Eddien kuvapalsta
”Loviisan Kartonkitehdas” perustettiin Loviisaan vuonna 1912
tehtaalle varta vasten rakennettuun tiilirakennukseen. Kyseinen suojeltu
tiilirakennus sijaitsee Loviisan Majatalon ja Ratakadun välisellä
alueella.
Oheinen harvinainen kuva kartonkitehtaan henkilökunnasta
tehtaan puistoalueella on kuvattu luultavasti toiminnan alkuvuosina, ehkä
keväällä vuonna 1914. Kuvassa on 32 henkilöä, joista 30 on naisia.
Kartonkitehdas oli aikoinaan iso työllistäjä. Parhaimmillaan noin vuonna
1915 tehtaassa oli viitisenkymmentä työntekijää, joista suuri osa oli
nuoria naisia tai tyttöjä. Kartonkitehdas lopetti toimintansa kiivaan
alkuhistoriansa jälkeen jo vuonna 1925. Alkuperäinen, hieman haalistunut
valokuva, on Peter Lindborgin kotikansioista.
Vuonna 1918 moni kartonkitehtaan nuorista naisista pestautui
punaisten puolelle sisällissodassa. Naisille maksettiin siellä
houkutteleva 15 mk:n päiväraha. Tästä tapahtumasarjasta on mm. Olle Sirén
kirjoittanut Loviisan kaupungin historiassa siteeraten Jedvard Iveruksen
muistiinpanoja: ”Iverus, …kirjoitti 11. maaliskuuta (1918): Puolenpäivän
junalla lähti rintamalle Lahteen parisen tusinaa kartongin tyttöjä… Tytöt
olivat Loviisan kartonkitehtaan (entisiä) työntekijättäriä: 14.
maaliskuuta heidän perässään lähti parisenkymmentä ”amatsonia” –
kartonkityttöä. Naispuolisia punakaartilaisia seisoi myös aseistautuneina
vahdissa Loviisassa.”
Näihin tapahtumiin liittyen on paikallaan esittää kuva
kaksikielisestä ”Lovisa Notisblad - Loviisan Tiedonantoja”-lehdestä.
Kyseinen lehti on yksi niistä harvinaisista dokumenteista, joita
punaisten aikakaudesta on jäänyt jälkeen. Paikalliset punaiset
julkaisivat kevättalvella 1918 vajaan kahden kuukauden aikana 12 numeroa
kyseistä aatteellista lehteä. Oheinen kovin kärsinyt numero 12, on lehden
viimeiseksi jäänyt numero, joka ilmestyi 6.4.1918. Seuraavana päivänä,
7.4.1918, Valkoon nousi maihin saksalaisia joukkoja. Sen jälkeen historia
kirjoitettiin hyvin ”valkoisin kirjaimin”. Oheisia lehtiä taikka muita
”punaisia” itäuusmaalaisia dokumentteja on säilynyt äärimmäisen vähän.
Punaisen materiaalin hallussapito oli alkuaikoina vaarallista, ja
myöhemmin vähintäänkin sopimatonta.
Kirjoitelkaa ja kertokaa löytyykö piironginlaatikoistanne
esimerkiksi näitä lehtiä eddie.bruce@kolumbus.fi tai Eddie Bruce, 07900
Loviisa.
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Kuvateksti 1: Sisääntuloväylän varjoon jäänyt historiallisen kartonkitehtaan
henkilökunta loistonsa aikana. Kartonkitehdas oli naisvaltainen työpaikka joka
valmisti kartonkia, kirjekuoria, pusseja, pahvilautasia ja pikareita.
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Kuvateksti 2: Punaisten toimittama paikallinen lehti Lovisa Notisblad – Loviisan
Tiedonantaja. Oheinen numero 12, joka ilmestyi 6.4.1918, jäi lehden historian
viimeiseksi numeroksi.

