 7 tuumaa läpimitaten, jopa paksumjjikin pienestä
päästä, joka tekee runsaasti 4 kuutiojalkaa. Jotta saataisiin 1

standertti puutavaroita, tarvitaan noin 75 sellaista jututa. Uitto-
kustannukset ä 66 jienniä nousisivat siis 51 markkaan 75 pen-
niin standertilta, ja tämä kuljetuskustannus ei ikinä kannata.

Uittokustannukset siis yksistään ovat syynä siihen, että on
mahdotonta käyttää latvajmita sahausainecna eikä suinkaan nii-
den arvottomuus. Sillä joskin latvajiuista tavara tulee vähiin
oksaisempaa, niin on ero lujuudessa vähäj.ätöinen. Otaksut-
tuna, ettii Poriin vuosittain uitetaan I miljoona puuta, vastaava

noin 33,300 standerttia ja tämän miljoonan tukin hankkimiseksi
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kaadetaan 500,000 puuta, joista jää 400,000 kelpaavaa latvaa
ja latvan hinnaksi lasketaan 40 p., niin saadaan latvoista vuo-
dessa löo.ooo m., joka jää metsiin mätänemään. Jaettuna 33,300

standertille saadaan siis voitto, rautatien helpompaa kuletusta
käyttäissä, tekemään 4 m. 85 jt. standertilta.

Lopuksi eivät Tampereella sahatut tukit koskaan jätä niin
paljon jTuuntähteitä kuin Poriin uitetut, jotka pinnaltaan ovat

sinisiä. Paitse sitä, että sama tukki Tampereella yleensä tulee
antamaan vähän leveämpää tavaraa, voidaan Valkosista tähteistä
kyllä saada Vs enemmän kimpiä ja koska Vs puunaineelta on
kimpiä, tulee kimjTien valmistus lisääntymään V2G standertilla
jokaista täyttä standerttia kohti. Jos arvataan yhteen standert-
tiin menevä puuaine Porissa 50 markaksi ja rautatierahti, las-
taus ja purkaus pois luettuina, siis 35 markkaa, saamme kim-
pien kautta vallan odottamatta 1 markan 40 p:n tulon Tampe-
reella toimitetun sahauksen eduksi.

Jos nyt siis lasketaan yhteen seuraavat erät:

Erotus uittokustannusten ja rautatierahdin välillä . . Smk. 5: 85
Voitot lisääntyneistä ja paremmista sivutuotteista. . » 1:40
Korkovoitto, jonka tuottaa ajan säästäminen ...» 3: 22

Korkovoitto siitä, ett'ei yhtään tukkia mene hukkaan » —: 39
Latvapuista syntyvä voitto » 4: 85

Saadaan tuo sievonen voittosumma Smk. 15:71

rautatien eduksi.

Mutta jiaitse jo kosketeltuja seikkoja vaikuttivat useat muut-

kin asianhaarat Ahlströmin laskujen mukaan tuon lyhyemmän
rautatien hyväksi. Tärkein niistä hänen mielestään oli se, että

saha Tamjiereella ollen ylitä suurella pääomalla kuin mikä
Porissa tarvitaan kahden raamin käyttämiseen, voi pitää kolme
raamia käynnissä.
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Lopuksi lausuu Ahlström: »Jos nuo 15,000 standerttia,
jotka valmistetaan Tampereen seuduilla, lisätään Porin puu-
tavarain vientiin, niin yksi ainoa kauppatavara, puutavarat, ta-

kaisi meidän puolustamallemme rautatie linjalle noin (100,000

markkaa, s. o. rahasumman, joka olisi kyllin suuri muutamassa

vuodessa korvaamaan radan perustamiskustannukset. Kun toi-
veet ovat näin tavattoman suotuisat, olisi tiimiin rautatien ra-
kentaminen epäilemättä varsin houkutteleva yritys yksityisille-
kin liikemiehille.»

Vaikka laskelmat olivatkin erinomaisen edullisia, täytyy kui-
tenkin ihmetellä, että Ahlström uskalsi ryhtyä noin suurenmoi-
seen tuumaan, radan rakentamiseen omalla kustannuksellaan.
Sanon »omalla», sillä jos olikin kysymys yhtiön perustamisesta,
niin olisi varmaankin suuri osa yrityksen pääomasta ollut aina-
kin aluksi Ahlströmin merkittävä. Ja etfei myönnytyksen ha-
keminen ollut tarkotettu vaan tyhjäksi reklaamiruoskaksi radan
rakentamiselle valtion kustannuksella hakijan suosimaan suun-
taan, täytyy päättää siitä, ett'ei hallitus vielii ollut antanut ra-
dasta esitystii eikä eduskunnan mielipide asiasta ollut ollenkaan
varma. Myönnytyshakemus saattoi yhtä hyvin vahingoittaa
kuin hyödyttää radan rakentamista yleisillä varoilla.

Ahlströmin hakemus herätti ansaittua huomiota, jopa häm-
mästystäkin. Hänen ystävänsäkin pudistivat päätänsä. — Onko
selkää sellaiseen yritykseen?» — »On selkää», vastasi Ahl-
ström, ja lisiisi: — »Kyllä saadaan miehiä>. Levottomin näyt-
tää olleen Wilhelm Ahlström, jolle isä oli uusista tuumistaan
kirjoittanut. »Elii suutu poikaasi», kirjoittaa hän Lontoosta 1

p:nä tammikuuta 1888, »jos hän on toista mieltä lässä asiassa
ja puhuu suunsa puhtaaksi. Mitä aihetta sinulla on, rakas isä,
heittäytyä moisiin huimaaviin yrityksiin? Eikö sinulla ole tar-

peeksi siitä, mitä Jumala on sinulle lahjoittanut, tai onko sinulla
liika paljon? Tahdotko kiusata Jumalaa ja ryhtyä taisteluun
hänen kanssaan? Ajattele, että hän voi ottaa sinulta kaiken,
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mitä hän on antanut sinulle ja ehkä lyö hän sinut alas vielä
jlähemmin kuin olet ollut moneen vuoteen. Ajattele vaan hä-
viötä, tautia ja kurjuutta, ja ehkä tulet toisiin ajatuksiin! Mitä
on tuleva suurista yrityksistäsi, jos taas sairastut? Ja jos kuo-
lisit, mitä tulisi perheestäsi noin sekavien asiain vallitessa? On-
han sinulla niin tarpeeksi tiimiin maailman hyvyyttä ja voit olla
varma saavasi sen pitää, jos seuraat kultaista sääntöä: suutari
jiysy lestissäsi, etkä antaudu keinotteluhoinmiin, joita et tunne.

Jos olisit kaiken elämiisi ahertanut rautatieasioissa, niin ei mi-
nulla olisi vähääkään sitä vastaan, että näin suurentelet, mutta

kun sinun tietosi tällä alalla luultavasti eivät ole täysin kehit-
tyneet ja varmat, miksi tahdot siis asettua niin epävarmalle
pohjalle, kun voit jäädä onnellisena lestisi ääreen?» — Mutta
minkä Ahlström oli saanut päähänsä, se siinä pysyi ja myön-
nytysanomus tehtiin.

Tässä merkillisessä asiakirjassa — merkillisessä siinäkin suh-
teessa, että jos asiasta olisi tullut tosi, sen vaikutus Ahlströmin
liikkeeseen olisi ollut arvaamaton — sanotaan, ettii koska hiin
oli tullut siihen vakaumukseen, että kysymys Porin kaujiungin
yhdistämisestä Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rataan ei
olisi tyydyttävästi ratkaistavissa samalla ottamatta huomioon
välttämättömyyttä jatkaa rautatietä Porista Reposaareen, oli hän
omalla kustannuksellaan antanut tehdä tutkimuksen satama-

oloista viimemainitussa paikassa sekä kustannusehdotuksen mai-
nitun sataman yhdistämisestä rautatiehen. Näinä tutkimukset
olivat saattaneet siihen tulokseen, että satamarata mukavimmin
voitaisiin johtaa Isokatavan saarelle sekä asettaa rautatien yh-
teyteen pohjoispuolella Kokemäen jokea. Tästä oli hän saanut
aihetta asettaa kysymyksen Porin radasta uuden tutkimuksen
alaiseksi sekä erityisesti tarkastaa niitä syitä, joita viime aikoina
oli esiintuotu mainitun radan vetämisen hyväksi Urjalaan eikä
Tampereelle niinkuin ennen oli ehdotettu ja useilla valtiopäi-
villä anottu. Hän oli tullut siihen vakaumukseen, etfei ole
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olemassa täysin päteviä syitä luopua v:n 1877 rautatievalio-
kunnan hyväksymästä periaatteesta, ettii rautatiet ovat vietävät
niin, että ne yhdistävät maan luonnollisia liikekeskuksia, jonka
lisäksi hän sanoo huomanneensa, ettii ratasuunta jiohjoisjiuo-
litse Kokemäenjoen on kannattavaisuuteen nähden niin paljoa
edullisempi Urjalan suuntaa, etfei olisi mitään vaikeutta muo-
dostaa osakeyhtiö Tampereelle meneviin radan rakentamista
varten, jos vaan valtio tarkoitusta varten myöntäisi ne kolme
miljoonaa markkaa, mitkä v:n 1885 säädyt määräsivät avuksi
rautatielle, joka yhdistäisi Porin kaujiungin valtion rautateiden
kanssa. Porin—Tampereen radalla on se etu ennen Urjalan
suuntaa, ettii se kulkee samaa suuntaa kuin se kulkutie, jota
Porin kauppa sisämaan kanssa vanhastaan on seurannut sekii
että se koskettelee Satakunnan kaikkia suuria vesistöjä Rauta-
vettä, Kulovettä ja Pyhäjärveä, sekä Kauvatsan, Mouhijärven
ja Ikaalisten vesiä. 'Filmiin kautta rata saattaa palvella puu-
tavaraliikettä, mikä tulisi melkoisesti lisäämään tuloja tavaran

kuletuksesta. Tehdyt laskut osoittavat, ettii olisi melkoiseksi
voitoksi puuteollisuudelle sijoittaa sahat Tampereelle ja kulot-
taa valmiit tavarat rautateitse Poriin tai Reposaareen, sen sijaan
ettii, niinkuin nyt tapahtuu, jTuut uitetaan Kokemäenjokea myö-
ten, jonka kalastus siitä kärsii suurta haittaa, ja sitten sahata
puut laskupaikoilla joen suussa. Muistakin syistä katsoo Ahl-
ström rautatien Tampereelta Poriin olevan yleishyödyllisemmän
kuin Porin Urjalan radan. Porin rautatie-komitean lausuntoon
Uittamassaan vastalauseessa oli kunnallisneuvos Avellan sel-
vittänyt, että pohjoispuolitse jokea kulkeva rata tulisi hyödyt-
tämään suurilukuisempaa väestöä kuin Urjalan tie. Porin —

Kauvatsan—Tyrvään—Tampereen suunta tulisi palvelemaan
useita teollisuuslaitoksia, Nokia, Kyröskoski, Fredriksforsin,
Kaasmarkun ja Porin tehdaslaitokset sekii lähenemään koskia,
jotka soveltuvat uusia laitoksia käyttämään. Tämä rata, joka
kulkisi halki Satakunnan ja seuraisi Kokemäenjoen vesiä, saisi
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paikallisliikkeelleen ja yhteydelleen maan pohjois-, keski- ja itä-
osien kanssa luonnollisemman suunnan, kun sitä vastoin tavara-

liikenne Porin sekä Turun, Helsingin ja Pietarin välillä eteen-

kinpäin niinkuin tähän asti pääasiassa tulee käyttämään vesi-
tietä.

Rataa varten tarvittava rakennuspääoma oli laskettu 7,828,000
markaksi, johon tuli 533,000 m. satamateitä varten lsossakata-
vassa eli yhteensä niinmuodoin 8,361,000 m., josta, kun valtio-

ajiu 3 milj. m. luettiin jiois, siis olisi ollut hankittava 5,361,000
m. osakkeiden kirjoituksella. Valtio saisi radan haltuunsa, niin
jiian kun yritys antaisi sellaisen voiton, että rakennussumma
olisi tullut kuoletetuksi 5 '/_■ %:n korolla, kuitenkin niin, ettei
rata ennen kuin 85 vuotta avaamisensa jälkeen joutuisi val-
tiolle.

Ahlström ei saanut toteutetuksi lempituumaansa Porin radan
rakentamisesta Kokemäenjoen pohjoispuolitse suoraan Tampe-
reelle. Niinkuin rata nyt kulkee, on se paria peninkulmaa pi-
tenijii kuin hänen puoltamansa rata. Porin puutavaraliikkeen
kannalta katsottuna olisi Ahlströmin lyhyempi rata ejiäilemättä
ollut edullisempi. Ja yleensä Porin etujen kannalta olisi jo
ollut sille, suuremmasta merkityksestä kuin nykyinen rata, joko
olettamalla n. s. kirkon keskelle kylää, ei oikein jaksa hyödyt-
tää Poria eikä sen kilpailijaa Raumaa. Jos Porin rata olisi
mennyt Ahlströmin suuntaa, olisi Porista varmaan heti muo-
dostunut etevä liikepaikka, jota vastoin kilpailu nyt vaikeuttaa
kumpaakin kaupunkia.

Kun rautatie kerran oli saatu Poriin, oli se jatkettava me-

reen asti ja eteläpuolelle jokea jouduttuaan täytyi sen mennä

Mäntyluotoon. »Koira on voitettu, häntä on jälellä», kuuluu
Ahlström sanoneen, kun rata jiäätettiin Poriin pysäytettäväksi.

Ahlström oli mukana häntääkin nostamassa, toimien voi-
mainsa takaa satamaradan hyväksi v:n 1894 valtiopäivillä. Sil-



454 AHLSTRÖM JA PORIN RATA.

loin ei kuitenkaan saatu yhteistä säätypäätöstä aikaan. Satama-
rata kaatui, vaikka kaatuikin eteenpäin.

Kun asia oli pajTpissäädyssä esillä, istui Ahlström keskus-
telua kuulemassa. Sääty päätti satamaradan rakennettavaksi
ja kun päätös oli julistettu, nousi Ahlström [laikoiltaan ja kiitti
muodollisuuksia muistamatta, ovensuussa kumartaen, säätyä
hyvästä päätöksestä, pakoittaen totiset korkea-arvoisetkin suu-
tansa hiukan nauruun vetämään.



XXIV.

LAHJOITUKSIA V. 1886—1896.
Liisin kansakouluja. — Lahjoituksia hätää kärsiville. —

Suomalainen yhteiskoulu Helsingissä. — Sanomalehti »Fin-
land». — Suunniteltu suomenmielinen sanomalehti venäjän
kielellä. — Kirjeitä Akseli Gallenilta. — Satakunnan kan-
sallismielisten kauppa-osakeyhtiö. — Lahjoituksia Ahl-
strömin täyttäessä 60 vuotia. - Eva . Ihls/röuiiu lahjoi-
tuksia hänen miehensä uutis/oksi. - Yleissilmäys lahjoi-
tuksiin.

F* i hetkeksikään tyrehtynyt se lahjoitusten virta, joka alkti-
lähteestään Noormarkusta kumpuili kostuttamaan isän-

maallisen viljelyksen vainiota. Eräinä vuosina saattoi se hiu-
kan laskea, mutta ei koskaan mennyt sen voima niin vähiin,

ettii ne laitokset, joita se säännöllisesti oli tätä ennen liikkeessä
pitänyt, olisivat jääneet seisomaan. Jos muutoksia oli huomatta-
vissa, huomattiin ne lahjoitusten lisääntymisessä, huomattiin siinä,
että ilmaantui aina uusia laitoksia virran rannoille.

Kansakoulut ja muut harrastukset kansanopetuksen hyväksi
olivat yhä edelleenkin joka vuosi säännöllisesti uudistuvan kan-
natuksen alaisina. Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kou-
luille oli kerta kaikkiaan annetut rahastonsa. Noormarkun koulu
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kantoi yhä edelleen 600 m. vuodessa opettajansa palkkaami-
seksi, eli nyt kysymyksessä olevina vuosina yhteensä 6,600 m.

V:na 1886 tulivat edellisten koulujen lisäksi Kaunissaaren
kansakoulu, joka perustamiskustannuksineen, huoneineen ja
kalustoineen maksoi 5,000 markkaa ja Strömforsin koulu, jonka
kustannukset tekivät 8,000 m. Kaunissaari sai sen jälkeen vuo-

Noormarkun kansakoulu.

tuista opettajan palkanapua 365—415 m. ja oli koulu Ahl-
strömin kuolemaan saakka hänelle tullut maksamaan 9,365 m.
Strömforsin koulu oli kalliimpi ja suoritettiin siinä opettajan
palkkaamiseksi v.na 1888 1,387 m., v:na 1889872111., v:na 1890
1,045 mv v:na I^9l 1.255 ra., v:na 1892 1,140 m., v:na 1893
842 m., v:na 1894 838 m., v:na 1895 244 m. ja v:na 1896 57
m., eli yhteensä Ahlströmin aikana 15,680 m.



Noormarkun
kansakoulu.



458 LAHJOITUKSIA V. 1886—1896.

V:na 1888 perustettiin Fredriksforsin tehtaalle kansakoulu,
jonka kustannuksista Kullaan kunta suoritti 4,335 m. ja Ahl-
ström 6,440 m. Perustamisesta alkaen kannatti Ahlström kou-
lua seuraavilla summilla: v:na 1888 421 m., v:na 1889 380 m.,
v:na 1890 435 m., v:na 1891 940 m., v:na 1892 1,085 m., v:na

l!*>93 555 m -_ v:na 1894 525 m., v:na 1895 703 m. ja v:na 1896
598 m., eli yhteensä 12,082 m.

Leineperin kansakoulu.

Kaikkialla, missit saha tai suurempi maatila ostettiin, jierus-

tettiin koulu, elFei sellaista jo ennen ollut olemassa.
Pihlava sai v:na 1891, siis heti kohta kun saha oli joutunut

Ahlströmin haltuun, oman koulun, jonka kustannukset nousivat
7,000 markkaan. Opettajan vuotuinen (Taikka oli Pihlavassa

590 m. Yhteensä kuutena vuotena 10.540 m.
Lampin koulu jierustettiin sekin kohta kun Lampin tilat oli-

vat joutuneet Ahlströmille, eli v:na 1892. Kustannukset olivat
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9,300 markkaa ja opettajan palkkaa maksettiin v:na 1892 1,000
m., v:na 1893 920 ra., v.na 1894 347 m., v.na 1895 460 m. ja
v:na 1896 419 m. Siis yhteensä 12,446 m.

V:na 1895 perusti Ahlström kaksi kansakoulua, toisen Hamina-
holmaan, toisen Tourulaan. Haminaholman koulu on merkitty
kirjoihin maksaneen 5,000 markaa ja opettajan palkka-apua
suoritettiin v:na 1895 581 m., v:na 1896 350 m. Siis yhteensä

Pihlavan kansakoulu.

5,931 m. —Tourulan koulun perustaminen maksoi 6,108 m. ja
opettajan palkkaaminen v:na 1895 100 m. ja v:na 1896 500 m.
Yhteensä 6,708 m.

Paitse näitä säännöllisiä menoja alemman kansansivistyksen
hyväksi, jotka v:na 1886- 1896 tekivät yhteensä 39,350 m.,
tavataan kirjoissa pienempiä eriä koulutarpeiden, joululehtien,
urkuharmonioiden y. m. hankkimiseksi.
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Myöskin ulkopuolella Ahlströmin omaa vaikutuspiiriä olevat
kansanopetusharrastukset saivat näinäkin vuosina vastaanottaa
osansa. Niinpä muistettiin Suomalaisen Kansakoulun Ystäviä,
kansanopistoharrastuksia, yhdistystä Kansakoulut ja Oppilas-
kodit y. ra. s.

Suurin kansanopetuksen hyväksi tehdyistä ylimääräisistä lah-
joituksista oli kuitenkin se minkä Ahlström v:na 1893 teki hätää-

Lampin kansakoulu.

kärsivien hyväksi maamme köyhimmissä seuduissa. Lahjoitus-
kirja sitä tarkoitusta varten on näin kuuluva:

»Hätäapukomitealle Porissa.

Sen johdosta, että olemme lahjoittaneet 50,000 markkaa,
jaettuna viidelle kuukaudelle 10,000 mk:n erissä, hätääkärsiville
maassamme, tahdomme täten lausua hartaana toivomuksenamme,
että nämä varat käytettäisiin kansakoulujen rakentamiseksi sei-
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laisille seuduille Suomessa, joissa hätä on suurin eikä mitään
kasvatuslaitoksia kansaa varten ole olemassa. Siten kansa sekä
tulisi nyt saamaan työnansiota ja kykenisi pitämään puoliansa
hätää vastaan, että olisi heidän ja heidän lastensa henkinen
vaurastuminen sen ohella taattu tulevaisuuden varalle. Myös-
kin voisi sellaisiin pitäjiin, joissa jo on kansakouluja, rakentaa
uusia lisäksi, jos hätä niissä olisi siksi suuri, että apu työn-

Haminaholman kansakoulu.

ansion muodossa olisi tarpeen, sillä kansakouluja ei meidän
mielestämme voi olla liika paljon tässä maassa».

»Välttämätöntä olisi sen vuoksi että Hätäaputöiden keskus-
komitea Helsingissä lähettäisi luotettavan henkilön ottamaan sel-
koa, millä seuduin sellaisia kansakouluja paraitcn olisi perus-
tettava, jolloin tietysti olisi etupäässä huomioon otettava se hätä,
joka paikkakunnalla vallitsee.»
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»Vaikka emme tulleet meille lähetettyyn listaan merkites-
sämme heti maininneeksi tässä yllä lausumaamme toivomusta,
miten lahjamme meidän mielestämme parhaiten olisi hätääkär-
sivän kansamme hyväksi käytettävä, niin toivomme kuitenkin
komitean hyväksyvän tiimiin meidän toivomuksemme, ja pyy-
dämme nöyrimmästi, ettii se esitettäisiin Helsingin Keskus-
komitean harkittavaksi.

Noormarkussa, 14 p:nä joulukuuta 1892
E. ja A. Ahlström.

Ylläoleva lahjakirja puhuu sekin siitä käytännöllisyydestä,
millä Ahlström aina lahjoituksensa järjesti, osaten sijoittaa ra-

hansa liikemiehen ymmärryksellä parhaalla ja voittoa tnotta-

vimmalla tavalla. Nytkin hiin ei ainoastaan hankkinut työtä
tarvitseville, vaan pani heidät samalla tekemään työtä omaksi
hyväkseen, oman sivistyksensä kartuttamiseksi. ."Kansakouluja
ei meidän mielestämme voi olla liika paljon tässä maassa», sojiii
otsakkeeksi kaikkiin Ahlströmin kansanopetusta koskeviin lah-
joituksiin.

Hätä-aputoimien keskuskomitea lähetti lahjoittajalle puheen-
johtajansa kenraali F. Neoviuksen allekirjoittaman kiitoskirjeen,
jossa m. m. sanotaan:

»Tästä suuremmoisesta ja jalomielisestä lahjasta pyytää Hätä-
aputöiden keskuskomitea tiiliä yksinkertaisella tavalla lausua vil-
pittömän kiitoksensa. 'Tiima lahja, joka osoittaa mitä lämpi-
mintä maamme henkisen edistyksen harrastusta, on Hätäapu-
töiden keskuskomitealle antava tervetulleen tilaisuuden työn-
ansion järjestämisen ohella enin hädänalaisten paikkakuntien
väestön keskuudessa myöskin perustuksen laskemiseen nouse-
valle kansansivistykselle, mikä Hätäajmtöiden keskuskomitean
ajatuksen mukaan on enin siunausta tuottava apu meidän maal-
lemme nykyisen tukalan ajan vallitessa.»
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»Toteuttaakseen Herra Kauppaneuvoksen jaRouva Kauppa-
neuvoksettaren kirjelmiissii lausuttuja toivomuksia, on Hätä-
aputöiden keskuskomitea erityisillä kirjelmillä kehoittanut seu-
raavia kuntia Oulun läänissä, joissa ei vielä ole korkeampaa
kansakoulua, nimittäin: Muonionniskan, Inarin, Kajaanin maa-
seurakunnan, Hyrynsalmen, Ristijärven, Suomussalmen, Karun-
gin, Turtolan, Kolarin, Kemijärven, Kuolajärven, Reisjärven,
Piijijiolan, Kestikin ja Taivalkosken kuntia lainmukaisessa jär-
jestyksessä päättämään sellaisen koulun perustamisesta, sekii
sitten lähettämään hakemuksia Hätäaputöiden keskuskomitealle
avun saamiseksi kansakoulurakennuksen rakentamista varten.

Puolangan kunnalta jo aikaisemmin tulleen pyynnön johdosta
on Hätäaputöiden keskuskomitea myöntänyt mainitulle kunnalle
Herra Kauppaneuvoksen ja Rouva Kaujipaneuvoksettaren lah-
joittamista varoista, Lääninkomitean jmoltolauseen nojalla, 3,000

markan suuruisen avustuksen kansakoulurakennuksen rakenta-
mista varten, josta Hätäaputöiden keskuskomitealla on kunnia
täten ilmoittaa.»

Vaan eivät ainoastaan suuret summat kantaneet kiitosta
antajalleen. Pieni lahja herättää saajassaan usein vilpittömäm-
jTää iloa kuin iso ja tuottaa antajalle enemmän sydämmen tyy-
dytystä. Vuodesta 1888 alkaen oli Ahlström sadalla tai parilla
vuodessa muistanut erästä yksityistä kansanlasten kasvatuslai-
tosta, nimittäin neiti Helena Ingeliuksen (sittemmin pastorin
rouva Luoma) kuuromykkäin koulua Huittisissa. Mitä tunteita
nämä lahjat vastaanottajassaan herättivät, käy ilmi seuraavista
kirjeistä:

»10. 12. 1889.
Korkeasti Kunnioitettava Herra Kaupjiancuvos

Sydämmellisesti kiitän Teitä siitä suuresta ilosta, jonka jo
toisen kerran saatoitte kuuromykkä raukoilleni sekä heidän kaut-
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tansa minulle. Niin suuri lahja kuin Teidän ioo m. on mei-
dän pienelle koulullemme lieventävä niitä ikävyyksiä, joita talvi
tuopi tullessaan sellaisille raukoille, jotka tuodaan etäisistä ko-
deista huonosti varustettuina, niin että voisi itkeä sitä nähdessä;
toisinaan täydellinen kerjäläis-univormu kolmikuukautisen koulu-
kauden ajaksi. Teillä ei kaiketi liene mitään sitä vastaan, että
minä jälleen käytän ainoastaan pienemmän osan setelistä itse
joulujuhlaksi, voidakseni sen sijaan suurimman tarpeen vaa-
tiessa hankkia kelvollisia, suuria lahjoja, joten onnellisemmassa
asemassa olevat saavat tyytyä vähään tai jäädä ilman. Pitkä,
hyvin luja ja lämmin sarssi on jo pantu alulle Teidän rahoil-
lanne.

Kohta loppuunkulunut vuosi on ollut hyvä vuosi koululleni
monessa suhteessa. Selvästi näkyy, että meilläkin on tehtävä
täytettävänämme. Antakoon vaan jumala siunauksensa, niin
ettii mekin tekisimme sen oikealla tavalla.

Albumissani on erityisiä sivuja varattuna, kaikkia niitä var-

ten, jotka ovat rakasta pientä kouluani lähellä — työtovereita
sekii niitit henkilöitä, jotka neuvoilla, kehoituksilla ja lahjoilla
ovat auttaneet meitä vaikeuksien läpi. Hyvä Herra Kauppa-
neuvos, ettekö tahtoisi ilahduttaa minua antamalla joku kort-
tinne täytteeksi Teidän paikallenne tässä kokoelmassa. Sitii
toivoo sydämmestään kiitollisuudella

Helena Ingelius

Huittisissa 14. 2. 1891.

Korkeasti Kunnioitettava Herra Kauppaneuvos

Koko sydämmestäni kiitän Teitä kolmannesta suuresta lah-
jastanne köyhille kuuromykilleni. Se on niin suuri, että sen
kautta moni ryysy]lahais-raukka on täydellisesti muuttuva koko
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lukuvuoden ajaksi. Suurin osa summasta käytettiin vahvoiksi
kotikutoisiksi vaatteiksi köyhemmille, mutta tehdäkseni ilon ylei-
seksi annoin laskiaistiistaina kaulahuiveja ja esiliinoja koko jou-
kolle, mikä lisäsi mäenlaskun vauhdin kaksinkertaiseksi.

Siunausta ja rauhaa Teille ja Teidän kodillenne toivoo

kiitollisuudella

Helena Ingelius.»

Neiti Ingeliuksen mentyä naimisiin pastori Luoman kanssa
muutettiin koulu Hauhoon, jossa Luoma oli kappalaisena. Sieltä
kirjoittaa rouva Luoma ii p:nä joulukuuta 1892: »Te olette
tosiaankin ihmeteltävä, Herra Kauppaneuvos, liinan vähintä-
kään ulkonaista syytä tai pakkoa, kunniaa ja kiitosta siitä saa-
matta muistatte Te vuosi vuodelta meidän kuuromykkäraukko-
jamme, vieläpä näin kaukana poissakin. Jumala Teitä rakasta-
vaisen mielenne tähden siunatkoon. Sen me taaskin kaikki
tiilillä sydämmestämme lausumme ja uskomme myöskin varmasti
tähän palkkaan. Kiitos!»

»Luultavasti tulemme monet vuodet pitämään koulua, sillä
yhä ja yhä tuntuu uusia oppilaita meillekin löytävän. Van-
hemmat ja edusmiehet näkyvät pitävän pappiskoiia täytenä ta-

keena kasvatuksen siveellisesti puhtaasta ja hellästä hengestä,
ja Jumalan avulla voinemme me jossain määrin täyttää mitä
meiltä vaaditaan. Koulu on naimiseni jiilkeen mennyt hyvin
paljon eteenpäin, sillä nyt on meillä oma koti tyttöjä varten

ja Jiojat asuvat täällä meidän luonamme kappalaisen asunnossa.
— — — Moni oppilaista ilmestyi koko vuodeksi pikku myttyset

käsissä, seitsemän kapjialetta aivan ilman mitään päällysvaat-
teita. — — — Kyllä Teidän suuri lahjanne on jälleen yhtä
tarpeellinen kuin tervetullutkin.»
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Neljännessä kirjeessä kirjoittaa rouva Luoma 12 p:nä joulu-
kuuta 1893: »Rakkaan yllätyksen valmistitte Te jälleen meille
samalla suurella lahjallanne, josta saan kaikkien kuuromyk-
kiemme puolesta mitä sydämmellisimmin Teitä kiittää. Sanoma-
lehdistä olimme saaneet tietää, että valitettavasti olitte tulipalon
kautta saaneet kärsiä taloudellista tajipiota, ja otaksuimme var-
masti, että Teidän ajatuksenne ja varanne olivat yllin kyllin
tarpeen muualla. Hyvin harvassa lienee sellaisia, jotka yllä-
mainituissa olosuhteissa yhä edelleenkin niin suurten lahjojen
kautta levittävät iloa ja hauskuutta kärsiväisten kesken, vieläjiä
niin kauvaksi omasta kotipiiristään. Jumala Teitä sen johdosta
siunatkoon niin hyvin toisessa kuin toisessakin suhteessa.»

Koulu muutettiin Hauholta Jyväskylään ja sai vielä sielläkin
vuotuisen apurahansa oppilasten vaatettamiseksi.

Korkeampi suomenkielinen kouluopetus oli, niinkuin ennen

olemme nähneet, saanut Ahlströmiltä mitä runsainta kannatusta
niinä vuosina kuin sen täytyi elää yksityisten almuilla. Aikaa
voittaen parani kuitenkin suomalaisten koulujen asema, kun
valtio alkoi ottaa niitä haltuunsa. Mutta missä uksityistä apua
vielä tarvittiin, siellä oli Ahlströmkin sitä antamassa. Suoma-
lainen lyseo Porissa sai reaaliluokkiansa varten v:na 1893 500
m., v:na 1894 250 m. ja v:na 1895 250 m.; Porin kauppaopisto
sai v:na 1892 500 m. ja saman verran v:na 1893 ja 1894.

Lämpimimmän hyväätekevän harrastuksensa suuntasi Ahl-
ström kuitenkin näinä vuosina yhteiskasvatuksen edistämiseksi.
Hänen kunnioituksestaan naista ja myötätuntoisuudestaan nais-
sivistystä kohtaan oli vain yksi askel tyttöjen kouluttamiseen
samain perusteiden mukaan kuin poikain. Niin pian kun yhteis-
koulun asia meillä oli kestänyt periaatteellisen kiirastulensa ja
päässyt toteutumaan v:na 1886 perustetussa Helsingin suoma-
laisessa yhteiskoulussa, astui Ahlström koulun kannattajain ja
käyttäjäin riviin. Vanhin hänen lapsistaan, tytär Thyra, oli jo
aikaisemmin pantu Porin tyttökouluun, mutta kun sitten tuli kysy-
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mykseen koulun valitseminen nuoremmille lapsille, sai mainittu
neiti Lucina Hagmanin johtama yhteiskoulu etusijan, vaikka
lähempänä Porissa oli sekit lyseo että tyttökoulu. Ahlström
itse lähti viemään kahta vanhempaa poikaansa Valteria ja
Rafaelia Helsinkiin.

Neiti Lucina Hagman on tekijälle antanut seuraavan vilk-
kaan kuvauksen Ahlströmin ensi käynnistä hänen luonaan:

»Puettuna hyvinistuvaan, mustaan pitkään takkiin, hansikas
vasemmassa kädessään astui tämä tukevavartaloinen mies sisälle.
Kasvot olivat voimakaspiirteiset; samalla oli niissä jotain puo-
leensa vetävää, kenties johtui se ystävällisistä sinisistä silmistä,
jotka melkein huomaamattomalla hymyllä kohdistuivat vastaan-

ottajaan. Hän sanoi nimensä, ja minä pyysin istumaan.»
»Ollen toiminnan mies kävi Antti Ahlström suoraa päätä

heti asiaan käsiksi.»
— Uskooko neiti yhteiskouluun?» kysyi hiin muitta mut-

kitta ääni oli karkea, mutta ei tyly eikä kova.
— -Uskon-, vastasin minä sen enempää lisäämättä.

/-Hyvä, että neiti uskoo, silloin se tuleekin hyvin käymään.»
Ja sitten jatkoi kunnioitettu vieraani melkein tähän tapaan: —

»Minulla on neljä poikaa ja kaksi tytärtä, joiden vielä on tul-
tava kouluun, ja olemme me vaimoni kanssa päättäneet panna
heidät yhteiskouluun. Minä pidän yhteiskoulusta, se perustuu
oikeaan ajatukseen. Pojille tekee hyvää olla yhdessä tyttöjen
kanssa koulussa, ei niistii silloin tule niin raakoja ja höyläämättö-
miä kuin jos ovat vaan poikien tai miesten kanssa; ja sitten oppivat
he myös antamaan arvoa naisille. Varmaan saavat oppilaat myös-
kin lempeämmän kohtelun osakseen yhteiskoulussa, kun opet-
tajattariakin on niiden joukossa, jotka opettavat ja kasvattavat
lajisia. Minä tiedän mitä haittaa riittämättömistä tiedoista on
käytännöllisilläkin työ-aloilla, ja sentähden tahdon, että kaikki
]>oikani suorittavat ylioppilastutkinnon. Sitten saavat itse valita
minkä tien haluavat, joko sitten kulkevat isänsä jälkiä tai antautu-
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vat lukualalle. Mutta ylioppilaiksi he yhteiskuolustakin tulevat
ja koska luulen heidän sitäpaitse saavan sieltä muutakin hyvää,
niin panen ne sinne. Ja tytöt, jotka ovat nuorempia, saavat

mennä mukana; mitä enemmän saavat oppia, sen parempi
heille. He ovat aivan yhtä hyviä kuin jiojat, ja hyvin väärin
on ollut maailmassa, etteivät naiset ole saaneet samaa oikeutta
oppimiseen ja työskentelemiseen kuin me miehet.» — —

—

»Ja Antti Ahlström pysyi sanassaan, hänellä ei ollut aikaa
kuunnella onnettomuuden ennustajia oikealla ja vasemmalla.
Aikaa myöten tulivat hänen lapsensa toinen toisensa jälkeen
suomalaiseen yhteiskouluun, ja olipa aika, jolloin kuusi heistä
yhtaikaa oli saapuvilla, harvinaisuus, joka ansaitsee tulla maini-
tuksi.»

»Arvokkaana tukena oli Antti Ahlström, ja myöhemmin
hänen kuoltuaan, hänen rouvansa Eva Ahlström, koulun toi-
meentulolle.»

»Niinpä kerrankin kun koulu jälleen oli ahdingossa. Sen
oli silloin muututtava kannatusyhdistyksen huostasta osake-
yhtiöksi, osakkeita oli merkitty, mutta jokunen määrä vielä puut-
tui. Toivo kohdistui Ahlströmiin, ja allekirjoittanut lähti häntä
tapaamaan hiinen kaupunkiasuntoonsa; tiedettiin nimittäin hiinen
silloin oleskelevan kaupungissa. >

— »Tervetuloa, neiti, no kuinka asiat nyt on?» tervehti
kaupjianeuvos. Minä kysyin asemassani hyvinkin ymmärrettä-
vällä pelokkuudella voisiko hän lisätä avustustaan koululle mer-
kitsemällä vielä jonkun määrän osakkeita.

»Jaha, niinkö asiat ovat, no kuinka monta tarvitaan?»
»Vastaukseni kuultuaan, mietti hiin kotvan aikaa ja sanoi

sitten:
— »Kyllä kirjoitan» —, ja niin hän tekikin.»
»Myöhemmin suoritettiin Noormarkusta monen vuoden aikana

suuri osa kustannuksista, jotka aiheutti rinnakkaisopetus erityi-
sissä aineissa eräällä liian suurilukuisella luokalla, missä yksi



pojista silloin oli. Mutta muullakin tavoin Ahlström auttoi
yhteiskoulun asiaa. Hän kävi muun muassa yhden tai useam-
man hallituksen jäsenen puheilla hankkiakseen valtioapua
näille oppilaitoksille, eikä hän milloinkaan arastellut asiasta
keskustellessa puolustaa yhteiskasvatusta.»

»Ettei Antti Ahlström niin monen muun rikkaan miehen
lailla antanut alati kasvavan omaisuutensa eksyttää itseänsä velt-
touteen ja leväjieräisyyteen lasten kasvatuksessa, sen voi jokai-
nen, joka nuorten kanssa joutui tekemisiin, helposti huomata,

lvi milloinkaan esimerkiksi tapahtunut, että Ahlströmin lapsilla
olisi koulussa ollut rahoja taskuissa, joka paha tapa muuten

liiankin usein vallitsee rikkaitten lajisissa, tuoden mukanaan
vaarallisia kiusauksia sekä heille itselleen että tovereille. Eikä
muutenkaan näiden nuorten käytöksestä mitenkään huomannut
heidän olleen rikkaasta kodista. He olivat aina yksinkertaisesti
puettuja, niin tytöt kuin pojatkin, he olivat siivoja ja kohteliaita
opettajiaan kohtaan ja vaatimattomia toverien kanssa seurus-
tellessaan.»

»Olkoon se kuva Antti Ahlströmistä, joka näin ilmeni hänen
lastensa suhteesta kouluun, myöskin vähäisenä apuna hänen
muistoansa piirrettäessä.»

Ylemjiänä on mainittu, että Ahlström koetti vaikuttaa halli-
tusmiehiin, siihen suuntaan ettii yhteiskoululle myönnettäisiin
valtioapua. Se tajiahtui m. m. v:na 1893, jolloin yhteiskoulu
oli kovassa pulassa. Koulun johtokunnan nimissä oli kanslia-
neuvos Lindeberg kääntynyt Ahlströmin puoleen kysyen häneltä
neuvoa siitä, kuinka kouluasioita olisi järjestettävä ja pyytäen
häneltä 25,000 markan suuruista lainaa. Ahlström sanoi tul-
leensa siihen käsitykseen, etfei koulua voida lainan avulla pe-
lastaa, vaan että sen valtioapua on koetettava saada korote-
tuksi. Kohta sen jälkeen hän tuli Helsinkiin ja kävi siellä
yhdessä Lindebergin kanssa kaikkien senaattorien luona puhu-
massa valtioavun korottamisen puolesta.
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Eläessään kannatti Ahlström yhteiskoulua 3,<>00 markalla ja
hänen kuoltuaan suoritti Eva Ahlström ennen mainittua rinnak-
kaisluokkaa varten 1,000 m.

Edellisessä katsauksessamme Ahlströmin isänmaallisiin uh-
rauksiin on mainittu, että hän yhteensä 2,262 markalla kannatti
suomenmielisten ruotsinkielellä toimitettua äänenkannattajaa
»Morgonbladetia». Tämä lehti ei kaikista ponnistuksista huoli-
matta jrysynyt pystyssä, mutta sen raunioille nousi v:na 1884
uusi sarnankielinen ja samanmielinen lehti »Finland». Sen pe-
rustaja oli Agathon Meurman. Yhtenä vaikuttimena lehden
aikaansaamiseen oli ne luennot, joita ruotsalainen tohtori Carl
von Bergen v:na 1883 jiiti Helsingissä ja joissa hän kävi var-
sinkin valtiokirkon ja sen ojiinkappaleiden kimppuun. Lehti oli
etupäässä saamansa rahallisen kannatuksen turvin elänyt vuo-
teen 1890, jolloin merkityt apurahat olivat loppuun kuluneet.
Voidakseen yritystä jatkaa kääntyivät lehden kannattajat jaystä-
vät asiaa harrastavan yleisön puoleen uudella kannatuspyyn-
nöllä. Ahlströminkin papereissa tavataan kiertokirje asiasta ja
katsoi hän asian ansaitsevankin kannatusta, koska hän lehden
ylläpitämiseksi suoritti ei vähemmän kuin 7,123 m. Teemme
tässä muutamin sanoin selkoa kiertokirjeessä esitetystä lehden
ohjelmasta, koska siitä selviää, minkä aatteen hyväksi Ahlström
tässä varojaan uhrasi ja mitkä valtiolliset ja yhteiskunnalliset
mielipiteet hän siten omaksui.

Lehti tahtoi edustaa ajatussuuntaa, jonka tehtävänä oli uskon-
non, siveellisyyden, kansalaisvapauden ja kansalaisvelvollisuuden
suojaaminen. Sellaisiin ilmiöihin nähden — sanotaan kehoituk-
sessa — kuin minkä pääkaupunki silloin vastikään oli saanut nähdä
— erään kuulun ruotsalaisen esitelmänjiitäjän *) julkiseen esiinty-
miseen, mutta varsinkin siihen hyväksymiseen nähden, jota pää-
kaupungin sivistynyt yleisti ja sen vaikuttava sanomalehdistö

*) Tohtori Knut Wicksell.



hänelle osoittivat sellaisiin ilmiöihin nähden oli velvollisuuden
jiakko olla armoille antautumatta. Ei ollut oikein jättää meidän ruot-

sinkielistäyleisöä yksinomaan sen sanomalehdistön varaan. »Fin-
landin» pelkkä olemassaolo on ollut sille terveellisenä jarruna.
»Finland» on ollut ja on yhä sen »pahana omanatuntona». Jos
tämä omatunto vaikenee, ei seurauksista voi olla epäilystäkään.

»Nykyinen aika — sanotaan edelleen — on totisen koet-
telemuksen aika kansallemme. Tuntien vähäpätöisyytensä —

kun on kysymys valtiollisesta vallasta ja luvullisesta voimasta,
— pitäisi meidän kansamme nyt paremmin kuin onnen aikoina

oppia huomaamaan, mikä hiljainen, mutta tuntuva voima on
siinii, kun uskollisesti, yksimielisesti pitää kiinni isäinsä uskosta,
joka ennenkin sen historian synkimpinä aikoina on pitänyt suo-
menkansan siveellisessä kurissa ja antanut sille rohkeutta elä-
mään. Että meillä siinä -— ja varsinkin kansankirkossamme,
— on jiaras turva myöskin valtiollisina myrsky-aikoina, sen
pitäisi olla selvä muuten uskonnollisesti välinpitämättömillekin.»

»Mutta oli »-Finlandilla» toinenkin tehtävä määrättynä, nimit-
täin erityisen isänmaallisuuden suojaaminen kosmopoliittisien
virtauksien näyttäymistä vastaan sekii tapojen ettii työn alalla.
»Lehden vaikutus ei ollut tässä suhteessa hedelmiä vailla.
Niinjiii lienee se vaikuttanut viime vuosien kotimaiseen tulli-
politiikkaan. Ja siinii suuressa yleisen ajatuskannan muuttumi-
sessa taloudellisiin kysymyksiin nähden, joka on tapahtunut
viime aikoina, on »Finlandilla» ollut tuntuva osansa. Mutta
vaikkakin muutos jiaremjiaan on tapahtunut ja jos kohta mei-
dän kotimainen teollisuutemme nykyään osoittaa ilahduttavaa
kehittymistä, olisi sangen lyhytnäköistä arvella »Finlandin» teh-
tävän kysymyksessä olevalla alalla loppuneeksi. Voitettu asema
on jälleen kadotettavissa. Täytyy työskennellä eteenpäin, ettei
taantuisi. Ruotsissa, jossa kohtuullinen tulliystävällinen halli-
tus on vallinnut vuodesta 1887, on nyt vastikään vapaakauppa-
reaksioni päässyt valtaan. Tiialla, vielii suuremmassa mää-
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rässä kuin itsenäisessä Ruotsissa, täytyy jjeriaatetta kotimaisen
työn oikeutetusta järkiperäisestä turvaamisesta yhä jayhä tuoda
esille, ettei se joutuisi unhotuksiin tai — tappiolle.»

Lehden kielipoliittisesta kannasta mainittiin kiertokirjeessä:
»Jälkeen vuoden 1884, jolloin »Finland- jierustettiin, on sisäi-
sen politiikkamme polttava kysymys melkoisesti muuttunut.

Kielikysymys on paljon kadottanut hetkellisestä luonteestaan

ja mielipiteet eroavat nyt lainsäädännön vahvistamien periaat-
teiden sovelluttamisesta. Mutta joskin periaatteellinen keskus-
telu on sen vuoksi hiljennyt, on vielä kuitenkin monella taholla
ehtymätön vihamielisyys ja kova vastahakoisuus jälellä. Maltil-
lisen, välittävän yleisisänmaallisen kannan edustaminen ruotsin-
kielisessä sanomalehdistössä on sen vuoksi tehtävä, joka yhä
vaatii äänenkannattajansa».

Niinkuin sanottu kannatti Ahlström melkoisella summalla
»Finlandia», mutta kerrotaan hänen kuitenkin mieluummin luke-
neen vilkkaammin toimitettua ja varsinkin taloudellisissa kysy-
myksissä aikaansa paremmin seuraavaa — Nya Presseniä.

Samalta taholta — A. Meurmanilta — oli Ahlström vuotta

ennen saanut vastaanottaa kehoituksen kannatuksen merkitse-
miseen erästä toista sangen merkillistä sanomalehtiyritystä var-
ten. Ne alinomaiset hyökkäykset maamme autonomiaa vastaan,
joita siihen aikaan tehtiin eräissä venäläisissä lehdissä, olivat
herättäneet sen ajatuksen, että Pietariin olisi perustettava venä-

jänkielinen äänenkannattaja, viikkolehti, näiden hyökkäysten
torjumista varten. Toimittajaksi oli ajateltu hra Goknvin, mutta

varsinaiset maatamme koskevat kirjoitukset tulisivat hankkitta-
viksi Helsingissä sijaitsevan komitean kautta. Lehteä toimitet-
taessa tulisi olemaan järkähtämättömänä periaatteena jättiiä
oman maan puolue- ja kieliriidat syrjään ja puhua ainoastaan
koko jakamattoman Suomen kansan puolesta. Lehden aikaan-
saamista varten käännyttiin vain muntamain harvain varakkai-
den miesten puoleen. Kuinka aijotun hyvän yrityksen kävi
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ja mille kannalle Ahlström sen suhteen asettui, näkyy seuraa-
vasta A. Meurmanin kirjeestä:

»Arvoisa Veli.

»Eipä ollenkaan erehdytty, kun oletettiin, etteivät meidän
isänmaalliset miljonamiehet kieltäytyisi uhraamasta tarkoitusta
varten, jonka he tunnustivat olevan mitä merkityksellisimmän
isänmaalle. Aimo summia ovat merkinneet muutkin kuin sinä.
Minun asiani ei ole kiittää sinua sellaisesta, joka ei millään
tavoin koske minuun enemmän kuin jokaiseen muuhun kansa-
laiseen maassamme. Mutta jos sallit minun kuitenkin vielä ker-
ran monien entisten kertojen lisäksi lausua kunnioitukseni sille,
joka ymmärtää käyttää maallista tavaraansa muuhunkin kuin
yksityiseen nautintoon, niin voit olla varma, että teen sen koko
sydämmeni pohjasta.»

Mutta jollemme erehtyneetkään avustusten suhteen, niin
oli lasku kuitenkin tehty ilman isäntää. Hakemuskirja, jossa
lupaa pyydettiin painoylihallitukselta, otettiin merkillistä kyllä
heti käsiteltäväksi. Ei mitään juonia, eikä liikoja puheita.

Mutta niinpä tulikin päätös sen mukaan. Lupa kiellettiin,
sen perusteella, että H. K. M. oli lausunut toivomuksen, ettei
sanomalehdissä saisi olla mitään polemiikkia Suomesta. Miten
Novoje Vremja ja Mosk. Vädomosti ovat tätä toivomusta nou-
dattaneet, sen me tiedämme. Mutta meidän puoleltamme ei saa
vastata. Se on sitä venäläistä oikeutta».

»Toivoa ei kuitenkaan pidetä aivan sammuneena, mutta 13
p:nä heinäkuuta ei lehti voi ilmestyä, niinkuin aikomus oli.
Omasta puolestani epäilen suuresti olisiko nykyisissä oloissa
edes suotava, että lehti saataisiin toimeen. Polemiikki tulisi
auttamattomasti kärjistymään ja venymään pitkälle. Mutta mie-
lelläni alistan oman ajatukseni niiden alle, jotka voivat lähem-
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pää asiata arvostella. Ministerivaltiosihteeri ei kuulemma tahdo
vaikuttaa luvan saamiseen.»

»Tämän siksi, ettet kummastelisi, jotta yritys, jota niin run-
saasti olet luvannut auttaa, ainakin toistaiseksi raukeaa.

Ystäväsi
A. Meurman. ,

Lvi voi näitä aikoja muistellessa, jolloin ruotsinmieliset ja
vanhat suomenmieliset yksissä neuvoin ruotsinmielisten alotteesta
[luuhasivat yhteistä rintamaa venäläisten hyökkäysten vastusta-

miseksi, olla haikeudella ajattelematta nykyisiä. Vaan johan
silloinkin näyttää olleen olemassa alku eri käsityksiin siitä, mikä
menettelytapa oli oikea. Pelkäsihän Meurman polemiikin kär-
jistymistä ja välien kiristymistä — mutta alistui kuitenkin.

Sanomalehtien avustamisesta puhuessamme emme malta olla
kertomatta pienestä yhteentörmäyksestä, johon Ahlström joutui
»Valvojan- toimituksen kanssa ja joka muistuttaa sitä selkkausta
mikä hänellä aikaisemmin oli »Morgonbladetin» kanssa. Loka-
kuun 25 p:nä 1881) saa Ahlström »Valvojan» silloiselta toimitta-
jalta E. G. Paimenilta vastaanottaa näin kuuluvan kirjeen:

»Olen saanut 18 p:nä Lokakuuta antamanne kirjeen ynnä
vekselin, josta eilen olen nostanut ioo m. Siitä garanttiasta,
jonka olette kirjoittaneet »Valvojalle» vuosiksi 1888—90, on
toinen kolmannes täten suoritettu, joka kiitollisuudella tunnus-

tetaan .»

»Ilmoitatte sen lisäksi tahtovanne saada nimenne pois jiyyhi-
tyksi Valvojan takaajain luettelosta, koskei teillä enää ole,
kuten sanat kuuluvat, »mitään halua kannattaa yritystä.»

»Omasta päätöksestänne riijijiui aikoinaan, minkä arvon tah-
doitte »Valvojan» ylläpitämisen hankkeelle antaa, ja lujiauksen
täyttäminen samoin riijipLtu kokonaan siitä arvosta, jonka kat-
sotte sujuvaksi omalle sanallenne ja sitoumukselle antaa. Kir-
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jeenne on tässä kohden riittäviin selvä, ja »Valvojan» Toimitus
onkin sen johdosta jiyvhkinyt nimenne lehden kannattajain
joukosta. Suuremmaksi vakuudeksenne Toimitus sen ohessa
palauttaa meille joulukuulla 1887 lähettämänne takauksen, sem-

minkin koska Toimituksen 011 täytynyt kerta ennen Teille ilmoit-
taa, että sellainen sitoumus todellakin oli olemassa, jota silloin
epäilitte.»

Tähän kylläkin kärkevään, mutta — sallittakoon se sanoa —

kaikkialla kunnioitettua lahjoittajaa kohtaan vähemmin paikal-
laan olevaan kirjeeseen vastasi Ahlström niinkuin hänen luon-
teiseltaan mieheltä sopi odottaa:

»Lausuntoni konttorissa, että Valvoja» oikeastaan pitää
huolta kirjallisesti sivistyneitten harrastuksista, eikä suuren ylei-
sön, jonka sivistystarpeen minä katson enemmän apua ansait-
sevaksi, sekä etten vastaisuudessa enää tulisi sille yritykselle
apuani antamaan, käsitti kirjeenvaihtajani siten kuin hiin kir-
joitti kirjeessä 18 p:ltä lokakuuta, jota kirjettä minä paha kyllä
en tullut nähneeksi, enkä siinä tapauksessa olisikaan hyväksy-
nyt. Sillä kerran antamaa sitoumustani en koskaan tahdo kiel-
täytyä suorittamasta, ja olen yhtä suostuvainen kuin omasta

mielestäni velvollinenkin täyttämään vapaaehtoisesti antaman

lupaukseni.»
»Rohkenen siis lähettää keräyslistan takaisin ja jiyydän an-

teeksi vaivan, jonka tämä ikävä seikka on matkaansaattanut.:-
Ahlström kannatti »Valvojaa» 400 markalla. — Porissa ilmes-

tyvän »Vestra Finlandin» osakkeita otti hän 1,625 markan ar-
vosta.

Uskonnolliset ja uskonnollis-filantroopiset laitokset ja yhdis-
tykset eivät koskaan tarvinneet turhaan kolkuttaa Ahlströmin
ovelle. V:na 1887—1896 lahjoitti hiin tällaisiin tarkoituksiin seu-
raavia summia. Merimieslähetys sai 855 m.; Siperian suoma-
lainen kirkko 200 m.; Lutherilainen evankelinen yhdistys 620
m.; josta Porin rukoushuone 500 m.; Pipliaseura 240 m.;
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Syrilainen seura Palestiinassa 200 m.; Strömforsin kirkonraken-
nus 1,050 m.; I-.lainsuojelusyhdi.stys 1,000 m.; Parooni Wreden
hoitola vapautettuja vankeja varten 2,000 m.; Matkailijayhdistys
100 m.; seura työmiesperheiden asunnoilla varustamiseksi 1,000

m.; naisasia 400 m.; Historiallinen seura 100 m., j. n. e.
Kun jirof. O. Donner v:na 1890 pani toimeen tunnetun ret-

ken vanhojen hautakirjoituksien tutkimista varten Pohjois-
Aasiassa, pyysi hän Ahlströmiltakin apua tutkimusretkeen. Ahl-
ström antoi 1,000 m. ja kirjoitti:

»Koska Herra Professori uhraa niin paljon henkisiä voimiaan
saattaakseen meidän pienen maamme tieteellisiin tutkimuksiin
nähden muiden luiroojian kansojen tasalle, niin olisi kiittämät-
tömyyttä meidän maan asujanten puolesta, elFemme auttaisi
aineellisissa varustuksissa niin pitkälle kuin voimme».

Mainittakoon vielä, pienempiä lahjoituksia lueteltaessa, että
Suomalainen Kirjallisuudenseura v:na 1891 sai rakennustoin-
tansa varten 1,500 m. ja että Porin teatterihuoneosakeyhtiön
osakkeita otettiin 2,017 markasta. Suomalaista teatteria oli Ahl-
ström jo mielestään kannattanut kylläksi päättäen eräästä v:na

1889 annetusta kieltävästä vastauksesta silloin taas uudistettuun
avunpyyntöön.

Vaikkei taiteen kannattaminen olekaan suoranaista hyvän-
tekeväisyyttä, on se kuitenkin mesenaattitointa ja saakoon Ahl-
strömin uhraukset silläkin alalla sijansa tässä luvussa. Kotinsa
kuristamiseksi osti Ahlström vuosien kuluessa useita kotimaisen
taiteemme tuotteita. Huomattavin Ahlströmin hallussa olevista
taideteoksista on suLiri Akseli Gallenin maalama perhetaulu.
Taiteilija valmisti sen keväällä 1890 suoritukseksi 3,000 markan
lainasta, jonka hän edellisenä vuonna oli saanut opintojansa
varten Pariisissa. Saatuaan ensin 2,000 m., pyysi Gallen vielä
uutta 1,000 markan lainaa ja kirjoitti sen johdosta 2 p:nä maa-
liskuuta 1889 kirjeen, joka saakoon tässä sijansa pienenä taide-
historiallisena asiakirjana;
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»Suuresti epäiltyäni voisinko vielä jiyytää saada käyttää Herra
Kauppaneuvoksen avuliaisuutta hyväkseni, uskallan minä kat-
soen Herra Kauppaneuvoksen erinomaiseen hyväntahtoisuuteen
antaessaan minulle opintojani varten 2,000 mk., jotka kuukausi-
määrin ole vastaanottanut, nöyrimmästi jiyytää Herra Kauppa-
neuvosta vieläkin lainaamaan minulle tuhat (1,000) markkaa
samoilla ehdoilla kuin yllämainitun lainan».

»Olen juuri täydessä työssä valmistellen suurta tauluani
iBBg:n maailmannäyttelyä varten. Mutta on minun nyt täytynyt
keskeyttää työni rahan puutteessa malleihin, hiiliin ja atelieeri-
vuokraan. Suuri tauluni, jossa on kolme osaa (kuitenkin samassa
kehyksessä), esittää kolmea eri kohtaa Aino-tarusta Kalevalassa.
Ensimmäisessä: Väinämöinen, joka kosii Ainoa metsässä, toi-
sessa: Aino, joka menee hukuttautumaan ja on riisunut vaat-

teensa rannalle, sekä kolmannessa ja suurimmassa keskellä
venettään istuva Väinämöinen hapuilee Ainoa, joka »siikojen
siskona» pyydystetyksi tultuaan, pilkaten häntä pakenee.» —

»Niinkuin sanoin oli aikomukseni maalata se valmiiksi maa-
ilmannäyttelyä varten, mutta ell'en ajoissa saa apua, niin tulee
aika myöhäiseksi.»

»Edelfelt kirjoittaa minulle tästii seuraavasti: »Mitä sinä maa-
laat? Sinun tävtvv tehdä jotain oikein mainiota nyt. Pelasta
meidän osastomme näyttelyssä. Sinä kyllä voit, jos vaan oikein
otat itsesi kovalle, koeta». -Koeta nyt auttaa meidän
suomalaista osastoamme näyttelyssä. Tee mitä voit saadaksesi
esim. Serlachiuksen muotokuvan sinne lähetetyksi ■■—maalaa jos
mahdollista jotain uutta, tai aseta näytteille Aino-taulusi.»

»Jos Herra Kaujijianeuvos todellakin tahtoisi hyväntahtoi-
sesti suostua uskaliaaseen pyyntööni, toivoisin saavani rahat
jos mahdollista kahdessa erässä, puolet niin jiian kuin se käy
laatuun ja toisetpuolet 8 p:ksi Huhtikuuta, jolloin vuokraneljän-
nes on maksettava. - Yllämainitun summan tuhat (1,000) mark-
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kaa. jotka haluaisin lainata, toivon voivani parin vuoden perästä
maksaa takaisin.

Suurimmalla jännityksellä vastausta odottaen piirrän kunnioi
tuksella ja kiitollisuudella

Axel Gallen.

Gallen sai pyytämänsä lainan, ja kiitti siitii kirjeessä 19 p:ltä
maaliskuuta 1889:

»Erityisellä ilolla olen vastaanottanut Herra Kauppaneuvok-
sen arvoisan lähetyksen 11 p:ltä Maaliskuuta ynnä sitä seuraa-
vat 500 Smk., josta summasta sekä lupaamastanne samasta

määrästä Huhtikuun 8 p:ksi saan täten lausua lämpimän kii-
tokseni.»

»Herra Kauppaneuvoksen avulias väliintulo tekee minulle
mahdolliseksi lopullisesti valmistaa työni maailmannäyttelyyn,
varsinkin kun saan käyttää hyväkseni suomalaisille taiteilijoille
myönnettyjä etuoikeuksia, heidän kun ei tarvitse jättää sisään
töitään ennen Toukokuun alkua.»

Ahlströmin suuri harrastus Satakunnan kansallismielisten
kauppaosakeyhtiötä kohtaan ei sekään ole hyväntekeväisyyttä
varsinaisessa merkityksessä, mutta kuuluu kuitenkin niihin kan-
sallisiin ja aatteellisiin yrityksiin, joita hän kannatti ja avusti.
Se oli kansallrs-kansanvaltainen yritys, jonka tarkoituksena oli
muodostua jonkinlaiseksi vastapainoksi sille ruotsinmieliselle
rahavallalle, joka siihen aikaan vielä hallitsi Porin kaupunkia.
Siinä kiertokirjeessä helmikuun 24 p.ltä 1894, jossa tarjotaan
osakkeita merkittäviksi, sanotaan yrityksen saaneen alkunsa
siitä halveksimisesta ja sorrosta, jota paikkakunnan kauppasääty
jo pitkät ajat oli osoittanut kansallismielisiä kohtaan kaikissa
yhteiskunnallisissa kysymyksissä, vaikka samainen sääty enim-
mäkseen kansallismielisten kukkaroista lähtevillä voitoillaan pysyi
pystyssä ja vaurastui. Oli sentähden arveltu ansaitsevan koet-
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taa yhdistää nuo kansallismieliset varat kansalliseen yritykseen,
etfei ainakaan kansan omilla varoilla enää vastedes voitaisi
harjoittaa luonnotonta sortoa kansaa itseään vastaan. Että niin
suuri määrä osakkeita kuin mahdollista voitaisiin merkitä, mää-
rättiin osakkeen hinta vain 10 markaksi. Osakkeita tulisi tar-
jottavaksi kaikkiaan 50,000 kpl.

Ahlström, joka vanhemmilla päivillään oli käynyt jos mah-
dollista, vieläkin innokkaammaksi suomenmieliseksi kuin ennen,
innostui kohta siihen aatteeseen, että tälläkin tavalla koetettaisiin
yhteistä asiaa edistää. Yhtiön perustavassa kokouksessa 30
p:nä kesäkuuta 1894 oli Ahlström merkinnyt 25,000 m. niistä

50,000 markasta, joilla yhtiön toiminta oli ajateltu alotettavaksi.
Kun Senaatti sääntöjä vahvistaessaan pani ehdoksi, että yhtiö
saisi alkaa toimintansa vasta sitten kun viides osa koko pää-
omasta eli 100,000 markkaa oli merkitty, kirjoitti Ahlström vielä
25,000 m. sekä sittemmin niin paljon, että hänellä eläessään
keräytyi yhtiön osakkeita 125,000 markan edestä, johon raha-
summaan perilliset hänen lausumansa toivomuksen mukaan
vielä lisäsivät 25,000 m. Näin suuren summan uhraaminen
yritykseen, jonka johtamiseen Ahlström sääntöjen mukaan
sai ottaa osaa ainoastaan yhdellä äänellä, osoittaa parhaiten
mitkä epäitsekkäät vaikuttimet tässä asiassa olivat häntä johta-
massa.

Tulemme sitten niihin Ahlströmin suuriin lahjoituksiin, joita
hiin teki täyttäessään Oo vuotta. Silloin, marraskuun 7 p:nä
1887, näkyy hän ennen kaikkea tahtoneen muistaa omia alustalai-
siaan kotipitäjässään ja hiinen omilla alueillaan asuvia köyhiä.
Niin lahjoitettiin Noormarkun tehtaan köyhille 20,000 m., Leino-
perin tehtaan köyhille to,ooo m., Strömforsin tehtaan köyhille
10,000 m. sekä sen lisäksi Porin kaujiungin säätyläisköyhille

(pauvres honteux) 10,000 m. ja Merikarvian ja Siikaisten pitä-
jäin köyhille kumpaisillekin 5,000 m. eli yhteensä 60,000 m.
Siis tuhat markkaa vuotta kohti hänen syntymästään lukien.
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Kun Ahlström keväällä v:na 1896 matkusti Helsinkiin, jolta
matkalta hän sitten ei enää palannut, oli hänellä siellä ajetta-
vana kaksi yleishyödyllistä asiaa, jotkavalitettavasti eivät toteu-
tuneet, mutta jotka hänen mahdollisesti olisi onnistunut ajaa
päätökseen, jos hänen olisi sallittu elää. Toinen niistä oli val-
tioavun hankkiminen sillan rakentamiseen Kokemäenjoen yli
Porissa, toinen vaikuttaminen siihen suuntaan, että Pori saisi
kansakoulunopettajaseminaarin, josta kaupunki silloin kilpaili
Rauman kanssa. Viimemainitun kysymyksen ratkaisemisen oli
hallitus jättänyt riippuvaksi siitä, kumpiko kaupunki tarjosi edul-
lisempia ehtoja ja suurempaa avustusta. Porin kaupungin ruot-

sinmielinen valtuusto asettui asian suhteen jotenkin kylmäkis-
koiselle kannalle. Maisteri E. Granitilta olen kuullut arvelun,
että Porissa joissain piireissä olisi pelätty, että suomalainen semi-
naariPoriin sijoitettuna siellä saisi aikaan muutoksen vaalioloissa,
jotka olivat käyneet hallitsevalle puolueelle yhä uhkaavammiksi.
Kerrottiinpa myöskin, että eräs vaikuttava kotimaisen hallituksen
jäsen samoista syistä olisi ollut taipuvainen sijoittamaan semi-
naarin Raumalle, jossa suomenmielisten hallitsemassa kaupun-
gissa ei ollut mitään kadotettavana eikä siis voitettavanakaan.
Saadakseen vaa'an kallistumaan Porin puoleen, matkusti E.
Granit Helsinkiin Ahlströmin luo, esittämään hänelle asemaa
ja saamaan häntä lupaamaan seminaarille etuja, jotka vaikut-
taisivat Porin hyväksi kysymystä lopullisesti ratkaistaessa. Ahl-

ström oli jo ennemmin luvannut 50,000 m. Poriin perustetta-
van seminaarin avuksi. Nyt lupasi hän vielä yhtä suuren
summan ja otti asiata muutenkin ajaakseen. Ennenkun hän
ehti tätä tuumaansa toteuttaa, hän kuitenkin sairastui ja kuoli
ja seminaari meni Raumalle.

Ahlströmin kuoltua tavattiin hänen pöydältään Muinaismuisto-
yhdistyksen puheenjohtajalta saapunut kirje, jossa toivotaan
apua tieteellisen rahaston perustamiseen Mathias Aleksanteri
Castrenin muistoksi Suomen maan ja kansan muinaisttttkimuk-
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sen edistämiseksi. Tämä kirje jäi häneltä vastaamatta, mutta

muutamia kuukausia hänen kuolemansa jälkeen saapui pro-
fessori J. R. Aspelinille näin kuuluva kirje rouva Ahlströmiltä:

— — »Saan ilmoittaa että minä listaan, jonka neiti Birk-
manilla on avustuksen merkitsemistä varten M. A. Castrenin
rahastoon, olen merkinnyt 1,000 m. Kirjeenne saapui vähää
ennen mieheni viimeistä tautia, jonka aikana hän minulle mai-
nitsi saapuneesta keräyslistasta, ja vaikka hän silloin ei enää
ollut täydessä tajussaan, saatoin kuitenkin käsittää hänen toivo-
muksensa olevan auttaa sanottua tarkoitusta ja olen minä sen-
tähden merkinnyt mainitun summan.»

Lahjoittaja ja hyväntekijä erosi siis tästä maailmasta ta-

valla, joka oli kauniissa sopusoinnussa hänen elämänsä työn
kanssa.

Vaan vielä on viimeinen rengas kiinnittämättä antimien ket-
juun. Suurimmat lahjoituksensa teki Ahlström kuoltuaan. Ne
olivat hänessä itsessään ainoastaan aikeita, joistahän oli puhunut
vaimolleen ja toverilleen, mutta jotka tämä sitten pani toimeen
yhtä tunnollisesti kuin jos Ahlström itse olisi ollut elossa.

Rouva Eva Ahlströmin rakkaimpana tehtävänä miesvaina-
jansa kuoleman jälkeen on ollut hänen aarteittensa toteuttami-
nen, hänen tahtonsa toimeenpaneminen alalla niinkuin toisella-
kin. Tämän kirjoittaja on usein luullut huomaavansa, että tämä

tehtävä on muuttunut hänen harrastustensa pääsisällöksi. Ei

tarvitse kauvankaan olla' hänen seurassaan, ennenkun kuulee
sanottavan: »Antti oli sitä mieltä, Antti tahtoi sen niin». Vai-
najan tahdon täyttäminen on mitä kauneimmin ja liikuttavim-
min ilmaantunut myöskin sillä alalla, josta nyt on puhe, lah-
joitusten alalla. Eva Ahlströmin tekemät lahjoitukset nousevat
vuodesta 1896 vuoteen 1901 lähes 180,000 markkaan. Eikä
tähän summaan ole vielä luettuna niitä lahjoituksia, jotka hän

teki miesvainajansa nimenomaisesti lausuman toivomuksen mu-
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kaan. Yhdellä ainoalla lahjoituskirjalla annettiin pois 100,000

markkaa.
Tätä summaa koskeva lahjoituskirja kuuluu seuraavasti:
»Kakkaan miesvainajani, Kauppaneuvos Antti Ahlströmin

eläessään lausuman tahdon ja aikomuksen mukaan sekä yhdis-
tyen hiinen toivomukseensa minä tämän kautta 26:nnen hää-
päivämme muistoksi määrään ja lahjoitan Satatuhatta (100,000)
Suomen markkaa jaettavaksi Suomalaisen Kansakoulun Ystä-
väin, Suomen Merimieslähetysseuran, Kansanvalistus-seuran sekä
Noormarkun tehdaskartanon maalle perustettavan orpolasten ja
iäkästen köyhäin turvakodin välillä sillä tavalla, että kukin
näistä seuroista ja laitoksista saa viisikolmattatuhatta (25,000)
markkaa pysyväisenä Antti ja l.va Ahlströmin nimellisenä
rahastona säilytettäväksi, ja olen minä sen ohessa tahtonut
säätää:»

»että Suomalaisen Kansakoulun Ystäväin näin saadusta
rahastosta karttuvilla koroilla tulee perustaa ja vuosittain yllä-
pitää joku tai joitakuita erinäisiä ylempiä kansakouluja sem-
moisissa paikkakunnissa, missä suomenkielinen väestö syystä
tai toisesta muutoin ei voi lapsillensa hankkia ajanmukaista
opetusta äidinkielellään;»

»että Kansanvalistusseuran tulee käyttää lahjoitetun rahas-
ton korkoja niin, että köyhempäin kuntain, kyläin tai yksityis-
ten henkilöin toimeenpanemille kansankirjastoille vuosittain
annetaan sopivia kirjoja viidenkymmenen markan edestä, sillä
ehdolla että kirjastojen toimeenpanijat yhtä suurella rahamää-
rällä kirjastoja kartuttavat;»

»että Suomen Merimieslähetysseuralle annetun rahaston kor-
koja vuosittain, Seuran toimikunnan harkinnan mukaan, käy-
tettäköön semmoisten lähetysasemain hyväksi, missit Merimies-
lähetyksen tointa kipeimmin kaivataan ja sen tarkoituksia suu-
rimmalla menestyksellä voidaan edistäii; sekä»
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»ettii yllämainitun turvakodin hyväksi nyt lahjoitettu pääoma
niinikään säilytetään eri rahastona, jota vuotuisilla koroilla yhä
kartutetaan, kunnes laitoksen ylläpitämiseksi saadaan mies-
vainajani ennen määräämät rahat, jolloin nyt kysymyksessä
oleva pääoma kokonaisuudessaan käytetään huoneitten raken-
tamiseen turvakotia varten vaarinottamalla, että rahastoa sillä
viilin hoitaa kolmemiehinen valiokunta, johon Noormarkun teh-
daskartanon omistaja valitsee yhden, Noormarkun kunta yhden
ja Noormarkun pitäjän kirkkoherra yhden jäsenen. Noor-
markku, 21 p:nä Syyskuuta 1896.

Eva Ahlström.

Todistavat:

Edv. Avellan,
Kunnallisneuvos.

Emil Holmberg,
Oikeusraatimics.»

Niinkuin lahjoituskirjassa mainitaan, oli Ahlström jo ennen
määrännyt erään summan orpolasten ja iäkkäiden köyhien turva-

kodin perustamiseksi. Tämä oli tapahtunut jo v:na 1889 teh-
dyssä testamentissa. Summan suuruus asetettiin testamentissa
riippuvaksi siitä, miten eräs neiti Alma Liljebladin siihen aikaan
nostama perintöjuttu tulisi vastaisuudessa päättymään. Riidan
sovittua Ahlströmin kuoleman jälkeen muodostui Turvakoti-
rahasto 203,805 markan suuruiseksi. Näillä ja vähän myöhem-
min lisätyillä rahoilla on rakennettu se kaunis koti vanhuksille
ja lapsille, joka nyt sijaitsee Noormarkun joen rannalla.

Yleiskatsauksen aikaansaamiseksi, panemme tähän tilikirjain
nojalla luettelon Ahlströmin kaikista lahjoituksista jaettuina vuo-
sittain niitten eri tarkoitusten mukaan, joita hän eläessään avusti
ja kannatti.
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*) Tähän sarekkeesen on luettu myns pakana- ja merimieslähetyksen

hyväksi lahjoitetut summat.

Köyhät: 1880 1 1,000 Smk.
1868 1,000 Smk. 1881 650 »

1875 207 » 1882 650 »

1876 358 » 1883 600

1877 592 1884 400
1878 616 » 1885 600 »

1879 603 » 1886 14,440 »

1880 2,400 » 1887 2,510
1881 1,565 » 1888 . 9,219 •»

1882 125 » 1889 2,317 »

1883 250 » 1890 2,595 »

1884 490 » I 89 1 11,100 »

1885 490 » 1892 14,130 »

1886 80 » 1893 3,997 »

1887 60,000 » 1894 3,38o »

1891 500 » 1895 15,236 »

1892 10,500 » i_8_(}6 53,426 »

i893 40,130 »1893 40,130 YhteensäYhteensä 181,768 Smk.181,768 Smk.
. 1896 229,105 ». 1090 229,105 »

Yhteensä 349,011 Smk. Kirkolliset ja uskonnolliset
tarkoitukset: '•')

1864 400 Smk.
Kansakoulut ja kansanvalistus: 1874 1,000 >

1873 8,000 Smk. 1875 300
1874 23,825 1878 320 »

1875 600 » 1879 2° »

1876 1,193 >. 1881 130
1877 7°° * 1882 320 •,

1878 600 » 1883 845 »

I 879 hOO ■■■ 1884 220 >
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1885 1,420 Smk. Teatterit:
1886 120 » Suomalainen teatteri ja ooppera:
1887
1888

1889
1890
1891.

640
220

320
120

70

»

»

»

»

»

1875 1,000 Smk.
1877 11,500 »

1878—80 11,232 »

Yhteensä 23,732 Smk.

1892
1893

125
105

»

»

Porin teatteri:

1894 30 » 1876 100 Smk.
1896 26,050 » 1888 2,017 »

Yhteensä 32,775 Smk.iteensiiii 32,775 Smk. 2,117 Smk.2,117 Smk.
Yhteensä 25,849 Smk.

Korkeampi kouluopetus:
Kaikellaiset ihmisystävälliset

1873 10,000 Smk.
tarkoitukset:

1879 10,500 » 1877 2,020 Smk.
1880 800 » 1878 70 »

1881 825 » 1879 1,610 »

1882 375 . 1880 125 »

1883 200 » 1881 150 »

1884 300 » 1882 420 »

1885 700 » 1883 660 »

1886 200 » 1884 230 »

1889 1,000 » 1885 5,565
1890 120 » 1886 5,970 »

1892 825 1888 1,100 »

1893 1,900 » 1889 400 »

1894 1,250 » 1891 200 »

1895 575 1892 100 »

1896 625 » 1893 2,200 »

Yhteensä 30,195Yhteensä 30,195 Smk.Smk. 1894 1,200 »
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Niinkuin ylempänä olevasta erityisluettelosta nähdään, lah-
joitti Antti Ahlström eläessään seuraavat rahasummat alempana
mainittuihin tarkoituksiin:

1895 200 Smk.
_ r_ __s , __

1895 200 Smk. Erityiset muut tarkoitukset:

1896 255 »

Yhteensä 22,475 Smk.
i8o() 2 55 »

1878 500 Smk.
1881 25 «

Sanomalehdet: 1882 100 »

„Morgonbladrt": 1883 125 »

j 884 200

1877 1,450 Smk. 1885 550 »

1878 512 V 1887 2,975
1882 200 » 1888 J20

1883 100 » 1889 100 »

2,262 Smk. 1890 330 » ■
„Finlaiid": 1891 50 »

1888 3,123 Smk. 1893 375
1889 1,000 J894 2,235

1890 1,000 » 1895 298 »

1891 1,000 » 1896 742 »

1892 1,000 »1892 1,ooo » Yhteensä 8,725 Smk.Yhteensä 8,725 Smk.

7,123 Smk.

„Valvoja": Tieteelliset tutkimukset ja
seurat:

1888 joo Smk.

1889 100 » 187(1 500 Smk.
1891 100 1886 2,000 »

1892 100 » 1887 900 »

400 Smk. 1890 1,000

1891 1,600 »

„Vestra Finland": 1895 1 ,000 »

1893 1,625 Smk. 1896 1,000 »

Yhteensä 1 1,410 Smk. Yhteensä 8,000 Smk.
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Nämä numerot puhuvat selvää kieltä siitä, mitkä aatteelliset
ja ihmisystävälliset harrastukset olivat Ahlströmin sydäntä lä-
hinnä. Niistä näkyy, että köyhien ja aineellisesti osattomien
avustukset olivat hänen hyväntekeväisyytensä suurimpana meno-

eränä. Sitä lähinnä tulevat kansanopetuksen ja kansanvalis-
tuksen hyväksi määrätyt varat. Ollen lapsuudessaan ja nuo-
ruudessaan kansaa lähellä tunsi hän paremmin kuin useammat
muut omaltakin kohdaltaan, kuinka kipeästi kansa kaipaa oppia
ja valistusta. Tehtaiden ja sahain kansakouluihin pantujen
varojen merkitystä lisää sekin, että ne eivät olleet kerta kaik-
kiaan annetuita apuja, vaan samalla sitovia lupauksia vastai-
suudenkin varalle niin pitkäksi aikaa kuin laitokset olivat Ahl-
strömin hallussa. Muut lahjoitukset eivät läheskään vastaa

näihin yllämainittuun kahteen tarkoitukseen annetuita varoja,
mutta osottavat nekin Ahlströmin harrastusta ja mielihalujen
suuntaa ja voimaa. Ahlström oli kirkon ja uskonnon ystävä ja
tahtoi kummankin hyväksi tehdä voitavansa. Varsinkin tunsi-
hän itsensä laivanvarustajana ja laivankäyttäjänä merimieslähe-
tykseen sidotuksi. Korkeampi suomalainen kouluopetus sai

A. Köyhäin hyväksi 349,01 1 Smk.
B. Kansakouluille ja kansansivistyksen edistämi-

seksi 1 81,708
C. Kirkollisiin ja uskonnollisiin tarkoituksiin 32,775 "

D. Korkeimman kouluopetuksen hyväksi . 3°,'95
E. Teatterien avuksi 25,849 »

F. Kaikellaisiin ihmisystävällisiin tarkoituksiin . 22,475 »

G. Sanomalehtien kannatukseksi I j ,4 1o »

H. Erityisiin muihin tarkoituksiin 8,725 »

I. Tieteellisiin tutkimuksiin ja tieteellisten seu-
rain hyväksi 8,000 >,

Yhteensä 670,208 Smk.
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häneltä runsasta kannatusta. Niin kauvan kun ajat olivat suoma-
laisille kouluille kireät, laskee hiin kouluasian alttarille tuhan-
tisia seteleitä, myöhemmin vaan sataisia, nekin aikaisemmin
tekemäinsä lupauksien täyttämiseksi. Valtio oli vähitellen otta-

nut lyseot ja tyttökoulut huostaansa, eivätkä ne siis enää tar-

vinneet yksityistä apua entisessä määrässä. Mutta kun uusi
aate koulttalalla, yhteiskouluaate, taas tarvitsi tukea, ei hiin sitä
kieltänyt. Kun alempi ja ylemjii kansanopetus sekii kirkollinen
ja uskonnollinenkin opetus oikeastaan kuuluvat yhteen ja Ahl-
strömin harrastus niihin lähti samasta alkujuuresta, niin saattaa

niiden hyväksi annetut rahamäärät yhdistää, joten saadaan selko
Ahlströmin suhteesta tähän hänen harrastustensa lempilapseen,
verrattuna hänen toiseen suosikkiinsa, köyhään kansaan. Näistä
esiintyy jälkimäinen vain noin kolmatta osaa edullisemmassa
asemassa kuin edellinen.

Että tätä meidän kansaamme on sen köyhyydessä autettava ja
sen tietämättömyydessä valistettava, siinii ne kaksi selvää jayksin-
kertaista periaatetta, joiden johdolla Ahlström järjesti hyvän-
tekeväisyytensä. Nuo periaatteet oli hän itse, ilman mitään
suurempaa ulkopuolista vaikutusta, itselleen muodostanut oman
elämänsä kokemuksista. Mutta eivät muutkaan kansamme, etu-

päässä suomenkielisen kansamme kulttuurin korottamista tar-

koittavat harrastukset jättäneet häntä kylmäksi. Suomalaisen
näyttämiin pelastamiseksi annetut varat ovat suurimmalta osal-
taan valtiopäivävuodelta 1877 —78 ja siis tuloksia pääkaupun-
gissa saaduista vaikutuksista. Samaa vaikutusta osottaa myös-
kin »Morgonbladetin», ja »Finlandin» sekii tieteellisten tutki-
musten ja seurain kannattaminen. Merkityt rahat osoittavat
tämän vaikutuksen voimallisuutta ja joskin ne ovat verrattain
pieniä edellisten lahjoitusten rinnalla, ovat ne erikseen katsot-
tuina ja verrattuina muiden yksityisten tekemiin uhrauksiin
varsin suuremmoisia. En suinkaan tahdo väittää, että apujen
erisuuruiset määrät tarkalleen ilmaisisivat Ahlströmin henkisten
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harrastusten ja mielihalujen voimaa ja laatua, mutta on niillä
kuitenkin joku merkitys siihen nähden, että ne näyttävät ole-
van sopusoinnussa sen kanssa, mitä hänestä muutenkin tie-
dämme. En myöskään väitä, että tämä apujen lajittelu tapah-
tui itsetietoisesti siten, että antaja kirjoistaan olisi tutkinut
ja katsellut, mihin milloinkin oli mitkin avut antanut ja mitä
vielä voisi antaa. Lajittelu syntyi epäilemättä itsestään, mutta

niin ollen valaisee se hänen sisällistä ja aatteellista ihmistään.

Itsestään herää näitä suuria lahjoituksia ajatellessa kysymys,
minkä kiitoksen niistä antaja sai aikalaisiltaan. Vaikka olenkin
hänen vanhain ystäväinsä lausuntojen nojalla ja ilmankin niitä
hänen luonteensa tuntemisen perusteella vakuutettu siitä, että
Ahlströmin hyväntekeväisyys ei tapahtunut kiitoksen ja kunnian
saavuttamisen tarkoituksessa ainakaan enemmän kuin mitä
yleensä on inhimillistä, vaan että pääyllyttimenä siihen oli
hänessä elävä tarve tällä tavalla vaikuttaa häntä innostuttavien
aatteiden hyväksi, niin katson kuitenkin, etfei tästä perhejul-
kaisusta saa puuttua osoitteita siitä tunnListuksesta, jonka hän
eri haaroilta sai osaksensa.

Lähimpänä Ahlströmiä olivat hänen työmiehensä Noor-
markussa. Heiltä on olemassa montakin isännälle omistettua
onnentoivotusta sekä Antin- että uudenvuodenpäivinä. V:na
1878 sähköittävät nämä Antin jiäivänä Poriin: »Me Noor-
markun tehtaan miehet olemme uskolliset sen tiedät.» Tammi-
kuun 1 ji:nä 1883 saapuvat samat työmiehet hänen luokseen,
ja yksi heistä pitää näin kuuluvan puheen:

»Hyvää huomenta! Onnellista Luitta vuotta! Uusi jiäivä
uudella valkeudella herättää nyt meidänkin mielemme ja sydä-
memme suurella ilolla ja nöyrällä kunnioituksella lähestymään
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rauhan ruhtinasta ja samassa toivottamaan ja anomaan häneltä
onnea ja menestystä, terveyttä ja rauhaa miehelle, joka on

meille avannut sivistyksen lähteet ja tuulen ajan vankalla mie-
kalla murtanut pimeän raakuuden rautaportit. Kirkas taivas
ikäänkuin muistuttaa meille: katsokaat uutta valkeutta!»

»Meidän sivistystä kaipaava kansa, meidän köyhä ja pieni
isänmaa ei voi kiittää niinkuin tulisi niitä jalomielisiä miehiä,
jotka suurilla uhrauksilla ja suurilla ponnistuksilla ovat tahto-
neet johdattaa kansaa eteenpäin valon ja sivistyksen tiellä.
Missä ikänä on otettu puhe sivistyksen levittämisestä ja Herran
viinamäen kalliista kasvattamisesta, niin on siinä mainittu yhden
jalomielisen miehen nimi, yhden kansalta rakastetun valon
harrastajan hyväntahtoisuus on siinä kerrottu. Siunattuna elää
sen muisto; kauniisti kasvaa sen jalot työt. Kirkkaasti loistaa
sen herättämä valkeus, lihavasti kasvaa sen kylvämä elo. Ja
itse on hän kansalta kunnioitettu ja rakastettu. Emme voi enää
olla sitä nimeä mainitsematta sillä sepä on juuri meidän rakas-
tettu isäntämme — kauppaneuvos A. Ahlström. Se työ ja vai-
kutus, jota A. Ahlström on keskellämme toimittanut, on Herran
siunauksesta ollut hyödyllinen ja runsas. Se on ollut niin kuin
uuden kevätauringon kirkas valo, joka saattaa lumen sulamaan
ja jäät lähtemään, herättäii kukkaiset kuorestansa puhkeamaan
— virkistyttää luonnon väsyneet voimat ja saattaa ne uuteen

toimeen ja uuteen elämään. Yleisen suosion ja kunnioituksen
muistossa elää kauppaneuvos A. Ahlström aikakautemme his-
toriassa jaloimjiain hyväntekijäin luvussa. Ijäti unhoittumatto-
massa muistossa on se varmaan säilyvä tuleville sukupolville
iloksi ja hyödyksi. Kaikkein lähinnä hän on pysyvii rakkaassa
muistossa meiltä Noormarkkulaisilta ja erittäinkin meiltä tehtaan
työmiehiltä, joita Ahlström aina kohtelee hellällä rakkaudella ja
ystävällisellä hyvyydellä, ei niinkuin isäntä palvelijoitansa, vaan
niinkuin isä lapsiansa. Vaan tästä kaikesta emme taida muuta

kuin kiittää Jumalaa niinkuin teidän tahtonnekin on, ja jiyytää
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nöyrällä sydämmellä että Hän, joka kaikki voi, antaisi Teille

terveyttä ja voimaa sekä onnea ja siunausta kauvan elää ja
vaikuttaa Herran viinamäen hyödyksi, että se aina enemmän

ja enemmän kantaisi hedelmiä viinamäen isännän kunniaksi.»
»Kirkas olkoon elämänne ehtoo. Koko elämiinne tie kasva-

koon kukkasia ja palmuja ja kansan kiitollisuuden kyyneleet
levätköön niiden päällä, että ne ihanimmilta näkyisi. Tähtinen
ja kirkas olkoon elämiinne taivas ja antakoon valkeutensa yöllä
ja jiiiivällii. Ja niinkuin olette Jumalan kunniaa etsinyt eikä

omanne, niin suokoon Hän, joka meitä kaikkia kunniansa osalli-
suuteen pyytää, että Tekin saisitte runsaasti niittää hedelmän
siitii kylvöistä kuin täällä olette kylväneet. Hiin vastaanottakoon
sydämmemme kiitokset ja lähettäköön Teille tämänkin vuoden
ajalla onnen ja siunauksen, joka on hartain toivotuksemme.
Eläköön kauvan sivistyksen kylväjä, uuden valon virittäjä ja
isänmaan rakastaja, kauppaneuvos A. Ahlström.»

Ahlströmin vanha jialvelija Lankosken ajoilta, tukkipäällys-
mies Juhana Henrik Lönnqvist, jolle niinkun tukkipäällysmies
Rosengrenillekin Ahlström oli hankkinut Suomen talousseuran
kunniamerkin, kirjoittaa hänelle tämän johdosta 25 p:nä syys-
kuuta J 882:

»Kiitos kaunis kaikukohon, ilo riemu rauha ja rakkaus, ynnä
ylistetty kunnia koittakoon minun rakkaan ja helläsydämmelli-
sen ystäväni Herra kaujjpaneuvos A. Ahlströmin ynnä Rakkaan
puolisonsa ja koko perheensä ylitse. Niinkuin Ihana Aamu-
rusko koko taivaan kaunistaa, niin rakkaasti ja ystävällisesti
pyydän esittää kiitokseni sen kunniamerkin edestä kuin sain
minä sinä 15 sunnuntaina Pyhän kolminaisuuden päivästä Meri-
karvian kirkossa Alttarin edessä jälkeen päätetyn jumalanpalve-
luksen Juhlallisesti meidän provastiltamme liitettynä kauniin
Promssimetaaliin viheriäisessä nauhassa knajiin lävessä kannet-
tavaksi. Suokoon Jumala pitkää ikää näin jalomieliselle isän-
nälleni. — ■■>
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»Siihen hetkeen kuin tämän kauniin palkinnon sain olen

Jumalan armosta saanut sen tyytymyksen Rakkaalta Isännältäni
ehkä kyllä monasti Heikkona, mutta suokoon kaikkivaltias mi-
nulle Voimaa tästä lähin kun tähän asti yrityksissäni muista-
maan velvollisuuttani.»

»Syvimmällä kunnian osoituksella

Juhan Henrik Lönnqvist.

Julkisista kunnianosoituksista mainittakoon Ahlströmin v:na
1881 saama kauppaneuvoksen arvonimi, joka annettiin hänelle
palkinnoksi hyödyllisestä toiminnasta.

Tämän tapahtuman johdosta lähetettiin joltakin taholta näin
kuuluva runopätkä:

»Terve Kauppaneuvos Ahlström,
Terve sulle, kunnon mies,
Saamastas jo viho viimein,
Arvon kauvan ansaitseman.
Terve sulle terveheksi,
Taudistasi toipuvaksi,
Tenhokkaasti ryhtyväksi
Kansan työhön kallihisen
Vastapäin kuin tähän asti.

Täyttäessään kuusikymmentä vuotta sai Ahlström vastaan-

ottaa lukuisia onnentoivotuksia, joista panemme tähän vain
seuraavat kaksi:

»Kokoontuneina tyhjentämään maljan teidän kunniaksenne
pyydämme täten lausua teille, herra Kauppaneuvos, sydämmel-
lisimmät onnentoivotuksemme tänäpäivänä, teidän kuudentena
kymmenentenä syntymäpäivänänne, jolloin Te iloisena ja onnel-
lisena omaistenne ja ystäväinne keskellä saatatte muistella elä-
männe työtä, joka on kantanut runsaita sadankertaisia hedel-
miä. Eläköön, kauvan eläköön vielä Antti Ahlström! Porin
Suom. Lyseon opettajien puolesta

Ad. Malin.»
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»Täytettyyn kuudenkymmenen vuoden ikään, hedelmälliseen
työhön, jaloihin uhrauksiin yhteishyvän eduksi toivottavat sydäni-
mellisesti onnea.

Yrjö-Koskinen, Ignatius, Eneberg, Donner, Forsman,

Löfgren, Almberg, Göös, Meurman.»
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VIIMEISET YRITYKSET JA TULEVAI-
SUUDEN TUUMAT.

Suursaaren saha. — Aikeita perustaa piiiupulilehdas,
sokeri/ehdas ja puuhiomo. - Ahlströmin testamentti.

F" della olevista luvuista, joissa olemme esittäneet Ahlströmiin
>

toimia liikkeensä laajentamiseksi uusien sahain ostojen
ja perustamisien kautta, hiinen uusia maatilain ostojansa ja
toimiaan Porin radan aikaansaamiseksi, olemme nähneet, kuinka
suuren liikemiehen hengen siivet vuosien kuluessa vaan kas-
voivat ja kuinka hänen yritystensä lento yhä korkeammalle
kohosi. Hiinen laajentamishalunsa ei hetkeäkään tuntenut itseään
tyydytetyksi. Ei kysymystäkään hyvin ansaitusta levosta, ei
ajatustakaan ruveta laakereillaan lepäämään. Tuskin hän oli saa-
nut teoksen käsistään, kun mielikuvitus jo liiteli uusissa aat-

teissa, ja niiden toteuttamisessa. Semmoiselle miehelle on
henkisesti kiusallista seisoa yhdessä kohden eikä hänen tar-

monsa saa rauhaa, ennenkun se pääsee käymään käsiksi uusiin
yrityksiin. Häntä ei jiidätä tiellään mikään muu kuin kuolema.

Ja niin täytyi Antti Ahlströmin jTäästä vielä Itä-Suomeenkin
asioita tekemään. Ei ollut hänelle kylliksi, että melkein kaikki



VIIMEISET YRITYKSET JA TULEVAISUUDEN TUUMAT. 497

vesistöt Länsi-Suomessa, Hämeessä ja Keski-Suomessa hänen
puitansa uittivat ja että hänen hakkaajainsa kirveet kaikuivat
näiden maakuntain melkein kaikkien pitäjäin metsissä, että lai-
vat luovivat hänen tavaroitaan noutamaan Pohjanlahtea ylös
Merikarvialle, Poriin, Raumalle ja Turkuun sekä Suomenlahtea
Kyminjoen suuhun, — vähää ennen kuolemaansa suunnitteli
hän sitten myöskin toteutunutta tuumaa päästä käsiksi Karjalan
metsien rikkauksiin, päästä lastaamaan lankkuja ja lautoja
Uuraastakin. Ken tietää, eikö hän, jos olisi saanut elää, olisi
pannut sahanpiipjnvjaan savuamaan Vienanmerenkin rannoilla.

Suursaaren höyrysaha Vuoksen varrella Antrean pitäjässä
on Ahlströmin viimeinen saha. Hän laski sen perustuksen v:na
180,5, mutta ei kuitenkaan ehtinyt nähdä sitä käynnissä, kun
kuolema tempasi hänet pois.

Aiheen lähteä näille kaukaisille maille oli hän saanut eräältä
jiorilaiselta liikemieheltä, joka kerran heidän junassa yhdessä
matkustaessaan oli Ahlströmille kehunut Itä-Suomessa tekemiään
hyviä puutavarakauppoja. Näin on Ahlström itse kertonut
ja lisännyt leikillisesti, että tuo kehuminen kävi kehujalle kal-
liiksi, oli »vitsaa omaan selkään», se kun sai aikaan kilpailua sieltä,
mistä sitä oli vähimmin odotettu. Silloin oli kruunun lahjoitus-
maiden siihen saakka koskemattomista metsistä alettu myydä
vanhoja puita eikä Ahlström voinut vastustaa haluansa olla
mukana niitä ostamassa. Kun hän kertoi tästä tuumastaan

ystävälleen Avellanille, koetti tämä saada häntä siitä luopumaan,
kysyen, eikii Ahlström jo alkanut olla liika vanha liikettään yhä ja
yhä laajentaakseen ja eikö hänen jiäinvastoin pitäisi ruveta tuumi-
maan sen pienentämistä. Hetken aikaa näytti Ahlström olevan-
kin taipuvainen noudattamaan hyvän ystävän neuvoa, mutta

luonto oli kuitenkin miestä voimakkaampi ja hän virkkoi: »Jaa,
jaa, voi olla niinkuin sanot, mutta kyllä minä sittenkin.» Ja
[lian olikin hän ostanut kaksisataatuhatta puuta Lintulan lah-
joitusmaiden metsistä. Kauppaa tehdessään ei hänellä vielä
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ollut sahaa ja näyttää hän jo päättäneen olla sitii rakentamat-
takin, koskapa tarjosi jiuut eräälle viipurilaiselle liikkeelle. Mutta
kun ei tarjousta otettu vastaan, perusti hän sahan.

Suursaaren saha valmistui kohta Ahlströmin kuoleman jäl-
keen. Se on kolmella raamilla käypä ja sahaa nyt noin 9,000

standerttia vuodessa. Sahattu tavara kuljetetaan Antrean ase-
man kautta Viipuriin ja lastataan Uuraassa.

Ahlströmin viimeiset uudet tuumat eivät kuitenkaan supistu-
neet ainoastaan hänen tähänastiselle »omalle alalleen». Hiinen
päässään alkoi pyöriä suunnitelmia myöskin kokonaan uusiin,
hänelle tähän saakka vieraihin yrityksiin. Hän ei tyytynyt
enää olemaan ainoastaan rautatehtailija ja puutavaraliikkeen
harjoittaja, vaan oli hän jjäättänyt ryhtyä toimimaan muillakin
tehdasliikkeen aloilla. Hän tuumi perustaakseen pumpulitehtaan
ja sokeritehtaan, mutta ennen muuta oli hän kiintynyt aattee-

seen perustaa puuhiomo. Etujjäässä tätä viimemainittua liik-
keen haaraa tarkoittaen, joka ei silloin vielä ollut jiäässyt sii-
hen vauhtiin kuin myöhemmin, kuultiin hänen vähää ennen
kuolemaansa sanovan: »Suomi käy uutta loistavaa tulevaisuutta
kohti teollisuusalalla ja silloin minä tahdon olla mukana.»

Luonnollista olikin, että Ahlström kiinnittäisi erityistä huo-
miota tähän viimemainittuun tehdasliikkeen haaraan, hänellä
kun suurten metsäin ja varsinkin monien eri osissa maata ole-
vien koskien omistajana oli kaikki edellytykset onnistuakseen
sillä alalla. Kauttuan kosken kirkas ja puhdas vesi oli kuin
luotu hiomaan hienoa paperiainetta ja mikseivät Strömfors'in
alla olevat kosket voisi käyttää paperitehtaita yhtä hyvin kuin
sen yläpuolella saman vesistön varrella olevat muutkin kosket.
Vielä lienee hän ajatellut pumpulitehdasta Strömforsiin, sekä
maanviljelyskalustotehdasta Fredriksforsiin --ja kuka tietää mitä
kaikkea.

Jo vuonna 1 890 tapaamme saapuneissa kirjeissä jälkiä Ahl-
strömin aikeista perustaa paperitehdas. Useat henkilöt mainit-
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sevat lukeneensa sanomalehdissä uutisen, että Ahlström aikoo
jierustaa puuhiomon ja tarjoovat hänelle jialveluksiaan. Kilpai-
lun pelkokin näkyy heränneen tuon uutisen johdosta. Niinpä
kirjoittaa »Kannuskoski aktiebolag» elokuun 11 p:nä 1890:
»Eräästä sanomalehtiuutisesta olemme nähneet, että K. H.
olisi halukas sijoittamaan pääomaa puuhiomisliikkeeseen, mutta

kun kiljiailu tätä nykyä tällä alalla on käynyt hyvin tuntu-

vaksi ja kun ei ole toivottavaa että yhä useampia tuollaisia
keskenään kilpailevia liikkeitä näinä aikoina maassamme syn-
tyy, niin rohkenemme kysyä, eikö K. H. tahtoisi sijoittaa pää-
omiaan meidän jo vuodesta 1883 olemassa olevaan tuollaiseen
joko osakkaana tai ehkä myöskin yksin ottamalla haltuunne
liikkeemme.» Myöskin eräs toinen jiuuhiomo tarjoutuu myytä-
väksi. Viiliin tulleet uudet sahain ostot ja sahaliikkeen muut

laajennusjTuuhat luultavasti keskeyttivät puuhiomon perustamis-
jmuhan, koska sen toteuttamisesta ei näy jälkiä viiteen vuoteen.

Mahdollisesti vaikuttivat siihen myöskin huonot liikeolot, var-
sinkin vuosi 1892. Mutta v:na 1895 nousee asia uudelleen esille
ja mainitaan siitä taas sanomalehdissä. Sen johdosta kääntyy
Karhulan konepaja Ahlströmin puoleen tarjouksella rakentaa
jiuuhiomo. Tälläkin kertaa syntyy entisten puuhiomoin omis-
tajissa levottomuutta syntyvän kilpailuin pelossa. Huomattava
on seuraava, rehtori Alfred Kihlmanin kirje lokakuun 26 p:nä
1895:

»jostain sanomalehdestä olen lukenut, että Herra Kauppa
neuvos aikoo jierustaa suuremman puuhiomon. Minulla ei ole
mitään oikeutta sekaantua toisten asioihin enkä sitä teekkään.
Mutta kun minulla on ollut kunnia usein tavata Herra Kauppa-
neuvosta ja minussa sen kautta on syntynyt kiintymystä Teihin,
katson voivani aijottuun yritykseen nähden antaa muutamia
neuvoja, jotka ehkä ovat jonkin arvoisia.»

»Olen kolmattakymmentä vuotta ollut osallisena johtamassa
puuhiomoita ja tunnen senvuoksi jotenkin hyvin tämän teolli-
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suuden, sen antamat edut ja sen voitettavina olevat vaikeudet.
Tiima teollisuus on ollut voittoatuottava, kuitenkin hyvin eri
tavalla eri vuosina jo edellisinäkin aikoina. Nyt on se huonone-
maan jiäin. Syynä siihen on liikatuotanto. Venäjä, jonne
valmisteita on edukkaasti viety, ei voi käyttää läheskään kaik-
kea mitä Suomi tuottaa. Jäämä, joka jo nyt on sangen suuri,
on vietävä ulkomaille. Mutta siellä ovat hinnat Ruotsin ja
Norjan kilpailun vuoksi niin alhaiset, että puhdas voitto on
kovin pieni, tuskin mikään. lvi minun mielestäni siis ole edul-
lista sijoittaa varoja rakentamalla puuhioinoita.»

Kun Ahlström kerran oli jiäättänyt — ja niinkuin näyttää
vakavasti jiäättänyt — antautua uusille urille, ei häntä vannaan-
kaan olisi kiljiailun yhtä vähän kuin huonojen aikojenkaan
pelko voinut pidättää tätä päätöstään toimeenpanemasta. Kun
hän talvella 189(1 matkusti Heisinkin, oli puuhiomon perusta-
mispäätös jo tehty ja oli matkan tarkoituksena m. m. tämän

yrityksen valmisteleva käytännöllinen järjestäminen.
Kuolema tuli yhtäkkiä väliin ja uudet tuumat jäivät kaikki

toteuttamatta.

Tässä yhteydessä lienee paikallaan vielä esittää, mitä mää-
räyksiä Ahlström tekemässään testamentissa jätti liikkeensä
hoitoon ja järjestämiseen nähden jälkeläistensä noudatettavaksi.
Hänen viimeinen tahtonsa oli, että rouva Ahlströmiin tulisi hänen
kuolemansa jälkeenhallita jakamatontapesää ja että liikkeen tulisi
jatkua muuttumatonna ja jakamatonna. Kauppaneuvoksettaren
kuoltua oli liike asettava osakkeille, niin monelle kuin lapsia
oli, ja oli kullekin lajiselle tai heidän jälkeläisilleen annettava

yksi osake. Tämän osakkeen saattoi sen omistaja kyllä myydä,
mutta oli se kuitenkin aina sitä ennen tarjottava sisaruksien tai
heidän jälkeläistensä lunastettavaksi samasta hinnasta kuin



Kauttuan
paperitehdas



504 VIIMEISET YRITYKSET JA TULEVAISUUDEN TUUMAT.

minkä vieras oli tarjonnut. Liikkeen johto oli tietysti oleva
osakkeiden omistajain käsissä. Toivomuksena lausui testamen-

tin tekijä, että hänen omat poikansa, vaikkakin joku tai jotkut
heistä olisivat liikkeen pääjohdossa, samalla kuitenkin hoitaisi-
vat: Valter Noormakkua ja Saarikoskea, Lankoskea jaLamppia,
Rafael Fredriksforsia, Bertel Kauttuata ja Birger Strömforsia.

Näissä testamenttimääräyksissä ilmaantuu niissäkin liikemie-

hen tarkkanäköisyys. Jos ihminen yleensä voi mitata tietä ja
antaa ohjeita tulevaisuudelle, niin oli Ahlströmin tarkoitus näi-
den määräysten kautta nähtävästi parhaiten toteutettavissa. Hän

toivoi, niinkuin hyvin ymmärrettävää onkin, ettei hätien raken-
tamaansa kekoa hajotettaisi, vaan että jierilliset ja jälkeläiset
sitä pitäisivät koossa ja siihen kukin kortensa vetäisivät. Se
saattoi tapahtua, parhaiten siten, että kullakin heistä tai ainakin

niillä, jotka sitä haluisivat, olisi ei ainoastaan kokonaisuus hoi-
dettavana, vaan kullakin myöskin oma erikoisalansa. Samalla
kuin he olisivat yhtiön isäntiä, olisivat he myöskin sen palveli-
joita. Näin tulisi heistä toinen toistaan ohjaamaan ja auttamaan

ja samalla toinen toistaan tarkastamaan. Ja että maaomaisuus
ja liike niin kauvan kuin mahdollista tulisi pysymään Ahlströmin
suvun hallussa, tahtoi hän asettaa niin, ett'eivät vieraat pääsisi
ainakaan ilman suvun jäsenten suostumusta tunkeutumaan vä-

liin. Kuinka monta esimerkkiä onkaan sekä kauppaliikkeen
että maanviljelyksen alalla olemassa siitä, että suuretkin talot ja
loistavatkin liikkeet ovat hävinneet ja hajonneet sen kautta, että

veljet vanhan isännän ja omistajan jälkeen ovat eronneet ja
jtalottel emalia ja jakamalla heikontaneet yrityksiä, jotkakoossa
pysytettyinä ja sovussa elettäessä olisivat menestyksellä jat-
kuneet.

Toistaiseksi onkin Ahlströmin laaja ja monipuolinen ja taval-
laan kylläkin hajanainen liike sen omistajain yksimielisyyden
kautta vain kehittynyt ja vaurastunut, osoittaen oikeiksi perus-
tajan periaatteet. Eikä ole mitään syytä olettaa, ett'ei niin tulisi
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edelleenkin pysymään. Toivokaamme myös että tulevatkin Ahl-

ström-polvet yhtä uskollisesti kuin nykyinen ensimäinenkin jiolvi
tulevat noudattamaan liikkeen jierustajan tahtoa eivätkä hajota
sitä, mitä hän heitä varten kokosi. Jos heillä tai jollakulla heistä

joskus siihen kiusausta heräisi, jiyydän kaikessa vaatimattomuu-
dessa suositella heidän selailtavakseen tätä teosta, joka esiäidin

alotteesta on osaksi myöskin tämän vaaran torjumiseksi kirjoi-
tettu esi-isän toimista.



XXVI

NOORMARKKU.

Nykyinen Noormarkku, semmoisena kuin sen nyt näemme,
on päävaikutukseltaan melkein samanlainen ja samassa

kunnossa kuin se oli silloin kun Ahlström sen jätti. Ainoas-
taan Havulinna ja muutamat muut rakennukset ovat jälkeen-
päin rakennetut. Kun se oli ja yhä vieläkin on ikäänkuin pää-
kaupunki, josta tuota suurta valtakuntaa hallittiin ja yhä halli-
taan, niin lienee paikallaan antaa pieni kuva sen ulkomuodosta
sekä elämästä siellä.

Kun lähtee ajamaan Porista pohjoista kohti ja on päässyt
yli lakeuksien, ei ainakaan maisemista ja viljelyksistä päättäen
luulisi olevansa matkalla niin suuren liikkeen keskustaan kuin
Noormarkku. Seutu on metsäistä, melkein erämaan kalttaista,
siellä täällä vaan tien varressa joku huonosti viljelty torppa.
FlTei Ahlströmin vierailla olisi käytettävänään talon hyviä hevo-
sia ja mukavia ajojielejä, tulisi matkustaja ehkä vielä useammin-
kin huoahtaen toivomaan rautatietä tälle välille.

Yht'äkkiä aukee eräältä mäeltä eteemme Noormarkun alue
laajoine viljelyksineen. Alempana näkyy kohta jo tehtaan pää-
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rakennuksen torni ja katto sekä muiden ympärillä olevien raken-
nuksien kattoja. Toisaalla häämöittää Havulinna hongikon
keskestä.

Ajettuamme Finnbyn kyliin läjii, joka on kuin jiieni kattji-
jTala, saamme näkyviimme jiitäjän ikivanhan kellotapulin ja tor-

nittoman kirkon, laajain vainioiden keskessä, jotka kaikki .kuulu-

Havulinna.

vat tehtaalle. Vasemmalta jiunoittaa metsän reunasta Turvakoti.

Joen poikki siltaa myöten ajaessamme herättävät huomiotamme
pienessä koskessa olevat vanhat myllyrakennukset, muodostaen
omituisen vastakohdan tehtaan uudenaikaisille laitoksille.

Olemme samassa tehtaan alueen portilla. Siitä lähtee teh-
taalle leveä suora tie, jonka kahden jmolen on koivuja istutettu.

Oikealla puolen tietä virtailee Noormarkun joki kantaen
pinnallaan vaahtopalloja ja kuvastaen toisella rannalla olevia
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Finnbyn taloja. Tuon tuostakin tulee alas tukkipuu ilmaisten,
että olemme saajittmassa sahaseudulle. Vasemmalla on havu-
puita kasvavan mäen alla niittyjen ja koivujen kehyksessä
Noormarkun kansakoulu, rakennukseltaan soma ja siisti. Muuta-
mia askeleita koulun tiehaarasta nousee hyvin hoidetun honka-
metsiin läjii ajotie Havulinnan mäelle ja hetki vielii, niin näemme

mielestämme kuin lumotun linnan kohoavan eteemme emmekä
uskoisi olevamme Suomessa. Mutta sittenkin sointuu rakennus
erinomaisesti suomalaiseen ympäristöönsä. Havulinna on osoite
siitä, että karu kivimäki hyvin hoidettuna ja ihmiskäsien jalos-
tamana voipi menestyksellä ja arvokkaasti sopia jalustaksi ei
vain harmaille hökkeleille, vaan soinnuttaa linjansa myöskin
uusimman arkkitehtuurin ymjiärille.

Luontoa Noormarkussa on yleensäkin ihmiskäsin autettu

mikäli mahdollista. Entisestä pellosta joen rannalla on siten
saatu syntymään esjilanaadimainen puisto, jonka läjii kuusi-
istutusaidan muodostamassa varjoisassa ja tuulilta suojatussa
solassa tiemme jatkuu päärakennuksen luo. Emme vielä pysähdy
siihen, vaan kosken sillalle. Siinä on toisella puolen koskea
rautatehdas, toisella saha. Näiden laitosten välissä kuohuu
sillan alatse melkoisessa putouksessa sisäjärvien ruskea vesi
kahden puolen pientä kalliosaarta.

Rautatehdas on viimeisen palon jälkeenrakennettu harmaasta
kivestä. Samassa rakennusryhmässä on myöskin sähkölaitos,
joka valaisee joka kolkan Noormarkun tehtaalla sekä sisällä
että ulkona, ynnä pumpjiulaitos, joka nostaa veden aina Havu-
linnan torniin saakka. Vähän matkaa pajasta on Noormarkun
tehtaan »palokunnan talo» jossa säilytetään ruiskut ja jvumjiut.

Saha, joka sijaitsee vastapäätä pajaa toisella puolen jokea,
ei ole Ahlströmin liikkeen suuriinpia eikä sen sahaus ole miten-
kään verrattavissa höyrysahojen nopeaan työhön. Sillit samoin-
kuin Lampin ja Lankosken vesisahoilla 011 merkityksensä his-
toriallisena muistona niiltä ajoilta, jolloin Ahlströmin ja koko
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maan jniutavaraliike oli vasta alullaan. Se onkin tätä nykyä
liikkeen ainoa käynnissä oleva vesisaha ja sahaa vaan ne puut,
jotka eivät jaksa uida edemmä. Suurin osa Noormarkun väy-
lää myöten alas tulevista jittista suistuu sahan sivuitse Hamina-
holmassa jalostettavaksi.

Vaikk'ei Noormarkun pajalla ja sahalla olekaan suuremjjaa

merkitystä Ahlströmin liikkeessä ja vaikka ne eivät voikaan vie-
raalle antaa käsitystä sen suuruudesta, ovat ne kuitenkin omiansa
antamaan käsitystä liikkeen laadusta ja jjitämään vireillä vai-
kutusta sen moninaisuudesta, jota vaikutusta vielä lisää tehtaan
maanviljelys. Tämäkin on Noormarkussa jiienemjii kuin monessa
muussa kartanossa. Se on siis oikeastaan vaan pää, joka on
Noormarkussa ja siellä toimii. Jäsenet toimivat toisissa pai-
koissa.

Palaamme takaisin tehtaan päärakennukselle. Kulemme ohi
rauta- ja hiilimakasiinien, sivuutamme tehtaan konttorin, jossa
saman katon alla on sähkölennätinkonttori. Näemme tuonnem-

pana häämöittävän navetta- ja tallirakennukset ynnä monet

muut uiko- ja taloushuoneet, jotka hyvin hoidettuina puhuvat
siitä hyvinvoinnista, joka tätä kaikkea ylläpitää ja siitä järjes-
tyksestä, joka talossa vallitsee.

Avaran pihan laidassa, jonka ympäri kulkee leveä sannoi-
tettu ajotie, ja jonka keskessä suihkulähde lorisee, seisoo se
palatsimainen rakennus, josta liikettä johdetaan. Se on kaksi-
kerroksinen puurakennus, nyt valkeaksi maalattu jiunaisine kat-

toineen ja ikkunanpielineen. Se sattuu yhdellä leveäsivullaan
laajaan puistoon, toisella pihaan, jonka laidassa vastapäätä on
pienempi rakennus eräitä konttorihenkilöitä varten. Tämä raken-
nus oli ennen päärakennuksena ja sijaitsi silloin joen rannalla

melkein nykyisen päärakennuksen kohdalla.
Astumme etehiseen, josta kaksoisrappuset vievät ylikertaan

ja tulemme niiden alatse sisempään avaraan etehiseen, josta
ovet ja käytävät vievät rakennuksen eri osiin.
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Pistäymme ensin ruokasaliin, jonka sisustuksesta valokuva
antaa täysin tyhjentävän selvityksen ja mainitsemme sen lisäksi
vaan, että katossa herättää huomiota sojiiviin kuvioihin sijoite-
tut muutamain suurmiestemme, Lönnrotin, Snellmanin, Rune-
bergin y. m. nimet, ilmaisten tiimitkin pieni detalji sitii isiin-
maallista mieltä, joka talon isännässä vallitsi. Ruokasali on

samalla talon naisväen työ- ja seurusteluhuone. Keinutuolissaan
ottaa siinä emäntä vastaan raportit suuren taloutensa tajiahtti-
mista, antaen neuvoja ja määräyksiä kyökkiin, talliin, jiuutar-
haan ja saaden telefoonin kautta tietoja ja kysymyksiä eri haa-
roilta ja mitä erilaisimmista asioista. Milloin soittaa mikin laji-
sista Fredriksforsista, Kanttilasta ja Helsingistä, josta varsinkin
tiedot suuren maailman tapahtumista saapuvat.

Ruokasalista palaamme takaisin etehiseen ja tulemme siitii
saliin. Senkään sisustus ei nykyisessä asussaan suuresti eroa
kauppaneuvoksen aikuisesta ja antaa valokuva siitäkin yksityis-
kohtaisen käsityksen. Katossa riijTjmva kristallikruunu on van-
haa tekoa. Arvokas huonekalu on eräs vanha hienotekoinen
kaappi oikealla ovesta. Vasemmalla heti ovesta tultua seisoo
Steinvayflyvgeli. Salin seinät ovat täynnä taideteoksia, joista
monetkin sangen arvokkaita. I.nnen muita vetävät huomiota
jiuoleensa Ville Vallgren'in marmorinen »Ofelia» ja A. Ivdel-
feltin »Merimiehiä». Fdelfeltiltä on myöskin muutamia pienem-
piä maalauksia öljyvärissä ja akvarellissa, sekii rouva Ahl-
strömin muotokuva pastellissa. Eero Järnefelt on Noormarkun
pienessä taidegalleriassa edustettu kolmella pienemmällä maise-
malla sekii alkuluonnoksella yhteen hänen parhaista tauluistaan
»Lehmiä savulla». Helmi Bieseltä on »Lamjiimaisema- ja
»Kesäyö». Vaihtelua näille suomalaisille aiheille antaa italia-
laisen Gambogin Välimerunaisema. Mainittakoon vielii eräs

maisema Fanny Churbergilta ja norjalaisen Juliana Langl»ergin
luonnos Kauttuan puistosta. Myöskin rouva Thyra Borgilta on
useita luonnoksia hänen vanhempainsa kotia koristamassa.
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Oikealla puolen salonkia näkyy rouva Ahlströmin makuu-
huone. Vasemmasta sivuovesta tulemme n. k. »siniseen kamma-
riin». Sekin on pieni taidegalleria, jossa etujiäässä nähdään

perheen jäsenten muoto- ja valokuvia. Niistä on erityistä mie-
lenkiintoa herättävä F. Ahlstedtin maalaama muotokuva Antti
Ahlströmistä vuodelta 1880. Samalta taiteilijalta on myös-
kin Vilhelm Ahlströmin muotokuva. Erityisesti kääntyy huomio
siihen suureen tauluun, joka riippuu seinällä ja esittää Antti
Ahlströmin perheensä ymjiäröimänä. Tämä taulu on, niinkuin
jo uit mainittu, Axel (»alienin maalaama. Myöskin J. Takas-
vainaja on edustettuna marmoriin veistetyllä »Reliekallaan».

»Sinisestä kammarista» vie ovi siihen huoneeseen, jota kut-
sutaan »kaujijianeuvoksen huoneeksi». Se on sisustukseltaan
täydellisesti siinii kunnossa, niissä se oli Ahlströmin eläessä.
Ikkunat ovat pihalle ja tehtaalle jiäin ja saattoi talon isäntä

jiöytänsä ääressä istuen seurata liikettä ulkona. Ikkunan pie-
lessii oli hänen telefooninsa. Ktehiseen vieviin oven ja ikkunan
välissä oli sama mukava sohva mikä nytkin, sen edessä pöytä
ja pöydän molemmissa päissä nojatuolit samaa tyvliä kuin soh-
vakin. Sohvan jiäällä seinällä on Elin Danielson-Gambogin
talvijärvimaisema onkivine ukkoineen ja luisteleville poikineen.
Kahden puolen sitä on kaksi miehenpäätä rouva Borgilta. Nur-
kassa sohvan ja ikkunan viilissä seisoo Ahlströmin marmorinen
rintakuva, Emil Vickströmin valmistama Ahlströmin kuoleman
jälkeen. Sen edessä on paikkansa alimmilla, jonka liikkeen
henkilökunta lahjoitti muistoksi isännälle hänen täyttäessään
kuusikymmentä vuotta. Ikkunain välissä on vanhanaikuinen
tyylikäs empiirijieili. Eteiseen vievän oven jiielessä on taiteel-
lisesti valmistettu pienonen seinäkaaiijii, jossa säilytetään V.
Blomstedtin maalaama vainajan kuolinmaski. Lähellä sitä on
toisella seinällä kirjakaappi. Konttorin oven ja uunin välissä
on iso seinäkaajijiikello, jonka edessä keinutuoli.
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Tässä mukavassa ja viihdykkäässä huoneessa oleskeli Ahl-
ström suurimman osan jväiväänsä. Siitii johti hän laajaa liiket-
tään. Toisen vuoron istui hän keinutuolissaan säestellen aja-
tuksiaan avainten helinällä niin, että aina päästi niitii yhden
kerrallaan sormestaan jiutoamaan. Toisen kerran nähtiin hiin
taas jiöytänsä ääressä tekemässä laskujaan pienille jKijieri-
lajiuille. Nojatuolissa istuen selkä ikkunaa vasten hän sitten
joutoaikoina lueskeli sanomalehti- ja muuta kirjallisuutta. Ilta-
sin hiin kernaasti haki seuraa ja oli aina valmis kertomaan ja
kuuntelemaan.

Konttori työskenteli silloin niinkuin nytkin viereisessä huo-
neessa. Myöhemmin on toinen nurkkahuone konttorin eteisen
takana, joka ennen oli rouva Ahlströmin hallussa, otettu kont-
torin käytettäväksi.

Tähän keskustaan kulkivat silloin ja kulkevat yhäkin kaikki
ne langat, joiden avulla Ahlström monen valjakon vetämää

liikettään ohjasi. Tänne soittivat sahain, tehtaiden ja maatilain
johtajat ja hoitajat kysymyksiään tehden, määräyksiä tiedustel-
len. Aamusta varhain iltaan myöhään helisee telefooni, rapi-
sevat kynät, näjipäilee kirjoituskone. Sähkösanomia saapuu,
vastauksia lähtee. Useimmat sähkösanomat ja kirjeet saneli
kauppaneuvos itse. Sen ohessa tekevät toiset laskuja, valmis-
tavat sertteparttioita ja lastauslistoja. Tuskin kuluu päivääkään,
etfei saapuisi joku vieras, liiketuttava tai muu tuttava koti-
maasta tai ulkoa. Hevosia lähtee ja hevosia tulee.

Eikä kuitenkaan koskaan näytä olevan kiirettä tai turhaa
touhua. Kello käy rijieästi kylläkin, mutta rattaat ja hamjiaat
tarttuvat toisiinsa, tyynesti ja rauhallisesti siirtyy viisari taululla.
Mutta vieteri, joka kaikkea käyttää, vedetään joka aamu —

liikkeen aina valjijiaan johtajan aivoissa.
|a hän, johtaja, tuossa keinutuolissa istuessaan kuulee ja

näkee kyllä muutakin kuin mitä täällä pääkonttorissa, kellon
taululla, tapahtuu. Vieras ei näe muuta kuin viisarit, ei kuule
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muuta kuin heilarin näppäykset. Hänen tarkka silmänsä näkee
ja hänen tottunut korvansa kuulee kaukana toimivan koneiston
kaikkkien eri osien yksityiskohtaisen työn. Hän tietää, missä
uskotut miehet milloinkin metsiä kiertävät, puita laskevat ja
kauppoja solmivat. Hän kuulee kirveiden hakkuun kaukaisilla
saloilla, näkee sadat hevoset ja sadat reet kiskovan puita jär-

Noormarkun sähkölaitos.

vien ja jokien jäille. Hän seuraa mielikuvituksessaan ja saa-
miensa tietojen perusteella lauttainsa kulkua vesistöstä toiseen,
koskelta koskelle, ja tietää määräpäivinä odottaa niitä sahainsa
luo. Ja hänen korvissaan alkavat nyt raamit hurista ja sirkkelit
vinkua. Lautatarhat rakentuvat kuin kaupungit huoneineen ja
katuineen; toisia rakentuu ja toisia purkautuu proomuihin ja
niistä laivoihin. Laivat saavat täytensä ja lähtevät, mutta vielä
kaukaisillekin vesille seuraa hän tavarainsa kulkua ja vartoo
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tietoja niiden perille saapumisesta. Jos koneisto jossain koh-
dassa jTuuttuu voidetta tai joku ratas kuluu ja kangertelee,
kohta kuuluu hänen korvaansa epäillyttävä iiäni vaatien ja saa-
den [likaista jiarannusta.

Hän ei nyt enää ole johtamassa ja järjestämässä kaikkea tätä
Noormarkustaan. Mutta hiinen liikkeelle panemansa koni: käy
yhä entisellä voimallaan ja entisellä tarkkuudellaan niin hyvin
kuin inhimillisen työn on yleensä mahdollista käydä. Pojat
jatkavat isänsä tyiitä. Noormarkku on ulkoa ja sisältäkin pää-
asiassa sama mikä se oli, kun sen luoja ja rakentaja sen jätti.
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KUOLEMA.
Matka Helsinkiin tammikuussa 1896. — Pääsiäisen vietto
kotona Noormarkussa. — Toinen matka Helsinkiin huhti-
kuun lopulla. — Sairastuminen ja kuolema Helsingissä.
— Sanomalehtien lausunnotta. — Ruumis viedään Noor-
markkuun. — Hautaus Noormarkussa. — Puheita ja
seppeleitä haudalla.

1 della olemme yhä useammin saaneet mainita sanan ktto-
-1 _^

lema, yhä useammin on meitä kohdannut raja, jonka luona
inhimmillisen elämän aherrukset päättyvät. Sen rajan ääreen
täytyy meidän nyt pysähtyä. Se tuntuu meistä oudolta ja odotta-
mattomalta. Olimme niin kauvan tottuneet seuraamaan toime-
liaan miehen uupumatonta kulkua sillä tiellä, jota hän oli pit-
kän elämän aikana kulkenut, että meidän on vaikea uskoa se
yhfäkkiä päättyneeksi. Olimme niin kiintyneet hänen hom-
miinsa, antautuneet hänen aattoihinsa niin, että meidät valtaa
kaipaus, kun meidän nyt täytyy keskeyttää kertomuksemme
kulku. Jokainen uusi luku on ollut meille uutta syventymistä
uusiin oloihin, ja juuri kun haluamme nähdä, mitä vielii oli

tuleva, putoaa esirippu alas ja meidän on poistuminen. Kaiholla
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ja kaipauksella ryhdymme viimeiseen tehtäväämme, saattamaan

kuoleman lepoon häntä, jonka elämän jälkiä olimme niin kau-

van ja niin suurella mielenkiinnolla seuranneet melkein sen
ensimmäisistä askelista alkaen.

Enemmän kuin vuosikymmenen ajan oli Ahlströmiä hänen

parhaassa miehuuden ijässä ollessaan vaivannut vaikea voimia
kuluttava hengenahdistustauti. Tämä tauti, joka keskeytyi vaan

parin vuoden ajaksi, muun muassa niiksi kuukausiksi, joina hän
oh täyttämässä isänmaallista velvollisuuttaan kansan edusmie-
henä v:na [877, esti häntä varsinkin talvisin liikkumasta ulkona.
Osaltaan se lienee vaikuttanut siihenkin, että hän, senjälkeenkun

oli ostanut Fredriksforsin, ei pitkään aikaan voinut ajatella liik-

keen laajentamista ja uusiin suurempiin yrityksiin ryhtymistä.
Vuoden 1887 jälkeen alkaa hän kuitenkin päästä vajiaaksi

tästä taudista ja oli hän viimeisinä kymmenenä vuotenaan siitä
kokonaan vapaa. Palanneet voimat näyttävätkin pian vaikutuk-
sensa niissä yrityksissä, joihin hän nyt taas ryhtyy. Vuoden
1886 jälkeen tapahtuu Strömforsin osto, uusien sahain ostot ja

perustamiset ja uudet maatilain ostot ynnä rautatiesuunnitel-
man tekeminen. Tässä vireässä toiminnassa on jotain taudista
parantuneen elämän ja työn iloa, samalla kun siinä jo myöskin
ehkä on elämänsä lojipua aavistavan rientoa ehtiä lyhyessä
ajassa suorittaa niin paljon kuin mahdollista. Ahlströmin ter-

veys ei näet tähänkään aikaan aina ollut täysin hyvällä kannalla.
Keuhkot olivat heikontuneet hengenahdistuksesta. Mahdolli-
sesti olisi elimistö sillä hyvällä hoidolla, jota se sai, voinut kes-
tää kauvemminkin kuin mitä se kesti, ell'ei tuo salajieräinen
ja vaarallinen vihollinen, influensa, joka on niin monta täysi-
voimaistakin miestä kaatanut, silloin tällöin olisi tullut väliin
tekemään tuhoavaa työtään.

Joulunsa 1895 oli Ahlström viettänyt perheensä keskuudessa
Noormarkussa. Kohta sen jälkeen kun lapset loman loputtua
lähtivät kouluunsa Helsinkiin, matkusti Ahlströmkin sinne, käy-
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den samalla matkalla Strömforsissa. Matka oli luultavasti,
niinkuin jo ennenkin on mainittu, yhteydessä suunniteltujen
ipuuhiomohommien kanssa. Tältä matkalta hän palasi Noor-
markkuun tammikuun lopulla. Strömforsissa oli hän vilustunut
hiukan ja talven kuluessa sairasteli hän tuontuostakin katarria
ja influensaa. Huhtikuun alussa saapui perhe Noormarkkuun
pääsiäistä viettämään. Nyt oh Ahlström taas verrattain hyvissä
voimissa ja liikkui hilpeänä ja iloisena niissä pikkujiidoissa,
joita m. m. lukusten johdosta pantiin toimeen.

Huhtikuun 25 p:nä lähti hän rouvansa kanssa Helsinkiin.
Tällä matkalla, joka oli oleva hänen viimeisensä, oli niinkuin
usein ennen olemme maininneet montakin tarkoitusta. Yksi
niistä oli lääkäriavun etsiminen influensan seurauksia vastaan.

On merkillinen sattuma, että lääkäriavun hakeminen mahdolli-
sesti oli välillisenä syynä siihen, ettii Ahlström sairastui tautiin,
joka oli oleva hiinen kuoleinakseen. Liikkuesaan kaupungilla
asioissaan oli hän hiostunut ja mennyt semmoisena klinikkaan,
jossa hän lääkärin toimittamaa tutkimista varten hetken aikaa
ilman vaatteita ollen sai vihistuksen, jota hänen influensan hei-
kontama ruumiinsa ei kestänyt. Lääkärin luota jialattuaan sai
hän heti kuumeen ja täytyi hänen silloin, maanantaina touko-
kuun 4 [T:nä, laskeutua vuoteeseen. Tauti siirtyi keuhkoihin
eikä sairas maamme |>arhaiden lääkärien ponnistuksista huoli-
matta, enää ollut pelastettavissa. Perjantaina toukokuun 8 p:nä
oli kriitillinen päivä, jolloin kysymys elämästä ja kuolemasta
ratkaistiin kuoleman voitoksi. Voimat alkoivat riutumistaan riu-
tua ja tietoisuus katosi yhä pitemmiksi ajoiksi. Vaikk'ei jaksa-
nutkaan enää jiuhua, tajusi sairas kuitenkin mitä hänelle sanot-

tiin. Joku ajatus jiyrki kuitenkin sanoiksi silloin tällöin. Hiinen
kuultiin muun muassa kuiskaavan jotain »muinaismuistosta».
Myöhemmin selvisi läsnäolijoille, että kuoleva kenties viimeiseni'!
tietoisena hetkenään oli tahtonut antaa määräystä lahjoituksesta

- lahjoituksesta Muinaismuistoyhdistyksen hyväksi. Muutamat
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I.va rouvan lukemat raamatunlauseet lienevät olleet viimeiset

sanat, jotka hänen korvansa käsitti, elkei hän mahdollisesti
vielä jossain määrin omistanut säveliä, jotka klo 12 lauvantaita
vasten yöllä kaikuivat jostain lähitienossa pidetystä serenaadista.
Kello kymmentä minuuttia vaille 7 sunnuntai-aamuna toukok.
10 jmiä sammui elämä hiljaisesti ja tyyneesti.

Suru, joka valtasi jierheen ja jiuolison, kun tuki ja turva,
johtaja ja neuvoja oli mennyt jiois, ei ole tiimiin kirjoittajan

kuvattavissa. I.ttä kuolema varsinkin I.va rouvalle oli muser-
tava, on ymmärrettävissä myöskin siihen nähden, että hän
iskusta tuskin toinnuttuaan sai tuntea, mikä ääretön edesvas-
tuun jiaino nyt lepäsi hänen, avuttoman lesken hartioilla. Lap-
set olivat vielä alaikäiset ja vanhin poika oli vasta niinä jiäi-
vinä, jolloin isä lejiäsi tautivuoteellaan, suorittanut yliojijiilas-
tutkintonsa eikä tietysti vielä ehtinyt näyttää, missi! määrin hän
oli kykenevä asettumaan isän paikalle.

Lohdutuksena ne eivät tietysti voineet olla, mutta jotain
lievennystä kuitenkin ehkä soivat ne monet sydämmelliset osan-
oton ilmaukset, joita jierhe sai vastaanottaa ei ainoastaan lähei-
simmiltä, mutta myöskin kauvemjiana olevilta.

Parhaana todistuksena siitä, kuinka rakastettu, kaivattu ja
kunnioitettu kaujijianeiivos Ahlström oli ja minkä muiston hän
itsestään jätti, ovat ne tunteiden ilmaukset, jotka toteutuivat
hiinen hautansa ääressä.

Kaikki sanomalehdet tietysti omistivat muistosanoja vaina-
jalle. »Uusi Suometar» julkaisi hänestä jialstan pituisen nekro-
loogin jiääarttikkelin huomattavalla paikalla. »Toissa aamuna»,
niin kirjoittaa lehti tiistaina toukokuun 12 p:nä, »vaijitti täällä
kuolemaan kauppaneuvos Antti Ahlström, kautta koko maamme
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tunnettu suuri liikemies, jalomielinen lahjoittaja ja harras isän-
maanystävä. Keuhkokuume katkaisi hiinen toimeliaan elämänsä».
Mainittuaan sitten vainajan monista toimista ja harrastuksista

lopettaa lehti: »Suomalaisuuden edistämistä vainaja innok-

kaasti harrasti, iloiten sen voitoista. Vaikka oli rikkaaksi ja
mahtavaksi noussut, ei hiin koskaan suomalaista syntyperäänsä
unohtanut eikä halveksinut, niinkuin tavallista meillä tähän
saakka on ollut juuri liikemiesten keskuudessa. — Hilpeä oli
Ahlström mieleltään, aina hän uusia rohkeita tuumia suunnit-
teli. Hiin ei mitään esteitä tuntenut. Sellaisia liikemiehiä kuin
hän oli kaipaa köyhä Suomi ja sentähden on hänen kuolemansa
suuri vahinko isänmaalle.»

Muita lämjiimämmin ja laveammin tietysti Ahlströmin koti-
seudun suomalainen sanomalehti häntä muisteli.

»Satakunta» kirjoitti kuolemantajiauksen johdosta seuraavat

muistosanat: »Tämä kuoleman sanoma koskee kipeästi varsin-
kin kaikkia niitä, joille Suomen kansallisen sivistyksen asia on
kallis ja jotka sen edistymisestä iloitsevat. Sillä he tietävät,
että Antti Ahlströmissä on meiltä temmattu yksi kansallisen
liikkeemme vankimpia tukia, mies, jonka intoon, rakkauteen ja
auttavaisuuteen ei turhaan vedottu, milloin vaan isänmaalliset
riennot, kansallinen asia sitä vaativat. Sentähden kansallis-
mieliset kaihomielin seisovat hiinen liian aikaisin avautuneen
hautansa, ääressä, kiittäen häntä siitä avusta, mitä isänmaa,
suomalainen isänmaa on häneltä saanut, mutta samalla katke-
rasti surren hänen liika aikaista poismenoaan. Ei saata olla
ihmettelemättä sitii suurenmoista jiäivätyötä, minkä vainaja oli
ehtinyt suorittaa. Melkein tyhjästä on hän luonut liikkeen, joka
kokonaisena katsottuna jättää monet vanhemmat jälkeensä ja
joka sentähden on varsin mahtavasti vaikuttanut maamme
kaujijiaoloihin yleensä ja varsinkin tiiliä jiaikkakunnalla, Länsi-
suomessa. Täytyy ihmetellä sitä uupumatonta valppautta ja
väsymätöntä toimintahalua ja ennen kaikkea toimintakykyä,
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joka tämän kaiken on synnyttänyt. Sellaisen miehen työ ei
ole hukkaan mennyttä, se on tuottanut moninkertaisia hedelmiä
isänmaan aineelliselle edistymiselle.»

»Vaan mitä on kulta ja rikkaus ja rikkauden kokoaminen,
ell'ei tiimiin kaiken takana löydy jotain aatteellisempaa, joka
viittaa tien siilien, miten näitä rikkauksia on käytettävä. Mutta
siinäpä onkin Antti Ahlströmin elämäntyön kieltämättä kaunein
puoli, ettii hän on osannut asettua aatteen kannalle, on oival-
tanut rientää avuksi sinne, missä apua on tarvittu. Ja ennen
kaikkea on hiin niitä harvoja suurempia liikemiehiä, joka on
tehnyt nuoren suomalaisen kansallisuuden sydämmen ja oman-
tunnon asiaksi ja sitä tarmonsa takaa tahtonut toteuttaa. Ilman
sellaisten miesten kuin Antti Ahlströmin ja monen muun suuren
lahjoittajan tukevaa kättä eivät kansalliset sivistysrientomme suin-
kaan olisi päässeet siihen mittaan kuin nyt on päästy. Ja sen
vuoksi isänmaa ikimuistettaviksi ajoiksi on sivistyshistoriansa
lehdillä kiitollisessa muistossa säilyttävä tämän toimeliaan poi-
kansa työn. Ja ennen kaikkea siunaa hänen töitänsä Länsi
Suomi, ja varsinkin se paikkakunta, jonka keskuudessa hiin on
pannut parhaat voimansa liikkeelle.»

Pian alkoi niin sanoaksemme kaikista maailman ääristä tul-
via surunvalitussähkösanomia ja kirjeitä. Koska ne valaisevat
Ahlströmin relatsionien laajuutta, julkaisemme tässä sähkö-
sanomain lähettäjäin nimet: Venäjiin varakonsuli Vismarissa F.
Fredrichsen, - - Jakob Boet, Amsterdam, — Fernand Aucanne,
La Bastide, Bordeaux, — Louis Brugmann, Dortmund, —Hein-
rich Heidgen, Miilheim am Rhein, — A. Crotogino, Rostock,
—- Daniel Hailaust, Nantes, — Raoul Le Bourgeois, Dieppe, ---■

Montreuil, Blaneher & C:ie, Honfleur, — Demanet & Monno-
yer, Antverpen, — Jacob Findhoven, Zvolle, -- Vilhelm Röhss,
Göteborg, —■■ A. Sylvander, Marseille, — Ksjvanjan varakonsuli
Fritz Anthon, Rostock, I. & A. Jacobs, Antverjien, — Victor
Tetard, La Bastide, Bordeaux, Isidor Radiquet, Landerneau,
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— Frik August Bolinder, Tukholma, — Gebbriider Cohen,
Hannover, — Joachim Christian Koch, Rääveli, Jost. Heinr.
Havemann & Solin Lyypekki, — A. Rtiffer & Sons. London.

Useat vanhoista liiketuttavista ilmaisivat myöskin kirjeelli-
sesti osanottonsa.

Niinpä kirjoittaa vanha ystävä G ]. Cristensen Kööpen-
haminassa osanottonsa in. m. seuraavin sanoin:

»En aavistanut, ettii näimme toisemme viimeisen kerran, kun
hän niin ystävällisesti seurasi minua ovelle, osotettuaan minulle
niin suurta vieraanvaraisuutta ollessani viime kerran luonanne
Noormarkussa.»

Gallatly & Ferry Lontoosta kirjoitti, että kauppaneuvos aina
oli kohdellut heitä niin suurella huomaavaisuudella jaystävälli-
syydellä, että he tunsivat hänen poistumisensa niinkuin olisivat
kadottaneet läheisen ystävän.

Toinen tämän liikkeenjohtajista, hra John Gallatly, sitäpaitse
kirjoitti oinasta ja vaimonsa puolesta lämpimän kirjeen, jossa
m. m. sanoi:

»Olen tunteva hänen kadottamisensa hyvin suureksi tap-
pioksi, sillä hän ja kauppaneuvos Rosenlew vainaja olivat ainoat
oikeat ystäväni. Muistan, niinkuin olisi se ollut eilen, kun ensi
kerran kävin hänen luonansa Merikarvialla noin 25 vuotta

sitten; kuinka hän itse tuli ulos ottamaan turkkiani, jonka olin

jättänyt kärryyn, jotta se olisi lämmin jatkaessani taas matkaani;
ja tämä oli vain ensimäinen monesta muusta ystävyyden osoi-
tuksesta.»

Lämpimimmin tulkitsi vanha Hamre Pariisissa tunteensa:

»Hän ja minä, me olemme asioissa eläneet yhdessä 26 vuotta,
ja harvoin tuskin koskaan lienee nähty niin pitkäaikaista ja
aina mieluisaa liikeyhteyttä kuin hänen ja minun viilillä. —

Olen itkenyt tästä onnettomuudesta, — itkenyt kuin lapsi ja
varmaa on, että hänen muistonsa on säilyvä suurena sydämes-
säni.»
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Koko sunnuntaipäivän makasi vainaja kukkaisten ympäröi-
mänä kuolinvuoteellaan.

Ei ollut hän saanut ummistaa silmiään hänelle niin rak-
kaassa Noormarkussa, mutta tiimiin kotoisen maansa povessa
piti hänen kuitenkin saada levätä. »Kotimatka» alkoi jo seu-
raavana päivänä. Maanantai-iltana kello 7 vietiin ruumis Hel-
singin rautatieasemalle, jonne surusaatto kulki vainajan kau-
punkiasunnosta, Elisabethinkatu 27, Nikolainkadun, Senaatin-
torin, Aleksanterinkadun ja Mikonkadun kautta. Pitkä jono
tuttavia ja ystäviä oli liittynyt mukaan. Ja vaikka yleisi) oli
saanut lähdöstä tiedon vasta iltalehdistä, oli sitii kuikenkin ehti-
nyt asemalle runsaasti kokoontua.

Ruumiin kantoivat rautatievaunuun professori Jaakko Fors-
man, jiankinjohtajat F. K. Nybom ja O. Stenroth, kamreerit A.
Lilius ja H. |. Sjöberg, tohtorit Th. Schvindt ja J. W. Ruuth
sekä maisteri V. Löfgren. Arkkua vaunuun nostettaessa lauloi
lukuisa ylioppilaskööri »Ma kuljen kohti kuolemaa», jonka jäl-
keen jiastori J. Engström piti lyhyen jiuheen ja rukouksen.
Sen jälkeen laulettiin »Integer vitae.» Suuri joukko kukkasia
ja sejipeleitä laskettiin nyt arkulle. Niitä laskivat m. m. jior-

varissäädyn entisten jäsenten jmolesta hra O. Stenroth, joka
samalla lausui muutamia sydämmellisiä jäähyväissanoja. Lo-
puksi lauletiin Merikannon hautauslaulu.

Seuraavana päivänä kello 8 aamulla tajiahtui lähtö Poriin.
Useilla väliasemilla tuotiin kukkia ja seppeleitä vaunuun m. m.
Tampereen sahan johtajain ja työmiesten puolesta.

Porissa oli tuhansiin nouseva väkijoukko kokoontunut ase-
malle vastaan. Chojiinin surumarssin soidessa nostettiin kirstu
vaunusta asemasillalle, jonka jälkeen suomalaisen lyseon ja
suomalaisen tyttökoulun ojijiilaista muodostunut sekakuoro ur-

kuri H. Nisosen johdolla lauloi kaksi värssyä virrestä »Ma kul-
jen kohti kuolemaa». Sen jälkeen kantoivat herrat E. Hall, F.
Valkonen, O. E. Holmberg, G. Sohlströin, D. Lassila, R. Grön-
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vall, K. Ollonqvist ja T. Molander kirstun ruumisvaunuun.
Surusaattueeseen yhtyivät nyt paitse suuri joukko muuta ylei-
söä kaikki suomalaisen tyttökoulun ja suomalaisen lyseon oppi-
laat ja opettajat, saattaen vainajaa läpi kaupungin toiselle tpuo-

lelle joen. Kaikkialla Noormarkkuun vievän tien varrella oli
kansaa vainajaa hyvästelemässä.

Seuraavana päivänä, joka oli helatorstai ja toukokuun i4:s,
tajiahtuivat Noormarkussa maahanpaniaiset. Kello 2 —3 aikana
niikyi ajojieli toisensa jierästä lähtevän kaujiungista pohjoseen
jiäin vieden juhlapukuista ja sepjieleitä mukanaan vievää ylei-
sön!. Kuta lähemmil Noormarkun kirkonkylää tultiin, sitii jiitem-
mäksi ja yhtenäisemmäksi kävi jono. Noin kello 5:11 tienoissa
oli jiariin tuhanteen nouseva väen jialjous koolla, osaksi teh-
taalla, osaksi kirkon seutuvilla. Ruumis, joka edelliseni! iltana
oli sijoitettu kirkon hautakajijieliin ja sieltä aamulla saatettu

tehtaan päärakennuksen edustalle, sijoitettiin kello '/_■ (1 ruumis-
vaunuun. Kirstu oli arvokas ja samalla soma, sen toisessa
jiäässä luettiin hopeaisin kirjaimin: Antti Ahlström, synt. ',1127,

kuoli. u,
/r> t)6 ja toisessa Kristus on minulle elämä ja kuolema on

minulle voitto. Porin työväenyhdistyksen soittokunnan soittaessa
surumarssia lähti surusaatto liikkeelle. Siihen ottivat osaa paitsi
omaisia joukko työmiehiä ja alustalaisia. Maantieltä kirkon
edustalla kannettiin ruumis kirkkoon. Kantajat olivat maisteri
H. Granqvist, pastori M. Castren, disjionentti J. Lindroth, teh-
taanhoitaja V. Mäkelä, konttorijiäällikkö E. Hall, konttoristit F.
Valkonen ja L. Berslin sekii opettaja F. Palonen.

Kirkkoon päästyä ja kun yleisö oli paikoilleen asettunut,
lauloi urkuri Nisosen johtama sekakuoro virren 508, jonka jäl-
keen rovasti J. S. Tallqvist puhui Syrakin 10: 20:n johdosta ja
siunasi ruumiin. Kirkosta kannettiin sitten ruumis hautausmaan
pohjoispäässä olevaan perhehautaan.

Haudalla lauloi ensin kuoro hymnin »Me rauhan saamme».
Sitten astui haudan partaalle kunnallisneuvos E. Avellan ja
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laskien sen päälle omasta ja omaistensa puolesta seppeleen,
lausui:

»Raskaana velvollisuutenamme on tällä hetkellä maan po-
veen kätkeä uutterasta elämästä eronneen, kaikkialla kunnio-
tetun ja laajoissa piireissä rakastetun kansalaisen maalliset jään-
nökset.

Kuka voi vieläkään oikein ajatella, ettii tuo uuttera elämä
on päättynyt, ettii tuo syrjäisemmille niinkuin läheisimmillekin
rakas kansalainen nyt on kuolon uneen jähmettynyt? Paljon
hän vielii olisi voinut toimittaa, paljon uutta rakkautta koota,
jos hänelle olisi elonjntiviä suotu. Niin sitii ihminen ajattelee,
mutta tutkimattomat ovat Herran tiet, ja elkäämme niitä n ur-
kuko, jos kohta emme niitä käsitäkään. Onjia meidän myöskin
muistaminen, ettii vaikka Antti Ahlström täältä erosi vielä kuih-
tumattomana hengen ja ruumiinkin jiuolesta, hän ei kuitenkaan
eronnut puolieräisestä elämäntyöstä. Pitkän ijän kuluessa hän
oli ehtinyt toimittaa ja vaikuttaa enemmän kuin useammat muut

tässil maassa entisinä ja nykyisinä aikoina. Antti Ahlström
lähti yksinkertaisesta talonjioikaiskodista. Hän ei saanut suurta

kouluoppia eikä suurta aineellistakaan jiääomaa. Mutta hänellä
oli hyvä järki ja hänessä liikkui vilkas toimeliaisuuden halu.
Näitten nojalla hän kääntyi asioimisuralle ja löysi siinä elä-
miinsä oikean tehtävän. Hiin kartutti yhä tietojansa ja hänen
asioimiskykynsä kasvoi kasvamistaan. Hänestä koitui maamme
suurimpia liikemiehiä, joka eri osissa maata pitkät ajat on pan-
nut liikkeelle suuret rahamäärät ja sen kautta maamme kansal-
lisvarallisuutta ja etenkin työtä tekeviin väestön hyvinvointia
paljon kartuttanut.»

»Antti Ahlström ei kuitenkaan ollut tavallinen liikemies,
joka elää ja toimii ainoastaan oman liikkeensä hyväksi. Hän
osasi kylmäverisesti liikeasioita punnita ja järjestää, mutta

hänessä asui lämmin sydän, joka helli lähimmäisten kohtaloita
ja hartaimmasti suosi kansallista edistystä. Ollen kansan lap-
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sia hän kaiken elämänsä pysyi kansalle uskollisena. Palavalla
innolla hän harrasti kansanvalistusta ja kansallista viljelystä.
Hän perusti ja jiiti voimassa yhdeksän kansakoulua ja missä
ikinä tällä paikkakunnalla ja loitompanakin maassamme tär-
keämpiä kansallisia pyrintöjä syntyi, siellä ne häneltä aina saa-
vuttivat runsasta apua ja kannatusta. Hän oli mies, joka
ymmärsi jiääomia koota, mutta joka myöskin ymmärsi niitä
kansalaisten ja kansan hyväksi käyttää.»

»Tuo jalo isänmaanystävä on mennyt sitii tietä, josta ei ku-
kaan palaja. Hiin on jioissa meidän keskuudestamme, poissa
laajoja toimiansa johtamasta, poissa isänmaata jialvelemasta.
Mutta hiin ei siitii ole jioissa kokonaan. Se suuri liike, jonka
hän on olemattomasta luonut, ei voi olemattomiin kadota. Ja
vielä pysyäisemjiiä ovat ne yleishyödylliset laitokset ja toimet,
joiden turvana ja tukena hiin on ollul. Antti Ahlström elää
niissä kansakouluissa, joita hiin on jiannut varteen, niissä suo-
menkielisissä ojijiikouluissa, joiden syntymistä ja varttumista
hän niin suuresti on edistänyt, siinii kansallismielisessä kaujipa-
yhtiöissä, joka hänen nojissaan on päässyt niin rijieästi vaikut-
tamaan, sekit monissa muissa isänmaallisissa toimissa, joihin hiin
on osaa ottanut, ajiua antanut. |a vielä: Antti Ahlström elää
siinä hengessä, jonka hän on ympärilleen luonut. Hiinen tosi-
kansallinen mielialansa ei ole voinut olla siihen nuoreen jiol-
veen vaikuttamatta, joka hänen lähimmässä ympäristössään on
kasvanut. Saattaa sentähden olla varma siitii, että ne jalot
aatteet, joiden johdolla hän eläessään on vaikuttanut, eivät
luinen kuolemansakaan jiilkeen tule olemaan vieraita niiden
kesken, jotka sitä myöten kuin ikä varttuu ovat kutsutut hänen
elämäntyötänsä jatkamaan. Antti Ahlström elää laajemmissa-
kin piireissä, monilukuisten alustalaistensa ja työmiestensä
sydämmissä, jotka hänessä ojijiivat tuntemaan myötätuntoisen
ja tasapuolisen isännän ja työnteettäjän sekä niitten hänen
monien kansalaistensa kiitollisessa muistossa, jotka hänen avul-
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laan ovat tehneet työtä kansallisten jiyrintöjen edistämiseksi ja
jotka tätä työtä tehdessään luinen innostuksestansa ja rakkau-
destansa ovat saaneet uutta vahvistusta siihen vakuutukseen
ettii kansallisia jiyrintöji! tässä maassa ei voi mikään mahti
maailmassa kukistaa. Antti Ahlström elää lojiuksi Suomen kan-
san historiassa, miss;'! häntä aina on mainittava ansiokkaana
soturina kansallisen olemuksemme taistelussa.»

»Olkoon tämä jonkunlaisena lohdukuksena, kun meidän nyt
täytyy rakkaalle vainajalle viimeiset jäähyväiset lausua. Levät-
köön hän vahvassa rauhassa, vaan me, jotka vielä olemme tuo-

nen kauhassa, oppikaamme häneltä vaikuttamaan rakkaudessa
lähimmäisten ja isänmaan hyväksi, aina ajatellen että meidän-
kin tulee vuoro vaeltaa sitii tietä, jota tämä vainaja ja ystä-
vämme meidän edellämme on vaeltanut.»

»Antti Ahlströmin vanhimpana ja läheisimpänä ystävänä
minä viimeiseksi jäähyväiseksi hänen haudallensa lasken tämän
surkastuvan sepjieleen, säilyttäen lämjiimässä povessa hänen
rakkaan muistonsa alati surkastumattomana. Lepää rauhassa,
vanha ystävä, Jumala olkoon sinun kanssasi, Jumala olkoon
meille kaikille armollinen!»

Porin suomalaisen tyttökoulun lähetystönä olivat saapuvilla
maisteri O. Lilius ja pastori R. Grönvall, joka koulun ja sen
johtokunnan puolesta, jonka jäsen ja yksi sen jierustajista vai-
naja oli ollut, laski sejijieleen, lausuen m. m.:

»Olen tullut tänne nuorison jiuolesta kohottamaan ääneni
viimeisiksi kiitossanoiksi sen luota jiois otetulle lämminsydämi-

selle ystävälle. Kaujijianeuvos Ahlström, itse. lähteneeni! suoma-
laisen kansan keskuudesta ja kaikista onnen vaiheista huoli-
matta hautaan asti tuntien itsensä tosisuomalaiseksi, älysi aina,
että Suomen kansan jiaras maallinen tuki on kansan valistus
ja kansan sivistys. Missä ikinänsä sentähden suomalainen nuo-
riso hiinen jiiirissään pyrki valoon ja sivistykseen, siinä oli
vainajan lämmin sydän aina valmis auttamaan. Porin suoma-
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lainen tyttökoulu ja lyseokin kiittävät ja kunnioittavat hanti!
aina perustamisesta saakka tehokkaasta avusta, monta muuta

sivistyslaitosta mainitsematta. Tällainen työ kansallisen sivis-
tyksen alttarilla on kaunis — se on kaunein lehti vainajan
muutenkin rikkaassa jälkimuistossa. Satakunnan opiskeleva
nuoriso tulee aina rakkaana säilyttämään kauppaneuvos Ahl-
strömin muistoa. Arvoisat kansalaiset, jioissa on nyt se mies,
joka oli kansallisuutemme vahvin turva tällä paikkakunnalla,
mutta se aate, jonka hyväksi hän uhrasi jaloimman työnsä, on
elävä ja suomalainen kansa tietää, että vaikka hänen päivä-
työnsä on päättynyt, on hänen muistonsa elävä kaukaisiin pol-
viin tässä maassa.»

»Jalo ystävä, sinä olet taistellut, sinun työsi on kantanut
hedelmän, lepää rauhassa! Olkoon iankaikkinen rakkaus kuole-
mattomalle hengellesi armollinen!»

Seppeleen nauhoissa, jonka tämä lähetystö laski, oli näin
kuuluva kirjoitus:

»Jos me tahdomme elää, niin silloin — silloin me uskalta-
kaamme rakastaa isänmaatamme ja voimakkain käsin ohjata ja
edesauttaa sen kehitystä.

Jo sa näit Suomen kevään,
Kesän luotit tulohon,
Vaivoist' lepää vapahana
Suomi äidin povella.»

Porin lyseon opettajain ja oppilaiden jiuolesta astuivat nyt
esiin rehtori L. H. Sandelin ja maisteri K. Jaakkola, joka viime-
mainittu lausui m. m.:

»Ahlström ymmärsi ja tahtoi ymmärtää aikaansa. Meidän
aikamme Suomi on nykyään kansallisen hengen ensimmäinen
toiminta-aikakausi. Niinkuin kevään tullessa luonnon purot

sulavat, maat aukenevat kylvölle ja Jumalan ihana ilma vaikut-
taa elämän voimien ilmenemistä koko luonnon uudistuksen
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työssä, niin myös suomalaisen hengen vaikutukseensa pääse-
minen on uusia elon muotoja ilmituonut ja koko kansalle valis-
tuksessa edistymisen tilaisuutta hankkinut. Ja tässä hankinnassa
on Porin lyseon ja monien muiden koulujen perustaja Antti
Ahlström osoittaunut supisuomalaiseksi mieheksi, joka pysyen
uskollisena suomalaiselle synnyllensä laajoissa liiketoimissaan
tahtoi, perheen, kunnan ja valtion toimissa itse ollen, että kan-

Antti Ahlströmin hautapatsas.

sansa kieli kaikuisi alhaisimmistakin majoista ylhäisimpään
oikeuden istuntosaliin asti suomalaisen sivistyksen välittäjänä
ja totuuden tunnon levittäjänä Suomessa. Meilläkin on oma

isänmaa, ihana ja rakas kuin äidin helma, ja kun sillä on niin
toimeliaita ja auliita lapsia kuin tämä rakas vainaja, tietää se

myös sivistyshistoriassaan sukupolvien sukupolville tämän muis-
toa säilyttää.»
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Vielä laskivat seppeleitä Satakunnan kansallismielisten
kauppaosake-yhtiön puolesta sen johtaja M. Kauranen, — mais-
teri O. Lilius kiitolliseksi muistoksi Porin merimieshuoneen ja
sen esimiehen konsuli Oscar Heinen jiuolesta, — C. Rosen-
lev, Rosenlev & kump:n jiuolesta, - V. Mäkelä Noormarkun
tehtaan konttorihenkilökunnan ja rautatehtaan sekä kansakoulu-
oppilasten puolesta »kansanvalistuksen edistäjälle», — kanttori
F. N. Sandberg Merikarvian kunnan jTiiolesta »suurelle pojal-
lensa», — Anna ja Edvard Hall, — Olga ja Ivar Lindroth,
Hilda ja Emil Holmberg, Louise ja Andree Ahlström, — O. J.
Christensen, — Haminaholman sahan johtaja ja työväki »sulim-
pien kiitoksien kanssa viimeisinä jäähyväisinä kaivatulle isän-
nälleen», — Noormarkun tehtaan sejiät, — Brändhohnan sahan
hoitaja ja työkansa, — Gallatly ja Ferry, ■-- Pihlavan työväki,
— Suomen sahaterätehtaan osakeyhtiö Tamjiereella, ■— Emmy
ja Mauritz Magnusson, — Strömforsin työmiehet, — Leineperin,
Suoliston ja Jämsän kartanojen kiitollinen työväki, — Pihlavan
konepajan työmiehet, — Grönfeldtin perhe, — kiitolliset palve-
lijat Tampereella Engholm, Vickstedt, Rosendahl, — Meri ja
Edvard Molander, — Hugo ja Georg Rosenlev, — Kautuan
tehdas, — Mimmi ja Karl Malmgren, — Isonsannan kaipaavat
työmiehet.

Pastori M. Castren lausui haudalla vielä muutamia lämpimiä
sanoja. Ja viimeinen hyvästi vainajalle oli hänen vaimonsa
ipieni seppele, johon on kiinnitetty seuraavat Topeliuksen sanat:

»Sof maka och vän,

CJuds eviga ro

Dig löne igen
För kärlek och tro

Ja niin oli Antti Ahlströmin viimeinen retki päättynyt.
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ANTTI AHLSTRÖM LIIKEMIEHENÄ
JA IHMISENÄ.

Olemme saattaneet hautaan Antti Ahlströmin, olemme kuul-
leet kylmän mullan kolahtavan hänen kirstulleen ja har-

maan maan sulkevan syliinsä hänen maallisen tomunsa.
Emme kuitenkaan tahdo lopettaa tätä kuvaustamme Antti

Ahlströmin elämästä kuvauksella hänen kuolemastaan. Mutta niin-
kuin sukulaiset, tuttavat ja ystävät jo itse hautajaistilaisuudessa
lohduttavat itseään ja koettavat haihduttaa kaipaustaan, muis-
telemalla mitä vainaja oli heille ollut, mieleensä johtamalla ly-
hyitä piirteitä hänen vaikutuksestaan, elämästään ja luontees-
taan, niin tekee meidänkin mielemme vielä koettaa luoda koko-
naiskuva Antti Ahlströmin liikkeen tärkeimmistä kehityskohdista
ja hiinen luonteensa pääpiirteistä. Tahdomme merkitä lyhykäi-
sesti muistoon, mitä olemme hänen elämänsä kirjasta lukeneet.

Ja kun niin rikas elämä kuin hänen ei voi olla opetuksia anta-

matta, tahdomme sen johdolla tehdä ne johtopäätökset, jotka
meille siitä itsestänsä tarjoutuvat.

Muistellaksemme nyt ensiksi Antti Ahlströmiä liikemiehen;!,
tiedämme, kuinka hiinen uransa alkoi. Jo pienenä poikana
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osasi hiin ei ainoastaan ansaita kaupalla minkä milläkin, mutta

myöskin säästää, mitä oli ansainnut. Liikemiehen veri virtaili
jo jiojan suonissa ja jo poikana hän sai koettaa kykyään
puutavaran kauppiaana. Ura oli hänelle aikaisin auvennut.

Oli oikeastaan onni, etfei hän joutunut aikaisin ojiin tielle
eikä siis suuremmalla menestyksellä kuin tapahtui tullut tilai-
suuteen jatkaa lukujaan ja kenties tulla papiksi. Koulun kes-
keytyminen ei ollut kehityksen katkeamista, vaan sen poikkea-
mista oikeampaan ja hänelle luonteenomaisempaan suuntaan.

Koulussa saamansa tietopuolinen sivistys tuli hänelle kuitenkin
suureksi avuksi ja hyväksi liikemiehenäkin.

Jouduttuaan koulusta eroamisensa jälkeen naimistensa kautta
melkoisen omaisuuden hoitajaksi sai Ahlström vähitellen tilai-
suutta todenteolla antautua liikealalle. Hidastuloksinen maan-
viljelys ja vähäpätöinen paperitehdas- ja myllyliike ei antanut

tyydytystä hänen vilkkaalle, yritteliäisyyteen taipuvalle luonnol-
leen. Hänen ensimmäinen varsinainen ja suurempi liikeyrityk-
sensä oli »VeljekseL-nimisen kuunarin rakentaminen v:na 1857,
jolloin hän jo oli kolmenkymmenen vuoden vanha. Jo tätä
ennen oli hän vähemmässä määrin harjoittanut puutavaliikettä-
kin, mutta nyt alkoi se päästä silloisiin oloihin nähden oikeaan
vauhtiin. Sen ohessa harjoitti hän myöskin viljan kauppaa.
Molempien antamat hyvät tulokset innostuttivat ja jionnistivat
uuteen yritteliäisyyteen ja liikkeen yhä suurempaan laajenta-
miseen.

Merkkitapaus Ahlströmin liikkeen kehityksessä on Saari-
kosken tilan osto v:na 1862. Sitii seurasi pian toinen tärkeä
tapaus, kun hän v:na 1863 vaimonsa lapsilta tämän ensimmäi-
sestä avioliitosta lunasti heidän osuutensa Lankoskeen, saaden
siten vapaat kädet antautua uusiin yrityksiin. Kymmenet olivat
nyt ne laivat, jotka hänen niihin lastaamiaan lankkuja ja lau-
toja keinuttivat valtamerillä. V:na 1866 rakensi hän sitäpaitse
vielä toisen oman laivan, oikein suuren valtamerilaivan »Lan-
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kosken», ja tuskin kolme vuotta sen jälkeen samankokoisen
»Saarikosken». Nämä laivat olivat kuitenkin yleensä huonoja
affääreja. »Lankoski» myytiin ja »Saarikoski» joutui, uituaan
kaikki maailman meret, vihdoin muiTtamia vuosia sitten haaksi-
rikkoon Afrikan jiohjoisrannalla.

V:na 1872 osti Ahlström Noormarkun tehtaan tiloineen ja
metsineen. Tämän tapauksen merkitys hänen liikkeessään oli

suuremjii kuin minkään aikaisemman tai myöhemmän. Liike sen
kautta ei ainoastaan varmistunut, mutta laajentui, samalla muut-

tuen suurliikkeeksi ja alkaen kulkea ennen aavistamatonta tule-
vaisuutta ja menestystä kohden. Puutavaraliikkeen lisäksi, tuli

nyt uusi liikkeen haara, rautateollisuus. Noormarkun herraksi
päästyään hän vasta oikein kykeni näyttämään, mikä harvinai-
nen liikemieskyky hänessä piili. Hän voi näyttää, miten rap-
piolle joutunut liike saadaan tarmon, neron ja eteväin johtaja-
ominaisuuksien avulla kukoistavaksi ja voittoa tuottavaksi.
Kaikesta näkyy, että Noormarkun tuottamalla menestyksellä oli
ratkaiseva merkitys Ahlströmin liikemieskehitykseenkin nähden.
Hän sai sen kautta melkein rajattoman luottamuksen ei ainoas-
taan onneensa, mutta myöskin voimiinsa, joita hän parhaassa
miehuutensa ijässä ollen alkaa ponnistaa niin paljon kuin ne
suinkin vaan kestävät — kenties vähän enemmänkin.

Yrittäessään saada halttuunsa Isonsannan höyrysahan lentää
hän kenties korkeammalle kuin siivet sillä kertaa vielä kantai-
sivatkaan ja saa m. m. huomata, että hänen luottonsa ei vielä
ole täysin vakaantunut. Mutta tästä vastoinkäymisestä hän pian
lohduttautuu ja pitää sen kenties onnenakin, koska hänen kohta,

sen jälkeen huonontunut terveytensä varmaankin olisi tehnyt
hänelle vaikeaksi Isonsannan suuren liikkeen hoitamisen.

Kivuloisuus ei kuitenkaan saa kauvan pidätetyksi hiinen
intoaan. Jo vuonna 1873 Ahlström on Kauttuan omistaja. Uuden
jo itsessäänkin huomattavan omistuksen arvoa lisää puutavara-
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liikkeeseen nähden ostosta johtuva hänen ensimmäisen höyry-
sahansa Kaunissaaren rakentaminen v:na 1874.

Niin huomattava kuin tämä viimeinen liikkeen laajennus
olikin, ei se kuitenkaan ollut kuin askel toiseen samanlaiseen.
Tarmon mies ei tahdo pysähtyä, vaikka voisikin, niin kauvan
kun tie tarjoutuu kulettavaksi. Hän teki taivalta, teki hyviä
asioita ja kun Fredriksfors ilmaantui kohdalle, poikkeaa hän
taloon ja ottaa sen omaksensa, v:na 1877. Nyt on hän kolmen
rautatehtaan omistaja, on yksi Suomen suurimpia ei ainoastaan
puutavaraliikkeen ja rautateollisuuden harjoittajia, vaan myöskin
maatilan omistajia. V:na 1877 oli hänen vientimääränsä 3,776
standerttia ja nousi puutavaran myyntihinta 651,193 markkaan.
Miten nopea ja tavaton edistyminen oli ollut, käy parhaiten
selville siitä, että myyntisumma v:na 1877 eli Noormarkun oston

edellisenä vuotena oli vaan 84,695 m., mutta sitä seuraavana

eli Noormarkun oston jälkeisenä vuotena 222,432 markkaa.
Fredriksforsin oston jälkeen seurasi lähes kymmenen vuo-

den väliaika, jonka kuluessa Ahlström ei ryhtynyt mihinkään
suurempiin alueellisiin laajennuksiin, mutta kynti, muokkasi ja
kylvi niitä vainioita, joita oli itsellensä aidannut. Ja korjasi
vuosi vuodelta yhä runsaamman sadon! Kymmenessä vuodessa
1877—1886 kasvoi valmistettu standerttimäärä kahdenkertaisesti
ja oli v:na 1886 7,671 standerttia. Viimemainittuna vuonna nousi
myyntisumma 834,096 markkaan.

Tämän kymmenvuotisen ajanjakson jälkeen seuraa taas laa-
jenemisen aika, jonka kuluessa suurvalta alkaa harjoittaa siirto-
maapolitiikkaa ja lakkaamatta liittää maita taijialeentakaisia jiiiä-
alueen yhteyteen. Huomattavin niiistä rauhallisista valloituk-
sista on Strömforsin rautatehtaan ja sahan ja siihen kuuluvain
laajain tilusten osto. Täti! ostoa seurasi melkein kuumeentapai-
sella kiirtiulla lähinnä seuraavien vuosien kuluessa toinen sahan
osto ja perustaminen toisensa jierästä. Haminaholman. Santa-

lahden, Niemen, Hollon ja Pihlavan sahat vievät porras por-
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taalta Ahlströmin liikkeen siihen niin sanoaksemme huimaavaan
korkeuteen, josta se ei senjälkeen enää ole ylemmä noussut,
mutta ei myöskään laskeutunut. Samalla on se samoihin aikoi-
hin tapahtuneiden uusien maatilain ostojen kautta saavuttanut

sen laajuuden, joka sillä tätä nykyä on. Tuskin olisi se kui-
tenkaan vielä tähänkään pysähtynyt, ellei kuolema olisi pannut
rajaa miehen rajattomalle toimintahalulle. Tätä olettamista tuke-
vat Ahlströmin sekä rautatiepuuhat että ne tuumat, joita hän
viimeisinä vuosina hautoi ohjatakseen yritteliäisyyttään uusille
urille.

Ahlströmin liikemiespersoonan pääpiirteet astuvat näistä tosi-

asioista esille mitä selvimpinä ja karakteristisiinpinä. Ne ovat

näet saavutetut tulokset, jotka kuvaavat työntekijää. Mutta on

olemassa muitakin näkökohtia, joita ei ole unohdettava muo-
dostaessamme hänestä sen suuren ja etevän liikemiehen kuvaa,
jona hän meille esiintyy. On otettava huomioon se tapakin,
jolla hän tehtävänsä suoritti. Ensiksi ei Ahlströmin tavassa

kehittää ja hoitaa liikettään ollut mitään siitä, mitä sanomme
keinotteluksi, epäterveeksi spekulatsiooniksi. Hän oli rohkea,
mutta ei uhkarohkea, hän uskalsi, mutta ei uhmannut. Hän
oli toimissaan mielikuvituksen mies, mutta mielikuvitus ajoi
numerojen aisoissa ja laskujen valjaissa. Hän luotti onneensa,
mutta ei siihen, joka on sokea, vaan siihen, jonka seppä
hän itse oli. Mielikuvitus auttoi häntä näkemään kauvas tule-
vaisuuteen, aavistamaan mitä se muuten yhtä etevältä, mutta

vähemmin vilkkaalta liiketoverilta salasi. Eräs hänen kilpaili-
jansa on hänestä lausunut, että hän eli viisikymmentä vuotta

ennen aikaansa. Olemme jo ennen maininneet ja kerromme
sen vielä tässä, että hän tavallaan oli taiteilija alallansa ja että
hän usein sai »aiheensa» s. o. aatteet uusiin yrityksiin kau-
niissa luonnossa liikkuessaan. Olemme myös sanoneet, että häntä
enemmän huvitti työ kuin sen tulokset. Siinä on selitys
hänen alinomaiseen liikkeenlaajentamis-haluunsa, siinä hänen
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rauhoittttmattoman toimintahalunsa salaisuus. Niinjiiankun hän
oli saanut yhden yrityksen käymään, ryhtyi hän uutta suunnit-
telemaan. Kuinka se tajiahtui, siitä olemme juuri esimerkki;!

antaneet.

Vaan ei Ahlström ainoastaan toimintahaluunsa nähden eron-
nut monesta muusta vertaisestaan. Myöskin hänen tyiinsä sisin
tarkoitus näyttää olleen hänelle enemmän tai vähemmin omi-
nainen. Voi kuulua ehkä liialta ylistykseltä, että päätarkoitus
tällä niin harvinaiseen varallisuuteen päässeellä miehellä ei
ollut varallisuuteen pääseminen, ei tavaran kokoaminen tavaran

itsensä vuoksi, eikä sen tuottaman nautinnon ja vallan vuoksi,
jonka suuri rikkaus tuottaa. Mutta minkä vuoksi sitten? Voi-
sin antaa vastauksen kysymykseen pelkästään hänen luontee-
seensa tutustumisen ja sen tuntemisen jiohjalla, mutta tahdon
kuitenkin siteerata äsken mainitsemani liikemiehen tekemää
analyysit! Ahlströmin toiminnan päävaikuttimista: tehdä työtä
ja teettää tyiitä, panna käymään produktiivisia hankkeita, ei siis
itsekkäästi kasata rahaa kirstun pohjalle, ei sijoittaa niitä hel-
posti korkoa kantaviin arvopapereihin, vaan siroittaa niitä sie-
meninä hedelmiä kantamaan, viljaa kasvamaan, sanalla sanoen
antaa muillekin niistä osaa, hyödyttää niillä välillisesti yhteis-
kuntaa ja isänmaata.

Mutta ei Ahlström työnsä tuloksilla tahtonut hyödyttää isän-
maataan ainoastaan välillisesti. Työhönsä innostamassa oli
hänellä ainakin myöhempinä vuosinaan aivan varmaan myös-
kin itsetietoinen pyrkimys päästä suoranaisesti edistämään ja
auttamaan niitä yleisiä yrityksiä ja tarkoituksia, jotka vähitellen
olivat käyneet hänelle kalliiksi ja rakkaiksi. Ja se, ettii hän
voi tehdä sen vuosi vuodelta yhä runsaammassa määrässä, soi
epäilemättä hänelle tyydytystä ja mielihyvää. Niin ollen oli
olemassa vuorovaikutusta sen välillä mitä hän sai aikaan liike-
miehenä ja mitä lahjoittajana. Liikevoitto aiheutti lahjoitusten
tekemisen, lahjoitusten tekemisen tarve taas kehoittt liikevoi-
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ton yhä suurempaan kartuttamiseen. Niissä luvuissa, joissa tätä

puolta Antti Ahlströmin elämän työstä olemme esittäneet, olemme
nähneet, minkä kehityksen hän lahjoittajana kulki ja mimmoi-
sena kokonaiskuva hänestä esiintyy siltä jTUolelta katsottuna.
Ei ole siis tässä tarvis uusia tuota kuvaa. Sopii kuitenkin joh-
taa mieleen, että hänen lahjoittajauransa alkoi yksityisten näl-
käisten ja puuttuvaisten auttamisella, ja että tuo ura ei koskaan
mennyt umpeen, vaan päinvastoin laajenemistaan laajeni, että
miehen muuten kehittyessä ja hänen näköalojensa avartuessa lah-

joitusten alakin avartui käsittäen ensin omaa kuntaa, sitten omaa
maakuntaa ja viimein isänmaata kokonaisuudessaan, että hyvän-
tekeväisyys kohdistihe ensin alempaan kansan ojietukseen, sit-
ten ylempään ja lopuksi yleisisänmaallisiin sivistyspyrintöihin,
jopa yleismaailmallisiinkin ihanteellisiin tarkoituksiin. Yleiskuva,
jonka Antti Ahlströmin lahjoitukset hänestä antavat, on sitä
selväpiirteisempi ja miellyttävämpi kuin häntä lahjoittajana oli
johtamassa määrätty ohjelma ja varma tarkoitus: suomalaisten,
erityisesti suomalaisten harrastusten edistäminen. Ja yleensä on
se kuva niin puhdaskasvoinen ja jalopiirteinen, että sen muis-
toomme johtamiseksi ei ole tarvis enempiä sanoja käyttää.
Vaikkei hän varmaankaan hyväntekeväisyyttään harjoittanut
kiitoksen ja tunnustuksen vuoksi, iloitsi hän luultavasti siitä
kiitollisuudesta, joka sydämmestä lähti. Tuskinpa lienee mi-
kään hänen mieltään ilahuttanut ja hänen sydäntään tyydyttä-
nyt niin kuin se hieno huomaavaisuus, jota eräs köyhä vaimo
Saarikosken tienoilla hänelle osoitti. Kun eukko tiesi kauppa-
neuvoksen tulevan, niin lakasi hän aina hänen kunniakseen
maantien puhtaaksi majansa kohdalta.

Vaan eivät poismenneen ystävät ja tuttavat tyydy ainoastaan
muistelemaan ja esittämään hänen yleisiä ominaisuuksiaan, jotka
heti pistävät silmään hänen toiminnastaan. Heidän tekee mie-
lensä ottaa esille myöskin mies semmoisenaan pienine luonteen
piirteineen. Sallittakoon minunkin täydentääkseni kokonais-
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kuvaamme Antti Ahlströmistä esittää hänestä muutamia sattu-
via pikkupiirteitä.

Ahlström oli erinomainen ihmistuntija, joka jiienistä jiiir-
teistä osasi päättää hänelle vieraan henkilön luonteen. Tässä
tarkkanäköisyydessä on kenties yksi avain hiinen menestyk-
sensä salaisuuteen. Yhtä tärkeää kuin on suurelle liikemiehelle
valita otollinen aika aikeittensa toteuttamiseen, omata arvostelu-
kykyä konjunktuureihin nähden ja tunkea nojieasti asian yti-
meen, ylitä tärkeätä on hänelle myöskin valita tahtonsa täyttä-
jät ja määräystensä toimeenpanijat. Tuo ominaisuus oli Ahl-
strömille synnynnäinen ja kehittyi hänen ollessaan alinomai-
sissa tekemisissä ihmisten kanssa. Todistuksiin ja papereihin
ei hänen sanota suurta arvoa jianneen, vaan tahtoi hän aina
nähdä palvelukseen tarjoutuvan henkilön itsensä voidakseen
päättäii hiinen silmistään, inistä mies kävi. Eniten luotti hän
niihin miehiin, jotka hän itse oli kasvattanut ja jotka olivat kehit-
tyneet samanlaisissa vaatimattomissa oloissa kuin hiin itsekin.
Ne hän tunsi ja ne tunsivat ja ymmärsivät hänet ja kiintyivät
häneen ihailun ja rakkauden siteillä, joiden voimaa ja kestä-
vyyttä tiimiinkin kirjoittaja on ollut tilaisuudessa huomaamaan.
Kiintymiseen vaikutti tietysti sekin, että hän piti hyvää huolta
vanhoista uskollisista ajTulaisistaan ja palvelijoistaan. Harvasta
miehestä, jolle hän kerran oli luottamuksensa antanut, lienee
hiin jtettynyt. Ne, joita hiin epäili ja joista hän varoitti, todis-
tivat lopulta itse hänen arvostelunsa oikeaksi.

Mikään heljijio ja hemmoitteleva isäntä ei Ahlström ollut.
»Jota kovempi koulu, sitii jiaremjii pappi» — oli hänen tunnus-

sanojansa. Viilistä kun niin vaadittiin, täytyi työn käydä taval-
listakin suuremmalla nopeudella. Kerran vaati hiin syystä, ettei
raha tulisi turhaan seisomaan, rakennettavaksi erään lautatar-
han hyvin lyhyessä ajassa. »Amerikassa rakennetaan kaujiun-
keja itarissa viikossa; totta teidiin täytyy saada lautatarha val-
miiksi samassa ajassa».
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Herroja ja varsinkin ruotsalaisia herroja ei hän voinut sie-
tää. Ostettuaan Fredriksforsin pysytti hän siellä olevista mo-

nista virkamiehistä ani harvat, kaikista suosituksista huolimatta.
Joku esitti hänelle kerran että hän ottaisi metsäherran, kun
hänellä oli niin suuria metsiä hoidettavanaan. »Minulla on

enemmän luottamusta huonompaan metsänostajaani kuin metsä-

herraan», vastasi hän siihen. Joskaan ei tavallinen, niin kui-
tenkin kuvaava on eräs esimerkki siitä, kuinka hän kiinnitti
itseensä ihmisiä. Hänen ollessaan ensi vuosinaan Lankosken
isäntänä oli eräs nuorukainen joutunut vanhempainsa kautta
varkauteen syypääksi ja saanut istua rangaistuksensa Turun
linnassa. Sieltä päästyään pyrki hän palvelukseen, mutta kukaan
ei tahtonut ottaa taloonsa varasta ja niin oli vaara tarjona, että

poika joutuisi irtolaisuudesta kiinni. Tämän sai Ahlström kuulla
ja otti hänet ensin rengikseen ja antoi hänelle sitten torpan
maan. Siitä kohosi mies sitten metsäpäälliköksi ja oli hän koko
elinaikansa talon parhaita miehiä, jolle uskottiin monta luotta-
mustointa.

Ell'ei Ahlströmin miehistö olisi ollut niin hyvin harjoitettua,
niin asiaansa innostunutta ja niin taloon kiintynyttä kuin se
oli, ei liike pääjohtajan poismentyä varmaankaan olisi voinut
vastaanottaa täti! iskua niin tyyneesti ja niin helposti kuin se
tajiahtui. Siitii hiin muuten oli suoranaisestikin jiitänyt huolta
kehoittamalla kolme vuotta ennen kuolemaansa pääkonttorin
jäseniä erityisellä huolella syventymään liikkeen kaikkiin haa-
roihin siltä varalta, ettii aika hänet jiian jättäisi. Niin tapah-
tuikin, eikä tämä näin osoitettu suuri ja ihmistuntemiseen jierus-

tuva luottamus suinkaan vähimmin vaikuttanut siihen, että ne,
joiden osaksi se oli tullut, panivat kaiken tarmonsa liikkeelle
sitä ansaitakseen.

Yhtä suosittu kuin Ahlström oli lähimpäin apulaistensa kes-
kuudessa oli hän myöskin ystäväinsä ja tuttavainsa seurassa.
Hänen ominaisuuksiaan oli rakkaus oikeuteen ja totuuteen ja
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koko hänen olentonsa oli luottamusta herättävä. Hiin oli tukeva
ja tanakka mies ei ainoastaan ulkonaisesti, vaan myöskin sisälli-
sesti. Samalla oli hän myöskin iloluontoinen ja leikillinen ja
siitä syystä seuroissa suosittu. Hänessä oli tuota tuoretta välit-
tömyyttä, joka aina temjiaa mukaansa ja saa toiset hyvälle tuu-

lelle. Liikeasioissakin oli hän yleensä avonainen eikä salannut
tuumiaan. Suuretkin tappiot kärsi hän helposti ja keveällä
mielellä, eikä liene hän asiainsa tähden viettänyt ainoatakaan
unetonta yötä. Juhlatiloissa esiintyi Ahlström usein puhujana ja
oli varsinkin nuoremmalla ijällään onnistunut semmoisena. Olen
tavannut erään turkulaisen tuttavan asioimiskirjeessä näin kuulu-
van jälkikirjoituksen: »kiitos mainiosta suomalaisesta puheesta!»
— jossa ei ole mainittu, missi! tilaisuudessa se jiidettiin, mutta

joka osaltaan todistaa sitä mieltymystä, minkä puhe oli herät-
tänyt.

Tahdon ottaa tähän seuraavan kuvauksen, jonka eräs Ahl-
strömin mustuttavista on kirjoittanut Ahlströmin esiintymisestä
puhujana — Kööpenhaminan Tivolissa.

»Olimme viettäneet kesän ]88S Varbergissa, kaujijianeuvos
Ahlström rouvineen ja tyttärineen, hiinen kälynsä ja minä, joka
olin seurannut heidän mukanaan Suomesta. Päätimme nyt elo-
kuun alussa lähteä Kööpenhaminaan siellä olevaa näyttelyä
katsomaan. Rouva Ahlström viijiyi ainoastaan muutaman päi-
vän Kööpenhaminassa, koska hiinen terveytensä vuoksi tiiytyi
matkustaa Tonaaseniin. Me muut jäimme sinne, oleskellen
suurimman osan ajasta näyttely-alueella Tivolissa, jossa päivi-
sin kävimme laitoksia katsomassa, iltasin soittokuntia kuule-
massa. Eräänä päivänä päätimme, lähteä Fredriksborgin lin-
naan. Ahlström jiii mieluummin Kööjienhaininaan ollakseen
läsnä kaikkien eri yliojTjiilasyhdistysten toimeenjianemassa mu-
siikkijuhlassa, jossa kolmatta-tuhatta ylioppilasta jiiti esiintyä.
Me lähdimme heti aamulla ja jialasimme illalla Tivoliin, jossa
olimme päättäneet tavata Ahlströmin eräässä ravintolassa. Mutta
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lähtenyt pois.
Hiint-n kiilvn-ii ja tvttiircn-ii tulivat lt-\ ottomik-i ja lähtivät

heti kotiin, uintia minun ci tehnyt mieli \ iettää tätä ihanaa iltaa

neljiin -ein.in -i-ällä. vaan jiiin ininii l'i\ oliin. -aatettuani eii-in

hcidiit iailio\ aiinuun. Ivn-iiiiiii.iinen jonka tapa-in oli Ahl-iiiin.

joka ei ollutkaan mennyt kotiin, vaan oli kar-iv 'älli-esti odotta-

nut meidän ] lala.imi-tamiiie. I<---;"i me nyt nieiiiimue iiiu-

-iikkipaviljonkiiu ja tila-imme it-elleiiime teetii. Mutta jiavil-
jon_dn iilkopiiok-lle oli vlio|)]iila-laulukunta l\ööj>enliaiinna-ta
a-ettimut pitkiin jiövdiin vmpäuille. Mitään maljaa tai totilait-

U-ita ei ollut ii.'ikvvi--ii, vliopjiilaat vaan lauloivat ja muutamat

joixat -illoin tällöin olutta pu< >1 i pui 1» i-i-ta lasia ei kiistetty.

'|'~j-et taa- eivät nauttineet mitään. <Mi aika hujiaista istua
]a-ihalli--a ja kuulla heidän laulavan laulun toi-en-a jn-rii-tii.
\"jiinein nuii-i Alil-tiöm vki-. meni heidän luok-eeii ja ky-yi
osa-ivatko he laulaa Maamme laulun. Var-in hyvin, mutta

vaan |o-e!--oiiin -;'i\ elecllii. Ih-ti he alkoivat laulaa meidän

kaiisalli-kuiluanmie. vaikka -e kaikuikin hyvin vieraalta meidiin

kor\'i--ain!iie. Heidiin laulettuaan ky-yi Ahlström laulunjohta-

jalla jiani-ivatko he ]iahak-een. jo- hiin tarjoi-i heille juiolik-
kaan olutta, —heitä oli noin jiarisen sataa vliop|>ilasta. lvi.

he oli-i\at siitii hyvin mielis-ään. Xiinjiä huusi Ahlström vii-

nureja tarjoamaan jokai-elle ylioppilaalle puolikkaan olutta.

Xvtkös eliimä alkoi. Laulunjohtaja ]>yvsi -aada kiittää heidiin

ystävällistä isäntäänsä sekii jiiti aika sieviin jnilieen. jossa mai-
nitsi, ettii tan-kalaiset aina ovat tunteneet suurta myötätuntoi-
suutta suomalaisia kohtaan. He tunsivat hyvin meidiin suuren

runoilijamme Runebergin ja olivat hyvin iloi-ia. kun olivat saa-

neet tutistua niin miellyttäviin siiomalai-iin.
Tähän vastasi Ahlström jätkällä jmheella. mainiten mikä

jalo lahja laulu on. kuinka se ylentää ja keventää mielen sekä

lähentää ihmisiä toisiinsa ja vaikuttaa jalo-tava-ti meidän ma-

55» ANIII AIiI.SIRo.M I lIKLMILHLNA IV 111.MIM;\ \.
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kuumme ja sieluelämäämme. Hän puhui niin sujuvasti, niin
joustavasti, että minä hämmästyin, sillä en ollut koskaan kuullut
hänen esiintyvän julkisesti. Ainoastaan kotona tai lähempien
ystävien seurassa olin kuullut hänen puhuvan ja silloin oli mi-
nusta aina mieltäkiinnittävää kuulla hänen selittävän mielipitei-
tään, terävän sattuvia huomioitaan ja suurta elämänkokemus-

taan. Mutta nyt, tämän suuren muukalaisjoukon edessä -—

hänhän oli täydellinen jiuhuja! Tarkkaavasti ja mielihyviillii häntii
kuuntelin. Hiin j»ui nii niin vajiaasti, kertaakaan toistamatta
tai sanoja hakematta ja kuitenkin aina löytäen sen mikä ]>ar-

haiten sopi. Hyvä kuulkaa, kuulkaa!, huusivat yliopjiilaat
aina väliin. Hiinen lojn-tettiiaan jmlieensa. nousivat kaikki ja
tahtoivat juoda hiinen maljansa. Ile huusivat lisää olutta ja
laseja ja antoivat hänelle ja minullekin kullekin lasimme. Ile

ym|)äröivät meidät ja joivat ihanan Suomen. tuhat järvien
maan onneiimaljan. I'uhe seurasi jttilietta ,-iksi kuin osa lainji-
juija sammutettiin, koska ilotulitus oli alkava. Me heitimme
silloin nuorille hyvästi ja lähdimme jiois. Mutta vielä kotimat-

kalla oli hauska kuulla hiinen ilmituovan ajatuksiaan sellaisella

nuorekkaalla j lirtevdellä ja innostuksella.
Näitä tämmöisiä Ahlströmin lähimjiien tuttavien lausuntoja

hiinestii voisimme esittiiii jialjonkin. mutta nämä riittänevät
osoittamaan, mikä miellyttävä muisto heissä hiinestii elää. Kirk-

kaim|»ana ja rakkaimjiana eläii tuo muisto miehestä kuitenkin

hiinen jierheessään. Sekiiiin muisto ei ole vuosien kuluessa

himmentynyt. Niinkuin liike yhä vielii kulkee kaiijijianeuvok-
sen viittomaa suuntaa ja imee voimaansa hiinen tradit<iooneis-
taan. niin seisoo hiinen persoonansakin yhii jierheen jäsenten
edessii esikuvana ja ojiettajana. Tuon tuostakin kuulee vieras-

kin vedottavan siihen, mitä hiin oli neuvonut ja ojtettanut. Muis-

tamme sen arvostelun, minkii neiti Lucina Hagman antoi

hiinestii lasten kasvattajana. Hiin tasoitti heille tien ei vaan

aineellisesti, vaan vielii enemmän ehkä moraalisesti, ja onnis-
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tuikin kasvatuksessaan siinä, missä meillä varakkaat isät har-

voin onnistuvat. Hän jätti pojilleen perinnöksi halun työhön
ja ylpeyden sen avulla itsekin pyrkiä olemaan hyödyllisiä kansa-

laisia. Hän tahtoi että he m. m. suorittamalla ylioppilastutkinnon
ponnistaisivat voimansa varman päämäärän saavuttamiseksi.
Hänen viimeisiä ilojaan kuolintautivuoteellaan oli nähdä van-

hin poikansa tulevan sisään lyyry lakissa. Eräälle toiselle pojis-

taan hän kirjoittaa: »On kaikkein suurin ja kaunein kunnia,

mitä nuorukainen taitaa toivoa, että tulla ylioppilaaksi, sillä se

on ensimmäinen kruunu, jonka hän on itsellensä voittanut.
Vähemmällä taidolla on vaikea sivistyneen nimeä itsellensä
omistaa, eikä myös vähemmällä taida isoja asioita pilaamatta

toimittaa.»
Muisto aviopuolisosta ei ole hänen jälkeensä vähemmin kir-

kas kuin muisto isästä. On jo ennen esitetty useita piirteitä
siitä, millä rakkauden ja kunnioituksen siteillä Antti Ahlström

oli puolisoonsa kiintynyt. Ei missään, ei kenenkään seurassa
viihtynyt hän niin hyvin kuin Eevansa. Hänelle hän ei aino-
astaan uskonut ruumiillisen terveytensä hoitoa, vaan haki häneltä
tyydytystä myöskin henkensä tarpeille.

Kuinka suuri Antti Ahlströmin luottamus suurimmissakin

asioissa oli hänen vaimoonsa, osoittaa se hänen testamentti-

määräyksensä, että tämän tulisi kuolemaansa saakka istua jaka-

mattomassa pesässä ja siis pitää kädessään liikkeen ylin johto.
Aviopuolisojen välillä vallitsi hellä suhde ja toistensa ymmär-

täminen. Heitä yhdisti toisiinsa myöskin harras uskonnollisuus,

jonka kehittymiseen Ahlströmissä vaikutti hänen pitkällinen

tautinsa.

Sillä nuorella miespolvella, joka nyt hoitaa isävainajaltansa
saamansa suurta aineellista perintöä, on siis ollut onni saada
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häneltä yhtä arvokkaan henkisen perinnön. Se on saanut nou-
dattaakseen mitä läheisimmän esikuvan liikemiehestä, jota hänen
toimissaan johtivat sekä harvinainen kyky, voima ja tarmo että

niitä ominaisuuksia vastaavat kauvas tähtäävät jiäämäärät.
Hänen työtänsä jatkaessaan ovat he tilaisuudessa, jos niin tah-
tovat, ottaa varteen mitkä hyvät ja terveet periaatteet isävaina-
jata elähyttivät ja kuinka hän pyrki niissä horjumatta pysy-
mään. He ovat tilaisuudessa isänsä tyiitapaa tutkiessaan huo-

maamaan, mihin tuloksiin vähitellen voivat viedä rehellisyys,
suoruus, varovaisuus ja tyyni harkinta, kun niihin yhtyvät yrit-
teliäisyys, uskallus, innostus, työkyky ja työn halu, mutta ennen

kaikkea usko omaan voimaan. Heiltä ei myöskään voi jäädä
huomaamatta, mitä siunasta työlle ja sisällistä tyydytystä työssä
antaa työn ihanteellinen jiäämäärä, sen tulosten uhraaminen
jaloihin, epäitsekkäihin, ihmisystävällisiin tarkoituksiin. Ahl-
strömin nimi elää niinkuin haudallansa jo olemme kuulleet lau-
suttavan ja hänen muistonsa säilyy vielä tulevienkin sukupol-
vien tallessa ei vaan hänen meikäläisissä oloissa tavallista
suuremman liikemiesälynsä kautta, vaan ennen kaikkea sen
kautta, miten paljon hän antoi takaisin sille isänmaalle, jolta oli
niin paljon saanut. Jos meillä on oikeus — ja sehän meillä
on — uskoa siihen, että hyveet palkitsevat harjoittajaansa, niin
miks'emme saisi ja voisi uskoa, että Ahlströmin aineellinen
menestys oli kuin palkinto hänen uhrauksistaan aatteellisuuden
hyväksi.

Antti Ahlströmin jälkeläisten asema on kyllä monessa suh-
teessa toinen kuin heidän isänsä ja esi-isänsä. Hänen täytyi
koota, heidän täytyy pitää koossa. Hän rakensi, he ylläpitävät.
Jälkimäinen tehtävä ei suinkaan ole helpompi kuin edellinen.
Edesvastuu ainakin on edellisessä suurempi kuin jälkimäisessä.
Ahlströmin harrastukset hänen vanhoilla päivillään kohdistui-
vat niinkuin hän tulevaisuutta suunnitteli siihen, että hänen
perustamansa valtakunta pysyisi koossa, että sitä hoidettaisiin
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samojen ihanteiden mukaan ja samassa hengessä kuin hiin itse
oli tehnyt. Ja hiin oh aina koettanut päästit siihen, että ei aino-
astaan hiin, hallitsija, olisi onnellinen, vaan että hänen hallitta-
vissaankin vallitsisi onni ja tyytyväisyys. Tiedän, ettii hiinen
jälkeläisissäänkin elää tiimi! henki. Mutta jos tämä kuvaus
Antti Ahlströmistä ja hänen elämäntyöstään on vielii voinut tätä
henkeä elähyttäii ja näitä ja muita menneisyyden ja nykyisyy-
den siteiti! tulevaisuuden varalle vahvistaa, niin lasken, vaikka
muuten tiedän tämän työni vajanaiseksi, täydellä tyydytyksellä
kyniin kädestäni.

Noormarkun Havulinnan kirjastossa, lopetettu
lokakuun 26 p:uä i/joj.
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