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®hjelmamme
on alusta alkaen
Ollut:

•  Suomalaiskansallisen  Lalouselämän
tukeminen.

•  Suomalaiskansallisen      sivistyselä-
män  vaaliminen.

•  Pankkiliikkeen   kehittäminen   suo-
malaisella  maaseudulla.

•  Suomalaisten     säästäjäin    varojen
hedelmöiLtäminen.



•...   että   omaisuutenne   ei   joutuisi  alttiiksi
väärinkäytöksilLe   .   .   .

•...    että    liiketoimianne    hoitaisi    pankki,
jolla on  seit,semäii vuosikymmenen aikana  liike-
elämässä  hankittu  kokemus   .   .   .

•...   että   rahanne   ja   arvopaperinne  sään-
nöllisesti  tarkastettaisiin   .   .   .

•...     että     omaisuutenne     hoidon     oikean
suorituksen  takuuna  o]isivat kaikki suurpankin
teknilliset  ja  taloudelliset  mahdollisuudet   .   .   .

•....    niin    olisiko     Toidäii    vaikca
ratkaista,   konelle   antajsitte   huo-
Ieksi   omaisuutenne   hoidon?
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KflNsnNTflLouDELLlsEN  yHDlsTyKSEN
JUHLflpÄIVÄ.

Samaan  aikaan,  jolloin  Kansantaloudellinen  Aikakauskirja  aloit-

taa   kolmannenkymmenennen   vuosikei`tansa,   viettää   se   yhdistys,

joka  tämän  julkaisun  on  perustanut  ja  jonka  äänenkannattajana
se  koko  ajan  on  esiintynyt,  viisikymmenvuotisjuhlaansa.    Merkki-

päivän   johdosta   Kansantaloudellinen   Aikakauskii`ja  tämän  nume-
i`onsa   erikoisena   liitteenä   julkaisee   esityksen   Kansantaloudellisen

Yhdistyksen toiminnasta kuluneiden vuosikymmenien aikana. Mutta

sen  ohella  on  itse  Aikakauskirjassa,  esillä  olevan  vuosikei`i`an  alka-

jaisiksi,  muutamin  sanoin  kosketeltava  sitä  merkitystä,  joka  tällä
yhdistyksellä  on  puheena  olevan  ajanjakson  kuluessa  ollut  kansan-
taloudellisten   harrastusten   edistämisessä   maassamme.

Aloittaessaan  toimintansa   Kansantaloudellinen   Yhdistys   työs-

kenteli   pienenä   )}klubina)),   joka   perustajansa   y.  S.    y7./.ö-Ä'osÄL.sen

johdolla  kokoontui  lauantaisin  yhteisille  päivällisille  ei`äitä  kertoja
vuodessa,   samalla  pohtimaan   ajankohtaisiä  talouspoliittisia  kysy-

myksiä,   varsinkin   niitä,   jotka   maan   hallituksen   taholla  kulloin-

kin   olivat   joko   valmisteltavina   tai   tulemassa   päiväjärjestykseen.

Ei`i  mielipiteitä  asioista  esittämällä  usein vastakkaiset,kin käsitykset

tasoittuivat  ja   niiden   olennaiset   puolet   selvisivät.     Siten   talous-

poliittisten    kysymysten     harkinta    sai    vakavista     keskusteluista
arvokasta   tukea.     Tämän   luonteensa   Yhdistys   säilytti   sittenkin,
kun   sen   jäsenmäärä   vuosien   kuluessa   tuntuvasti   laajentui,   jopa

nousten,    kuten   viime   vuosina,   pitkältä   yli   500:n.    Yhdistyksen
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julkinen   toiminta    onkin   olennaiselta   osalta   keskittynyt   ÄOÅozÅs-
€j!cb£stÅZÅÄsjj7},  joissa  on  pidetty  esitelmiä  kansantaloudellisista  kysy-

myksistä  ja  sen  jälkeen  keskusteltu  esillä  olevan  asian  selvittämi-

seksi   ei`i   puolilta.     Käytännöllisiin   loppuponsiin   on   vain   hai`voin

pyrittykään;  pääasiallisesti  on  mielipiteiden vaihto  sellaisenaan  saa-
nut   jäädä   omalla   painollaan   vaikuttamaan   kunkin   kysymyksen
vastaiseen   käsittelyyn.    Täten   on  monia   täi.keitä   taloudellisia   ja

yhteiskunnallisia  uudistuksia  selvitelty  ja  tehty  tunnetuksi.   Niistä
mainittakoon   vain    osuustoiminta-aatteen    käsittely    Yhdistyksen
kokouksissa  viime  vuosisadan  vaihteessa.

Joskus  Yhdistys   on  myös   tehnyt   suoranaisia   ¢Zoj#e;tc4  yhteis-

kuntaelämässä  havaittujen  epäkohtien  poistamiseksi  ja  tarpeellis-

ten  uudistusten  aikaansaamiseksi.   Useimmiten  on  tällöin  päätetty
kääntyä  ipaan  hallituksen  puoleen  anomalla  ei`ikoisiin  toimenpitei-

siin  i.yhtymistä,   kuten  aikoinaan   koronkiskomisen   ehkäisemiseksi
tai rajahintajärjestelmän uudistamiseksi tai vii`allisen tilaston kehit-

tämiseksi,   muita   samantapaisia  toimenpiteitä  tässä   erikseen  mai-

nitsematta.    Mutta   näissäkin   tapauksissa   Yhdistyksen   osuus   on

pääasiallisesti   supistunut   herätteiden   tekemiseen,   jotta   aloitteita
toisella  taholla  edelleen  kehitettäisiin.

Jo  niihin  aikoihin,  jolloin  Yhdistyksen  työ  pantiin  alulle,  ryh-

dyttiin   myös   £tÅ£ÅjmtÅs£#ö.7t   avulla   selvittelemään   maamme   talou-

dellista kehitystä,  erikoisesti maaseudun oloja silmällä pitäen.   Juui.i

tämän   hankkeen   vireillepano    onkin,   kuten   tunnettu,   katsottu
sopivimmaksi   puolivuosisataisen   työn   juhlimisen   määräpäiväksi.

Myöhemmin  Yhdistys  on  perustanut   eri  /.t4ZÅ¢jswsc"/.o/.¢,  joissa  op

toimitettu   lukijain  käsiin  laajempia   ja   suppeampia   kansantalou-
dellisia  tutkimuksia  melkoinen  määi.ä.    Eri  teosten  ja  tutkielmien
luku   nousee   moniin  kymmeniin  ja   niiden  sivumäärä  kymmeniin
tuhansiin.   Siten  on  huomattavasti  kehitetty  suomenkielen  viljelyä
tällä  täi.keällä   alalla.    Samaan   suuntaan   ovat  vaikuttaneet   myös
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ne  monet  ulkomaalaisten  teosten  St4omeJ®7}oÄse£,  joita  Kansantalou-

dellisen  Yhdistyksen  aloitteesta  on  toimitettu.   Ne  loivat  aikoinaan

pohjan   myös   suomenkieliselle   kansantaloudelliselle   oppisanastolle

ja  olivat  tiemaivaajina  alkuperäisesti  suomenkielisille  oppikirjoille.
Tätä   työalaa   Yhdistys   on   huomattavasti   edistänyt   ryhtymällä

julkaisemaan  erikoista  Äös;#jr/.¢s£o-sarjaa,  joka  on  tarkoitettu  koko
talouselämän  ja  talouspolitiikan   pääalojen   esitykseksi.

Niitä    esitelmiä,    joita    Yhdistyksen    kokouksissa    on    pidetty,
ruvettiin  alusta  alkaen  toimittamaan  julkisuuteen  joko  sanomaleh-

tien   tai   aikakauskirjojen   palstoilla.     Myöhemmin   saatiin   aikaan

ei`ikoinen  esitelmäsarja,  jota  ilmestyi  kolme  osaa.   Mutta  tämäkään

ei riittävässä määrin voinut tehdä tunnetuksi Yhdistyksen edustamia
aatteita,   vaan   pitkät   ajat   pidettiin   vireillä   kysymystä   ei`ikoisen

aikakauskirjan   perustamisesta   kansantaloudellisten   ja   yhteiskun-

nallisten   kysymysten  käsittelemistä   varten.    Vuoden   1905   alussa

tämä toive vihdoin toteutui,  kun  Yhdistyksen toimesta  alkoi  ilmits-

+y.å  Yhteiskuntamtoudeuinen  Aikakauskirja,  ionka   to±ri+La5ana   o+i
silloinen   kansantaloustieteen   dosentti   J. H.   Ve7.noza7.    Seuraavana

vuonna  tämä  julkaisu  tosin  muodollisesti  siiiTettiin  päätoimittajan
omaan  haltuun,   jotta   sille   olisi  voitu  saada   avustusta  yliopiston

vai`oista,   mutta   se   noudatti   edelleenkin   samaa   ohjelmaa,   joka

aikakauskii`jaa  perustettaessa  oli  suunniteltu,  ja  Kansantaloudelli-
nen    Yhdistys    vuosittain   rahallisesti    avusti    sen    painattamista.

Aikakauskirjan   sisällys   myös   sangen   suurelta   osalta  käsitti   niitä

esitelmiä,   joita   Yhdistyksen   kokouksissa   pidettiin.     Kun   sitten

maailmansodan   jälkeen   tämän  julkaisun  ensimmäinen  päätoimit-

taja   joutui  tärkeisiin  valtiollisiin  tehtäviin,  hän  suostui  siirtämään

sen      takaisin      Kansantaloudelliselle     Yhdistykselle,     jonka     toi-

mesta tätä  aikakauskirjaa  on  sitten julkaistu vuodesta  1921  alkaen,

tohtoi.i  4. E.  Tt4czeerin  ollessa  Yhdistyksen  asettamana  päätoimitta-

jana.    Välillä  tämä  julkaisu  on  tosin  ollut  yksityisen  kustantajan
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hoidossa,   myös   silloin   Yhdistyksen   kannatusta   nauttien,   mutta
vuodesta  1929  se  on  jälleen  ilmestynyt  välittömästi   Kansantalou-

dellisen   Yhdistyksen   kustantamana   ja   jäsenilleen  jakamana.    Sa-
masta  ajankohdasta  lähtien  sen  nimi  on  muutettu  KCL7tsct7tccbzowdezzj-

Seksi  Aika,hauskirjahsi.

Siitä,   mitä   edellä   on   esitetty,   näkyy   se   kiinteä   yhteys,   joka

Kansantaloudellisella  Aikakauskirjalla  on  ollut  Kansantaloudellisen

Yhdistyksen  kanssa,   huolimatta   niistä  monista  vaihteluista,  joita

tämän  julkaisun  toimittamisessa  ja  kustantamisessa  on  eri  aikoina

tapahtunut.   Näin ollen on selvää,  että  Aikakauskirjalla  on erikoista

aihetta  tätä  juhlapäivää  muistaa.   Aikakauskirjan  toimitus  toivoo,

että  se  läheinen  yhteys,  joka  tähän  saakka  on  Kansantaloudellisen

Yhdistyksen  ja   Kansantaloudellisen  Aikakauskirjan  välillä   vallin-

nut,   edelleen   pysyisi   voimassa   ja   että   siten   kansantaloudellisten

kysymysten   selvittely   yhä   vahvistuisi   ja   samalla   suomenkielisen

kansantaloudellisen  kirjallisuuden  viljely  edelleen  kehittyisi.    Niin-

ikään  Aikakauskirja  toivoo,  että  niitä  henkisiä  voimia  ja  aineellisia

varoja,  joita  lämmin  asianharrastus  on  Kansantaloudellisen  Yhdis-

tyksen   erilaisille   työaloille   jatkuvasti   tuonut,   olisi   yhä   edelleen,

jopa   lisääntyvin   määrin,   näihin   tehtäviin   saatavissa   ja   että   se
arvovaltainen  aseina,  joka  tällä  Yhdistyksellä  on  alusta  asti  ollut,

yhä  säilyisi  ja  vakaantuisi.
I\Täitä  toivomuksia  julki  lausuen  Kansantaloudellinen  Aikakaus-

kirja   esittää   hartaimman   onnittelunsa  perustajalleen  ja  nykyiselle

omistajalleen, jonka puolivuosisatainen juhlapäivä on myös  Kansan-

taloudellisen  Aikakauskii.jan  suuri  merkkipäivä.



HflNNES  GEBHflRD.

Muistopuhe,   jonka   Kansantaloudellisen   Yhdistyksen   kokouksessa
marraskuun   2   p:nä   4933   piti

Kyösti  H actiaja..

Tänään   on  tässä   ai`vokkaassa   seurassa   esitet,tävä   muistosanat

yhdistyksemme   ensimmäisestä   ja  toistaiseksi  ainoasta  kunniajäse-
nestä,    sen    esimiehestä    useampaan   otteeseen,    henkilöstä,   josta
eräs  kansamme  olojen sekä talous-ja yhteiskuiitaelämän ensimmäisiä
tuntijoita  on  jo  vuosikymmen  sitten  lausunut,  että  ))nykyään  elä-
vissä  suomalaisissa  tuskin  on  sitä  miestä  tai'naista,  jonka  elämän-
työ  olisi ollut tälle kansalle  arvokkaampi,  kuin hänen elämäntyönsä
on  ollut)).  SeTlaiseii  miehen  muisto  saattaa  meidät  kaikki  vakaviksi.

Perityt  ominai,suudet.

On varmaan  usein  niin,  että vieras veri  toiseen  maahan tuotuna

ja  sen maaperään istutettuna voi, jos se on hyvää lajia ja jos  se sat-
tuu  h}rvään  maapei.ään,   luoda  kauniimpia  ja  parhaimpia  kukkia,
initä   ajateltavissa   on.

Iiannes    Gebhai`din    suku    oli    isänpuolelta    tuollaista    Suomen
oloihin   istutettua   vierasta   vei`ta.     Ilänen   isoisänsä   oli   saksalais-
syntyinen   musiikkimies,   joka   Pietarin   kautta   oli   joutunut   Suo-
meen    I-Iämeenlinnan   sotilassoittokunnan   kapellimestariksi,    meni
naimisiin  täällä  ja  eli  elämänsä  loppuvuodet  maatilan  omistajana
Hämeessä.

Isänsä  suvusta  I-Iannes  Gebhard  oli  perinyt  suomalais61le  verelle
harvinaisen  vilkkauden  ja  pirteyden,  joka  seurasi  häntä  pitkin  hä-
nen   e]ämäiisä   aikaa.     Isänsä   suvusta   Gebhardiin   varmaan   siirtyi
myös   paljon   sitä   taiteilijaverta,   joka   suvun   monelle  jä;enelle   on



6                                                                         KVöSTi   HAATAJA

niin   ominainen.    Tämä   taiteilijaveri   ilmeni   Gebhardissa   monella
tava]la  -  ne  voimakkaat  väi`it,  joita  Gebhai`d  käytti  taloudellisia

ja  yhteiskunnallisia  oloja  kuvatessaan,  se  voimakas  tapa,  jolla  hän
tunsi  kansamme  ja   erityisesti   sen   vähempiosaisten   luokkien  tar-

peet,  se  tai.kkuus,  jolla  hän  erotti  kauniin  rumasta  ja  hyvän  pa-
hasta,   sen   siveellisen   suuttumuksen   syvyys,   jota   hän   tunsi   kai-
kesta  huonosta ja  matalasta,  hänen voimakas,  uutta luova kykynsä
sekä  hänelle  niin  ominainen  puuskittainen  työtapansa  olivat  vai`-
maan   melkoiselta   osalta  tuon  taiteilijaveren  vaikutusta.    Sitä   oli
vai`maan  myös  melkoisesti  hänen  piittaamattomuutensa  siitä,  mitä
maailma   hänestä   sanoi,  välinpitämättömyys  silloin  kun  oli  kysy-
mys    ulkonaisesta    kunniasta    ja    ulkonaisista    muodollisuuksista,
samoin  kuin  ihmisten  jakaminen  vain  kahteen  ryhmään:  ei`inomai-
sen   hyviin   ja   erinomaisen   huonoihin.    Taiteilijaveren   vaikutusta
oli  ilmeisesti  myös  se,  että  Gebhard  oli juriidiselle  ajattelulle vai`si-
naisesti   viei`as.     liänen luonteensa   mukaista  ei   ollut   yksityiskoh-
taisesti  pykälien  mukaan  syventyä  asioihin  ja  harkita,  oliko  jokin
hyvä  asia  lain  mukaan  mahdollinen  vai  ei  -  kun  asia  oli  hyvä,
piti   sen   hänen   käsityksensä   mukaan   olla   mahdollinen.    I-Iän   itse
•sanoi,  että  hän  esim. valtiopäivillä  ollessaan  ei  voinut  sietää  yksi-

tyiskohtaista   pykälien   edes  ja takaisin  kääntelemistä,  silloin  kun
asiat   kei`ran olivat   asiallisesti   ratkaistut.      Gebhard     eli taiteilija-
luonteensa   mukaan   suurissa   piirteissä.     Pienet   inuotoasiat   kuu-
luivat  pienemmille.

Näihin   isän   puolelta    perittyihin   omiiiaisuuksiin    liittyi   Geb-
hardissa  toisia,  jotka  hän  oli  perinyt  äidiltään.    Häiien  äitinsä  oli
vanhan pai)pissuvun  jäsen,  Wegeliuksia,  myös itse  syvästi    uskon-
nolliiien,  vanhempaiia  la3stadiolainen.    Tämä  äiti  istutt,i  poikaansa
vakavan   heng`en,   joka   jo   iiuorena   painoi   liäneen   leiinansa   siinä
määrin,   että   hänen   äitinsä   kutsui  poikaansa   tämän   ollessa   vielä

puolikasvaneena   koulupoikana  »vanhaksi  herraksi)).   Tämän  vaka-
van hengen tuloksia  oli vai.maan se,  että  Gebhard oinaksui  ne asiat,

joiden  ajamiseen  hän  ryhtyi,  uskonnollisella  vakavuudella,  ne  muo-
dostuivat   hänelle   itselleen   jonkinlaiseksi   uskonnoksi,   hän   omis-
tautui  hiiden   ajamiselle  lahkolaisen   suvaitsemattomuudella,  jyrk-
kyydellä  ja  yksipuolisuudellakin,  hän  ei  sietänyt  tinkimistä,  vaan
vaati  itseltään ja  muilta  omistautumista  asialle  kokonaisuudessaan.
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Gebhardin   äiti   ei   kuitenkaan   ollut   niitä   ahdashenkisiä,   ilolle   ja
huumorille    viei`aita   ihmistyyppejä,   joita   lahkolaisuus   niin   usein
synnyttää.    Päinvastoin   tiedetään   hänen   olleen   vilkkaan,   mielel-
tään   iloisen   ja   myös   voimakkaasti   huumorintajuisen   henkilön.
Voikin  katsoa,  että  Gebhai`din  vastaavat  ominaisuudet  olivat  aina-
kin   melkoisessa   mitassa   periytyneet   hänen   äidiltään.     Gebhai`d
itse  oli  mieleltään  hei`kkä,  hän  suorastaan  lapsen  avomielisyydellä
voi  yksityisessä  seui`assa,  joka  oli  hänen  mieleisensä,   avata  sydä-
mensä   kaikelle,  mikä   oli  iloista,   kiinnostavaa   ja   hyvää,   osoittaa
myötämielisyyttä  toisen  onnelle  ja  ottaa  osaa  toisen  suruun,  lisätä
omalta   osaltaan   niitä   huumorin   pilkahduksia,   joita   seurassa   voi
t`ulla    esiin.

Gebhai`d   jos   kukaan  oli  ilmeisesti  jo  syntymästään  sosialisesti
rakennettu   ihminen,   s. o. sellainen,   joka   katsoi   kaikkea   yhteis-
kunnan   kokonaisuuden   kannalta   ja   toimi   sen   mukaan.     Hänen
myöhemmät  elämänvaiheensa  tätä  hänen  synnynnäistä  rakennet-
taan  vain  kehittivät.    Mutta  omituista  on,   että  vaikka  Gebhard
oli   sosialisesti   rakennettu,  niin  hän  samalla  oli  suui`i individualisti.
Hän  tunsi  voimakkaan  yksilön  määräävän  vaikutuksen  ja  merki-
tyksen,    tiesi,    että    vain    persoonallisuudet   voivat  johtaa   asioita

ja  ihmisiä  eteenpäin,  vihasi  joukkopsykoosia  ja  demagogiaa,  mutta
samalla  tunsi,  kuinka  tärkeä  ja  painava  merkitys  oli  voimakkaan
vksilön   koi'kealla   moraalisella  tasolla  ja  sillä,  että  tällainen  yksilö
oli   kulttuui`i-ihminen   sanan   todellisessa   merkityksessä,   eikä   vain
ulkonaisesti  ja  pinnallisesti.    Sillä  hän  tunsi  .i.a  tiesi,  että  voimak-
kaan yksilön tie on taistelun tie, jolla tiellä kulkeva joutuu elämään

yksin,  jolla  kulkiessa  on  pakotettu  usein  turvaamaan  vain  omaan
itseensä,   ja   kuinka   silloin   ihmisen   kulttuurista   ja   moraalisesta
tasosta  riippuu,  minkälaista  tämä  kulku  on  ja  johtaako  se  johdet-
tavia  eteenpäin  vai  taaksepäin.

Gebhard  ei  ollut  ruiioilija,  mutta  hän  harrasti  sellaista  hyvää
runoutta,  jossa  oli  ajatuksia  ja  elämän  viisautta,  ja  hänen  mieli-
säkeitään   olivat   seui.aavat   Viktor   R}'dbergin   Snöf.ridissä   olevat
sanat:

»Många  vägar  öppna  sig  ti]l  gTiften:
om  bland  dem  du  väljer  kämpens  stig,

genom  oro,  qval  och  håi'da  skiften,
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g.enom  tviflets  töcken  för  han  dig.
Trött  och  ensam
kämpe  i  sitt  blod  den  man,   som  l}7fte
sköld  till  värn  föi`  denna  väi.ldens  små,
och  ju  himlen  närmare  hans  syfte,
desto  -tyngre  t.jät  han   måste   gåt).

N uort.uden    `iai,kulel,mcLt,.

Perittyjen  ominaisuuksien  ohella  usein  nuoruuden  vaikutelniat
antavat   määi.äävän   suuniian   ihniisen   elämälle   ja   toiminnalle.   hTe
vaikutelmat,  joita  Gebhard  sai  osaksi jo  lapsena,  mut,ta  vielä  enem-
inän   nuoruka].sena   isänsä,   erämaapitäjien   metsänhoitajan   kanssa
]iikkuessaan    ensin    Kemijärven    hoitoaluecii    laajassa    piirissä,    ja
sitten,    6-vuotiaasta   alkaen,   Kajaanin  kulmakuiinan   nälkäi)itäjien
kaukaisissa  metsäseuduissa,  ovat  vai.masti  h}'vinkin  huomattavi`lla
tavalla    vaikuttaneet    hänen    taii)umuksiinsa    ja    harrastuksiiiisa.
T\'äillä  matkoillaan  Gebhard  oi)pi  tunteniaaii  Suomen  kansan  s}'dän-

juuria,    njitä    hienoimpia    hiusvei.isuonia,    joissa    lämpiinän    vei`en
kiertäminen   on   välttämätöntä,   jos   mieli   kansan   i`uuiniin   p}'syä
terveenä  ja  eliiivoimaisena.   Gebhard  oppi  näillä  matkoillaan  näke-
mään  seii  suuren  puutteen,  jossa  kansamme  vähempiosaiset  olojen

pakosta  joutuivat  elämään,  Liedon  ja  taidon  vähäisyyden,  erämaa-
pitäjän  asukkaan  ahkeruuden  ja  voimakkaat  pyi`kiinykset,  mutta
sanialla   sen   epätoivoisen   aseman,   jossa   tämä  eli  ilman   niahdo]li-
suuksia     enemmän    taloudelliseen    kuin    henkiseenkään    nousuun.
l]enkinen  vjljelys  puuttui  silloin  suomalaisen  kansanaineksen  kes-
kuudesta  itse   asiassa  kokonaan,  ja  taloudellisella  alalla  paThaatkin

ponnistukset  h).vittivät  varsinaisesti  vain  oululaisen  tervaiiorvarin
iaajaa  kukkaroa.

P\Täihiii   ei`ämaavaikutelmiin   liittyivät   nuoi`uuden   aikana   var-
maan   myös   läheisesti   ne   vaikutelmat,   joita   Gebhai`d   käydessään
koulua   Oulun   ruotsalaisessa   lyseossa   sai   sikäläisesLä   sivistyiieis-
töstä,  jota  vai-sinaisesti   edusti  kaupuiigin  ruotsinkielinen  ja   -mie-
linen   porvaristo.     Gebhard   muisti   sen   yleiseltä   tietomäärältään
i`ajoitettuna,   näköaloiltaan  ahtaana  luokkana,  jolle  k}-symys  kan-
san   koko]]aisuuden   asian   eteenpäin   kulkemisesta   o]i   varsinaisesti
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vieras,  joka  ei  tuntenut  ol]enkaan  kansan  s}'vien  rivien  asioita  .i.a
tarpeita   ja   joka  sellaisena  ei  herättänyt  mielenkiintoa  heiikilössä,

jonka  henki  kaipasi  jotakin  muuta.    Tiedetään,  että  Gebhard  yh-
dessä  eräiden  toveT.iensa  kanssa  jo  koulupoika-aikanaan  ahmi  itsel-
leeii   heiigen   ravintoa   Kirja]1isen   Kuukausilehden   kirjoituksista ja
siitä,  mitä  Yrjö-Koskinen,  Meurman,  Godenhjelm  ja  monet  muut
suomalaisuuden   nuoremmat  esitaistelijal  silloiii  kirjoittivat  niistä

yhteiskuimallisista,   taloudellisista,   valtiollisista   ja   kulttuuripyrki-
myksistä,  ,].oista  nuo  kirjoitukset  silloin  p\ihuivat.

OI)ir.not.

Tä]laisten   vaikutelmien   alaisena   ollessaan   Geljhardin   oli   \'li-
oppilaaksi  tultuaan  v.  4882  valittava  opiske]usuuntansa.    Isä  toivoi
hänestä   lakimiestä   ja   kuvitteli   ajatuksissaan   pojalleen   henkikir-

joittajan  tai  kruununvoudin  paikkaa  korkeimpana  tavoit,eltavana
päämääränä.  Jo  tällöin  Gebhard,  joka  aikaisemmin  oli  suunnitellut
maataloudellisten  opinnoiden  alkamista  ja   siis   menoa  Mustialaan,
läht,i   kulkemaan   omia   teitänsä.    Varmaan   Kajaanin   linnan   rau-
nioiden  vierellä  eläminen  ja  niiden  vaiheiden  ajatteleminen,  joiden
alaisena   sen   seuduii  väestö   oli  linnan  muurien   ympärillä   ja   suo-

jassa    elänyt,    oli   omansa   johtamaan   häntä    historian    ortiskelun
tielle.    I-Iänen  ratkaisuunsa  tässä  kohden  vaikutti  osaltaan  hänen
silloinen    ystävänsä,    paltamolaisen    maanmittarin    poika    O. A.  F.
Lönnbohm,   kiTjailijanimeltään   Mustonen,   yksi   t,unnet`ista   Lönn-
bohniien    velisarjasta.      Agronomisen    tai    lainopillisen    tutkinnon
sijasta  Gebhard ryhtyikin lukemaan filosofian kandidaattitutkintoa,
kansainme  historia  pääaineena.    Tähän  Gebhardin  silloiseeii  histo-
riallisten  kys}rm}7ksien  harrastukseen  kuului  myös  kaksi  häneri  jo

ylioppilasaikanaan  julkaisemaansa  tutkimusta  Kajaanin  kaupungin
ja   Kajaanin   li]inan   vaiheista,   joista   edellinen   ilmestyi   v.1885   ja
jälkimmäinen  v.1887   eli   samana   vuonna, jona  Gebhard sai kandi-
daattitutkintoiisa   suoritetuksi.     Niinikään   on   noilta   ajoilta   mai-
nittava,   että   Gebhard   kirjoitti   kuukausittain   kirjoituksia,   pää-
asiallisesti    historiallisia    kuvauksia,    K.  J.  Gummeruksen   julkaise-
maan    Kyläkirjaston   Kuvalehteen,  joista   saadut   kirjoituspalkkiot
muodostivat  hänen  ensimmäiset  t,ulonsa.
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Noihin   aikoihin   näyttää   asutushistoi.ian   harrastus   olleen   yli-
opistossa   erikoisen  huomion  esineenä.    Kandidaatin   suoritettuaan
Gebhai`d  alkoi  valmistaa  tältä  alalta  väitöskirjaa  ja  saikin  v. 1889
valmiiksi    asutus-    ja    taloushistoriallisen    teoksensa    »Savonlinnan
läänin  oloista  vuoteen   1574y).    Siinä hän ensimmäistä kei`taa käytti

jär.i.estelmällisesti    paikannimitutkimusta   osoittamaan,   mistä   seu-
duista  ja  mihin  uutisasutus   oli  hänen  tutkimallaan   alueella   siir-
tynyt.   Yleisen  taloushistorian  osalta  hän  esitti  tilastotietoja  väes-
tön  veroista,  varallisuussuhteista,  viljan  ja  heinän  tuotosta,  karja-

ja   hevosmääristä  y. m. s.
On  mainittava,  että  tämä  tutkimusala  jatkui,  sillä  jo  seuraa-

vana  vuonna  Santei`i   lngman  (Ivalo)  julkaisi  väitöskirjana  tutki-
muksensa   Pohjois-Suomen   historiasta,   jossa   väittelytilaisuudessa
Gehhard oli vastaväittäjänä,  ja  kaksi vuotta  myöhemmin Jalkaiien
tutkimuksen   »Pohjois-Hämeen   erämaat,   asutus   ja   oloL   vuoteen
1620i).    Gebhard  siis  pani  alulle  tämän  ansiokkaan  ja  huomattavan
asutushistoriamme  tutkimussarjan.    Hänen   omistautumiseiisa   his-
toi`ian  tutkimuksessa  asutus-  ja  taloushistoi`iaan  oli  sitä  luonnol]i-
sempi,  kun  hän  oli  sekä  lapsena  että  nuorukaisena  joutunut  niin

paljon   tekemisiin   erämaa-asutuksen   sekä   erämaaseutujen   talou-
dellisten  kysymyksien  kanssa.

Suoritettuaan lisensiaattitutkinnon keväällä 1890 Gebhard seuraa-
vana syksynä nimitettiin }.liopistoon Pohjoisinaiden historian dosen-
tiksi.     Näissä   histoi`iallisissa   harrastuksissa   Gebhardilla   oli   ollut
hyvä   tuki   opettajassaan   E. G. Palm6nissa,   joka   myöhemminkin

joutui    huomattavalla    tavalla    vaikuttamaan    Gebhardin    elämän
kulkuun.

Tohtori,t,oimimt,a.

Dosenttiaikanaa]i   Gebhard   otti   tehokkaasti   osaa   suomeiimie-
listen   piirien   kulttuuriharrastuksiin   pääkaupung.issa.    Hänestä   oli
iiimittäin, vaikka  häii  oli  kodista, jossa  i`uotsinkieli  oli  äidinkielenä,

ja  vaikka  hän  oli  käynyt  i'uotsalaisen  koulun,  tullut  suomenmieli-
nen.   Tähän hän on itse sanonut huomattavasti vaikuttaneen saman
0. A.  F. Lönnbohmin,   joka   oli   vaikuttanut   hänen   opiskelusuun-
tansa valintaan.   Varmasti  siihen kuitenkin on hvvin suurelta osalta
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ollut   syynä   silloisten   suomenmielisten   piirien   voimakkaat   talou-
delliset  pyrkimykset  ja  yhteiskunnalliset,  kansan  vähempiosaisten
aineksien  nostamiseen  kohdistuneet  hai`rastukset,   jotka  ilmenivät
myös   Kansantaloudellisen   Yhdistyksen   sen   aikuisissa   esitelmissä

ja   julkaisuissa.     V.  4890   tapaamme   Gebhardin    Kustannusosake-
yhtiö  Otavan  perustajien  joukossa.    Hänestä  tuli  kahden  vuoden
ajaksi   uuden   yhtiön   toimitusjohtaja,   hän   piti   yhtiön   toimistoa
omassa   maisterikamarissaan,   kirjalähetykset   vietiin   kelkalla   ase-
malle  ja  palkkaa  maksettiin  toimesta  200  markkaa  kuukaudessa.
Näihin  aikoihin  Gebhard  myös  toimi  Valvojan  toimitussihteerinä

ja  kirjoitteli  siihen  ahkerasti.    Kun  Valvojan  päätoimittajina  toi-
mivat  silloin  osaksi  E. G. Palm6n,  osak.si 0. E. Tudeer, ja  kun lisäksi
sellaiset  henkilöt kuin Th. Rein,  Valfrid  Vasenius ja  myöskin  monet
suomalaisen   nuoremman   aineksen   johtavat   miehet   olivat   silloin
näissä  puuhissa  mukana,  joutui  Gebhard  välittömään  yhteistyöhön
näiden  henkevien  piii'ien  kanssa,   mikä   oli  hänen  omalle  kehityk-
selleen   vai`sin   tärkeää.     Näissä   toimissa  ollessaan  Gebhai.d  tuloja
saadakseen   pyrki   yliopiston   rahastonhoitajan   toimeen   ja   sai   sen
syyskuusta  1892.

Kääntyminen  osuibstoimintapobiitikoksi.

P\Täihin  aikoihin  tapahtui  GebhaT`din  elämässä  käänne,  nimittäin
hänen   muuttumiserisa   historian   tutkijasta   yhteiskunnallisten   ja
taloudellisten   asiain   ja   erityisesti   maakysymyksen   harrastajaksi.

Silloisessa   senaatissa   oli   huomattavalla   tavalla   vaikuttamassa
seriaattori  Eneberg.,  josta  sekä  Gebhardilla  että  hänen  ystävällään
Nevanlinnalla  oli  niin  monta  mielenkiintoista,  Enebergille  hyvinkin
imartelevaa muistoa.   Eneberg haki silloin miestä vapaaksi tulevaan
Tilastollisen    päätoimiston   johtajan   toimeen.     Kun    Gebhard    oli
oinistautunut   taloushistoi.`iallisille  tutkimuksille  ja   myös   palvellut

ylioi)pilaana   jonkin   aikaa   mainitussa   virastossa,   käsitellen   silloin
maataloustilastoa,  ja  kun  tätä  tilaston  alaa  tahdottiin  silloin  ke-
hittää  edelleen,  oli  Palm6n  kiinnittänyt  lhebergin  huomion  Geb-
hardiin ja hänen mahdollisuuksiinsa valmistautua sanottuun toimeen.
Tuloksena   oli,   että   vaikka   Gebhard   iiimenomaan   ilmoitti,  ettei
hän  halua  pyrkiä  Tjlastollisen  päätoimiston  johtajaksi,  niin  hänelle
kuitenkin  annettiin   apuraha   ulkomaanmatkaa   varten, jolla hänen
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oli   perehdyttävä   maanviljelyksen  kansantalouteen   sekä   erityisesti
maanviljel}'stilastoon.      Gebhardin    tämäp   johdosta    ``.v.  `1893-94
tekemä  matka  Saksaan  ja  ltävaltaan  antoi  koko  hänen  vastaiselle
toiminnalleen  uuden  suunnan.   Tällä  matkallaan  hän  joutui  kuun-
i,elemaan   Berliinissä  professori  Max  Sering.in luentoja  osuustoimin-
nasLa.    r\'äillä  luennoilla  hän  oppi  näkemään,  että  pienct  ja  vähä-
osaisetkin   kansanainekset   voivat   yhteen   liitLyiieinä   saada   talou-
dellisessa   toiminiiassa  huomattavia  tiiloksia   aikaan  ja   että   niiden
tällaiseen   yhteistoimintaan   saaminen   on   omansa   iiiitä   huomatta-
valla  tavalla  myös  sivistyksellisesti  kohottamaan.    On  hyviii  ym-
märi.ettävää,  että  tällainen  oppi  jätti  hyvin  s}7vän  jäljen  sellaiseen

pirteään,   suurilla   hengen   l`ahjoilla   vai.ustettuun   henkilöön,   joka
sillä  tavalla  kuin  Gebhard  tunsi  Suomen  vähempiosaisen  kansan-
luokan  aseman ja  tarpeet,.   I-län  on itse lausuiiut juuri  Seringin ]uen-
tojen   kuulemisen   saaneen   hänet   vakuutetuksi   siitä,   ettei  Suomen
maataviljelevän   väestöii,   varsinkaan   sen   vähäväkisemmäii    osan
oloja,     inahdollisuuksia  eikä   henkistä    enempää    kuin    aineellista-
kaan  kehit}.st,ä  käyn}'t parantaminen ja edistäminen millään muul]a
sil)oin  tarjolla  olleella  keinolla  paremmin  kuin  juuri  osuustoimi]man
avulla..      r\-äiden     osuustoiminnallisten     hai`rastuksien     hei.äämisen
ohella   Gebhard   samalla   matkalla   myös   perehtyi   yleiseen   inaan-
viljelyksen   kansantaloul,een   ja   sai   käsiinsä   vähän   ennen   ilmesty-
neen    Badenin    rahaministerin    Buchenberg.erin   laatiman    agraari-

politiikan  laajan  esityksen,  joka  inyös  antoi  häiiclle  paljon  vaikut-
teita.     Lisäksi   hän   i)ereht}'i   maataloustilastoii   järjestely}'ii,   .ioka
tilasto  oli  hänelle  jo  hänen  aikaisemman  toimensa  perustcella  Tilas-
tollisessa   päätoimistossa   jossakin   määrin   tuttu.

r\Te vaikutelmat ja  ne tiedot, joita  Gebhard mai]]itulla  ulkomaan-
matkallaan   sai,   vaikuttivat   i`atkaisevasti   hänen   toimintaansa   -
historiantutkijan  sijasta  ne  tekivät  hänestä  ag,.raari-  ja  maatalous-

poliitikon   ja   osuustoimintamiehen.    Mainitun   matkan   on   katsot-
tava  antaneen  Gebhardille  pohjan  hänen  varsinaisen  eläinänt}'önsä
löytämiselle.

Si,ll,oi,set,  olot.

Gebhardin  vai.sinaisen  elämäntyön  ymmärtämiseksi  on  välttä-
mätöntä   asettaa   sen   taustaksi   kciko   se   ajaiijakso,   jonka   aikana
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hän   elämäntyönsä  suoritti,   se  kehitys,  jonka  alaisena  olot  maas-
samme  ja   maailmassa   olivat  lähinnä   edellisenä   aikana   olleet,   ja
ne  suunnat,  joihin  kehitys  oli  Gebhardin  asioihin  ryhtyessä  kulke-
massa.    Tätä   taustaa  vastaan  katsoen  voidaan  vasta   oikein  ym-
märtää  sen  panoksen laatu  ja  laajuus,  jonka  Gebhard  omasta  puo-
1estaan  asiain  kulkuun  toi.

P\Tiihin  aikoihin,  jolloin  Gebhard  tuli  mukaan  julkiseen  elämään.
oli työväen luqkka taistellut ensimmäiset voittoisat taistelunsa aikai-
sempia  vallanpitäjiä  vastaan  ja  alkanut  saada  tunnustettua  siiaa
osanotossa  valtakuntien  asiain  hoitoon.   Maakysymyksen  alalla  oli
useissa   valtakunnissa   suurten   maai.efoi`mien   kautta   muodostettu
lukuisa  itsenäinen  pien-  ja  keskikokoinen  tilallisluokka,  joka  alkoi
kiinnittää   huomiota   puoleensa   ja   saada   taloudellisten   ja   yhteis-
ku]inallisten  kysymyksien  harrastajat  hai`kitsemaan,  mitä  sen  luo-
kan   tai`peet  vaativat  ja   miten  valtiovallan  oli   siihen   muutenkin
suhtauduttava.    Sosialiset,    vähempiosaisten    kansanluokkien    ase-
man   parantamista   koskevat   kysymykset   alkoivat   siis   Eurooiian
valtakunnissa   tulla   etualalle,   samalla   kuin   suuret   luokkavasta-
kohdat  sosialististen  oppien ja  kiihoituksen  johdosta  alkoivat  entis-
täkin  enemmän  tuntua.

Meillä  Suomessa  painoi  oloiliin  leimansa  maaseutuväestön  suu-
rimpien  osien  köyhyys ja avuttomuus,  maataloustuotannon heikko
taso,   alempien  kansankei-i.oksieii  keskuudessa  jokseenkin  täydel]i-
nen    opillisen   sivistyksen   sekä    ammattitietojen   puute,   torppari-
väestön suhteellisesti suui`i lukumäärä ja sen monessa kohden vaikea

ja   epävai`ma  asema,   sekä  varsinaisen  tilattoman  väestön  paljous.
Teollisuus   oli   oikeastaan   alkuasteillaan.    Tällaisissa   taloudellisissa
oloissa  ollessamme  meillä  i`ahatalous  työnsi  entistä  enemmän  syi`-

jään  luontaistaloutta,   sosialistiset  opit  i`upesivat  valtaamaan  työ-
väeiijoukkoja,   ja   sosialisten   kysymyksien  harrastus,  .ioka  muualla
maailmassa o]i huomattavana,  alkoi saada meilläkin jalansijaa.  Kai-
ken  tämän  ohella  painoi  meidän  oloihimme  leimansa  vallan  kuulu-
minen   viei'askieliselle   ja   monessa   kohdin   vierasmieliselle,  pienelle
i`uotsalaiselle  yläluokalle,   suomalaisuuden  liikkeen  alkama  taistelu
tätä  valta-asemaa  vastaan,  joka  taistelu  samalla  muodostui  taiste-
luksi   suomalaisen   aiiieksen   yleisen   sivistyksen   nostamisesta,   sen
taloudellisesta    kohottamisesta    sekä    kansamme    vähempiosaisten
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kansankerroksien    muussakin    suhteessa    tai)ahtuvasta    kehitt.ämi-
sestä.  Silloisen  suomalaisuusliikkeen  ensimmäiset miehet olivat mei-
dän ensimmäisiä yhteiskunnallisten aatteiden esitaistelijoita.  Kaiken
tämän  ohella  esiintyi  siLloisiin  oloihin  määi`äävällä  tavalla  vaikutta-
massa venäläistyttämispyrkimyksien alkaminen ja sen meillä aiheut-
tama   passiivisen  vastai`innan  nousu.

Niissä     käänteentekevissä     vaiheissa,     joita    kansamme    noina
aikoina    e]i,    oli  vakavasti   kysymyksessä,    mihin   suuntaan  kulje-
taan  ja  mikä   on  oleva  lopullinen  tulos.    Voitiin  joko   pysyä   pai-
koillaan  tai  mennä  taaksepäin  -  jolloin  sortuminen  oli  vai`ma  -
tahi  voitiin  kulkea  eteenpäin
korkeampia  päämääi`iä  kohti,

askel  askeleelta  nousta  ylöspäin,
samalla  karistaa  päältä  pois  soi`-

tavat  voimat.    Näistä  kahdesta  tiestä  oli  kysymys  -  ja  siis,  jos
tahdottiin  eteenpäin  kulkea,  tuli  olla  oikeat  miehet  maan  asioiden

johdossa,  miehet,  jotka  tode]]a  osasivat  ja  pystyivät  oloja  eteen-
päin   viemään.    Tällaisissa   oloissa   Gebhard   aloitti  julkisen  vaiku-
tuksensa.

T oi,minta  erbsi,mrr.äisen  i.lkomac[nrr.atkan  i älkeen.

Seuraavina  vuosina  ulkomaanmatkansa jälkeen Gebhard näyttää
eläneen niiden vaikutelmien varassa., joita hän oli matkallaaii saanut

ja joita hän itsessään edelleen kehitti ja kypsytti.   Hänen julkaisunsa
ja toimintansa osoittivat, että nuo kysymykset jatkuvasti askarrutti-
vat hänen  mieltään.   liän  oli  v.  1892  julkaissut  jo aikaisemmin val-
mistamansa  katsauksen Suomen Talousseui`an toimintaan ja v. 1893
Suomalaisen   Kirjallisuuden   Seui`an  histoi`ian  vuosilta   1881~4892.
Mutta  seui`aavat julkaisut koskivat jo  maataloudellisia  kysymyksiä.
Hän  kirjoitti  silloin,  osit,tain  ulkomaille  suorittainiensa  tutkimusten

perusteella, maanviljelysopetuksesta   Suomessa,   samoin   maanvilje-
lysti]astosta,  tuoden  molemmissa  esille  uudistusehdotuksia,  ja  hän

i7uuttui  useammalla  kirjoituksella  siihen kiistaaii.  jota  noihin  aikoi-
Iiin   käytiin   metsäpolitiikasta   ja   kruununmetsien   asuttamisesta,

jossa hänen nuoruusaikanaan saamansa tiedot ja kokemukset tulivat
hyvään   tarpeeseen.

Tällaisten    kysymyksien    käsittelyn    ohella    Gebhard    valmisti
suui`ta   julkaisuaan   vuosien   1893-94   tutkimusmatkan   päätulok-
sista,  osuustoimintakysym)rksestä.    Tämä  julkaisu  oli  hänellä  pää-
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piirteissääii  kirjoitettuiia  jo  v.  1896, ja  hän  piti  sen  perusteella  esi-
telmiä    asiasta    yliopistollisilla   lomakursseilla    1896,    joilla    hänen
oppinsa  herättivät  suurta  huomiota  ja  voittivat  osuustoiminnalle
sen  ensimmäiset  kannattajat.    Hän  täydensi  kuitenkin  jatkuvasti
teostaan,  saaden  aineksia  Saksasta sekä myös Ranskan si]loin ensim-
mäiseltä   asiantuntijalta   näissä   asioissa,   kreivi   de   Rocquignyltä.
Lopullisesti  kirja  ilmestyi  Kansaiitaloudellisen  Yhdistyksen  palkit-
semana  v.  1899.   Tämä  tasan  500  sivua  sisältävä  kirja  tuli  olemaaii
osuustoiminna]lisen  liikkeen  peruskirjana  Suomessa.    Sen  valmista-
ininen yhdessä aikaisemman yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehit-
tymisen  ohella  teki  Gebhardista  Suomen  osuustoimiiinan  apostolin

ja  alkuunpanijan.

Toi,nen ulkomaa,nrrLa,±ha ja sen iälkeinen ai,hu.

Samoihin   aikoihin  kuin  Gebhardin  suuri  osuustoimintateos   oli
lopullisesti valmistumassa,  joutui hän toiselle,  hänen   kehitykselleen
erittäin  tärkeälle  ulkomaanmatkalle.  Tämän  matkan aiheutti silloi-
nen  tilattoman  väestön  asian  harrastus.   Vuoden  1897  valtiopäivät
olivat   hallitukselta   pyytäneet,   että   annettaisiin  komitean   tehtä-
väksi pei.inpohjin tutkia kysymys tilattoman väestön  asuttamisesta

ja  tehdä  ehdotus  asiassa  tarpeellisiksi  toimenpiteiksi.   Aloite asiaan
oli lähtenyt Tampereella v.  1896 pidetystä työväen toisesta yleisestä
kokouksesta  ja  esityksen  asiasta  oli tehnyt  pappissäädyssä  silloinen

professori  A.  Kihlman.   Tämäkin  asia  oli  senaatissa  senaattori  Ene-
bergin hoidossa ja tämä sai Gebhardin lähtemään valtion apurahalla
tutkimaan   vastaavan    kysymyksen    vaiheita    ulkomailla.     Täten
Gebhai`d joutui matkustamaan  kesäl]ä v.1898  Skandinavian maihin

ja  talvella  1898-99  Saksaan,  Ranskaan  ja  Englantiin.
Tärkein   tulos   Gebhardin   matkasta   oli   hänen   tutustumisensa

Englannin  maakysymykseen  ja  siellä  erityisesti  aikaisempina  vuo-
sina  tapahtuneeseen  maanvuokraolojen  järjestelyyn.    Tämä  tutus-
tuminen  antoi  Gebhardille  uusia  näköaloja  siitä,  mihin  maakysy-
myksen  alalla  joudutaan,  jos  olojen  annetaan  kulkea  ilman  määi`ä-
tietoista  ohjausta,  sekä  niistä  toimenpiteistä,  joiden  kautta  valtio-
vallalla on mahdollisuus saada kehitys oikeaan suuntaan ku]kemaan.
Matkansa  perusteella  Gebhard  laati julkaisunsa  »Maaseuduii yhteis-
kuntaolojen   parantamisesta   muutamissa   Eui`oopan   maissai),   josta
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Englantia  koskeva  osa  ilmestyi  350  sivua  laajana  v.   1901.    Muut
osat  jäivät  muiden  töiden  takia  ilmestymättä.

Tämä  toinen tutkimusmatka  ja  se  täydeniiys,  jonka  se  Gebhar-
dille   hänen  aikaisempiin  tietoihinsa  ja  kokemuksiinsa  antoi - hän
oleskeli   m. m.    monta   kuukautta   Bonnissa   prof.   von   der   Goltzin
oppilaana -teki hänestä kypsän ag.raaripoliitikon.     Kokemuksiaan
kotimaasta  Gebhard  oli tällä  alalla kai`tuttanut viettämällä nuorena
aviomieheiiä  kesiä  eri  tahoi]la  maata,  eT.ityisesti  suuressa  torppari-

pitäjässä  Kalvolassa,  jossa  hän  läheisesti  tutustui  sikäläisiiii  torp-
parioloihin.     liänet   niinitettiin   v.   4899   maanviljelyksen   kansan-
talous-ja  tilastotieteen  dosentiksi, ja  v.1901  tehtiin  asiantuntijain
antaman   puoltavan   lausunnon   ohella   yliopjston   historiallis-kieli-
tiet,eellisessä  osastossa  esitys  hänen  nimittämisestään  saman  aineen
`Tlimääi.äiseksi   professoriksi,   vaikka   nimitys   saatiin   aikaan   vasta
v.    1909   ja   sjlloin   yliopiston   maanviljelystaloudelliseen   osastoori.

0len   vjipyiiyt   näin   kauan   siinä  esivalmistuksessa,  joka   Geb-
hardilla  vai.sinaiseen  elämänt}röhönsä  oli,  siitä  syystä, että  näitä  esi-
valmisteluja  nykyinen  polvi  ja  melkoinen  osa  aikaisempaakin  vei`-
rattain  vähän  tuntee.   Ne  ovat  omansa  osoittamaan,  minkä  perin-

pohjaisen   opillisen   ja  samalla  käytännöllisen koulutuksen  Gebhard
tehtäviinsä sai -ja huolimatta suurista hengenlahjoistaan varmasti
tehtävissään   onnistuakseen  tarvitsi.    Moni   myöhemmistä   samojen
asiain  käsittelijöistä  on  ilmeisesti  ollut  kokonaan  tietämätön  Geb-
hardin näissä asioissa omaamien tietojen perinpohjaisuudesta ja siitä
suuresta voimasta ja henkisestä pääomasta, jota hän on näillä aloilla
edustanut.   Gebhardin  neuvot  ja  opetukset  on  joko  jätetty  hankki-
matta   tahi   ne  on  sivuutet,tu,  ja  siitä  syystä  moni  asia  on  mennyt
hullusti,  vaikka  se,  viisasta  neuvoa  seuraten,  olisi  voitu  ohjata  oi-
keaankin.

Sillä  välin  kuin  Gebhard  täten  valmistui  tulevaan  tehtäväänsä,
oli   maakysymys   yhä   voimakkaammin   tunkeutunut   päiväjärjes-
tykseen.    0li   ilmestynyt   Aksel   Wai`6nin   Listo-vainajan   ]ahjoitta-
milla  varoilla  suorittama  tutkimus  torpparioloista  Suomessa,  myös
v:n  1902  maanvuoki`alain käsittely  hallituksessa ja  eduskunnassa  oli

pakott.anut   asian   julkisuudessa   esi]le,   v.   1900   olivat   Gebhardin
aloitteesta   ilmestyneet   paljon   huoiniota   herättäneet  ))Torpanpojan
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kirjeet»  Valvojassa,   ja    lisäksi  venäläistyttämisen   kiihtyminen   ~
tunnettu   venäläistyttämismanifestihan   annettiin   v.    1899   -   oli
ruvennut  kiinnittämään  niidenkin   hhomiota   alempien  kansankei.-
roksien  asemaan  ja  si]lä  taholla  löyt)'vään  vastustuskykyyn,  jotka
aikaisemmin  olivat  ollöet  tällaisille  asioille  kylmiä.

Osuustoimimcmiäriestely.

Seuraava  aika  oli  Gebhardille kuumeisen työn ja  suurten  saavu-
tuksien aikaa.   Tästä  Gebhardin  miehuusajan e]ämäntyöstä voidaan
tässä  esittää vain joitakin yleisiä piirteitä.

Osuustoiminta-aat,teen   levittäjäksi   ja   osuustoiminnan   käytän-
iiölliseksi    Loteuttajaksi    ryhtyi    Gebhard    perustamaan    Pellervo-
Seui`aa, joka  saatiin  aikaan v.  1899.   Mallina tässä perustamisessa oli
lrlannissa       suoritett,u       työ      pienvilje]ijäluokan      kohottamiseksi

ja   siitä   saadut   kokemukset,   jotka   kehoittivat   alkamaan   perusta-
malla    ensin    keskusjär.].estön.

Pellervo-Seuran    ensimmäisiä    tehtäviä   oli   saada  maanviljelijä-
väestö  liittymään  yhteen  yhdessä  asioitaan  ajamaan  ja  siteri  yhty-
mään  myös  osuustoiminta-aatteen  ympärille.    Paikallisten  yhteen-
liittymien    aikaansaamiseksi    Pellervo-Seura    noina    aikoina    ajoi
voimakkaasti    maanviljelysseurojen    avulla    paikallisten    maamies-
seurojen     perustamista,    tai.koituksena    saada    maanviljelijät    sitä
tietä    pei`ustamaan    paikallisia    osuuskuntia.     Tällaisia    paikallisia
maamiesseuroja    pei.ustettiin    Pellervon  ensimmäisinä  toimivuosina
useita  satoja.

Samalla   oli  osuustoiminnalliselle  järjestelylle  saatava  oikeudel-
linen   pohja,   joka   siltä   silloisen   lainsäädännön   voimassa   ollessa

puuttui.   Jo v.1899 oli  hallitus  asettanut komitean tekemään  ehdo-
tusta  osuustoimintalaiksi,  mikä  laki  saatiin  aikaan v.  1901.  Sainana
vuonna  kuin  Pellervo-Seura  perustettiin,  alkoi se julkaista  Pellervo-
lehteä,   jossa   Gebhai`d   alkoi   ajaa   aatteitansa,   esiintyen   maalais-
väestön    voimakkaana,    melkeinpä    intohimoisena    opettajana    ja
ohjaajana.    Tämän  lehden  merkitys  on  Gebhardin  aikaansaannok-
sille   sekä   maalaisväestömme   taloudelliselle   ja   henkiselle   nostami-
selle  ollut  ai`vaamattoman  suuri.    I-[eti  osuustoimintalain  voimaan
tulemisen jälkeen alkoi paikallisten osuuskuiitien perustaminen, jota

2
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jossakin   määrin   oli   tapahtunut   jo   aikaisemminkin.     V.   `1902   oli
tilaston  mukaan  jo  '16  osuuskauppaa ja  28  osuusmeijeriä  perustei,tu.
V.   1902  perustettiin  ja  v.  `1903  mei.kitt,iin  ka.upparekisteriin  ensim-
mäinen    osuustoiminnallinen    keskusliike,    Osuuskassojen    Keskus-
]ainarahasto-Osakeyhtiö, ja  samana  vuonna  24  osuuskassaa.  Toiset,
keskusliikkeet perustettijn seuraavina vuosina toinen toisensa jälkeen.
Kun    kolmannesvuosisata    Pe]]ervo-Seui.an   perustamisesta   ja   sen
mukana    käytännöllisen    osuustoimintat}'ön    alkuunpanosta         oli
kulunut,   oli   Suomessa   noin   5 300   paikallista   osuuskuntaa,   niissä
noin  780 000  jäsentä,  niiden  omat  vai`at  olivat  noin  780  milj.  mark-
kaa   ja   niiden  liikevaihto  oli  vuodessa   noin  4800   milj.   markkaa.
Paikallisi]la osuuskunnilla oli kymmenen eri aloja vai.ten perustettua
keskusliikettä,  joideii  omat  varat  olivat 457 milj. markkaa ja vuosi-
vaihto  3 375 milj.  markkaa.   Tarkastus-ja  neuvontat}Tössä  oli osuus-
kunnilla    87   konsulenttia.        Osuustoiminnallisia   lehtiä    julkaistiin
543 000   vuosikei`taa.

Nämä  luvut  ovat  selvänä  osoituksena  sen  aatteen  elävästä  voi-
masta,  jonka  Gebhard  meidän  maahamme  toi,  sekä  siitä  suuresta
taidosta  ja  voimasta,  jolla  hän  tämän  aatteen  meidäri  maahamme
istutti  ja  yksityiskohtaisesti  järjesti.

Osuustoiminnan  järjestelylle  Suomessa  on  ollut  ominaista,  että
ensin,  ennenkuin  osuuskuiit,ia  vai`sinaisesti  oli  olemassakaan,  perus-
tettiin  keskuse]in  aatteellisen  osuustoiminiial]isen  valistustyön  suo-
rittajaksi    sekä    osuustoiminnan    varsinaiseksi    alkuunpanijaksi   ja
suuniian  määrääjäksi.    Tämä  jäi`jestys  asiain  hoidossa  oli  suurelta
osalta  Gebhardin  valistuneeri  harkinnan  tulos,  johon  hänet  olivat
ulkomailta   saadut   opetukset  johtaneet.    Tämä  järjestely  oli  myös
kansallemme  suureksi  onneksi.  Siten  nimittäin  saatiin osuuskuntien

perustamisessa   suui.i   järjestelmällisyys   ja   yhtenäincn   valist,unut
johto   sekä   myös  tarpeellinen  jarru   aikaan,   minkä   kaiken  merki-
tystä  tällä  alalla  ei  voida  kyllin  suureksi  arvioida.

Toinen   erikoisuus   meidän   osuustoiminnallamme   on   ollut   se,
että  suurin  paino  siinä  on  ollut  maataloudellisella  osuustoiminnalla

ja  että  se  on lähinnä  siitä  syystä  ollut  suui`immalta  osalta  maamme
porvarillisen   aineksen   omaksumaa   osuustoimintaa.     0lihan   niin,
että   osuustoiminta   oli   yksi   niistä   vastavaikutuksista,   joita   liian

pitkälle   kehitetty   libei`alismi   ja   individua]ismi  ja   niiden   mukana
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tulleet  epäkohdat  aiheuttivat  vähempiosaisen  väestön  keskuudessa.
Niissä  maissa,  joissa  teollisuus  oli  pitkälle  kehittynyt  ja  joissa  teol-
Iisuusväestö  muodosti  huomattavimman  osan  vähempiosaista  väes-
töä,   osuustoiminta  muodostui  valtavimmalta  osaltaan  näiden  toi-
minnaksi   asemansa    parantamistarkoituksessa.     Varsinkin    eräissä
tällaisista   maista   osuustoiminta   sai   huomattavalt,a   osalta   sosialis-
tisen  leiman,  kehittyi  sillä  pohjalla,  ja  sai  m?Tös  siltä  kaniialta  tois-
ten   kansalaispiirien  vastustusta   osakseen.    Meillä   on   porvarillinen

yhteiskunLa  omaksunut  osuustoiininnan  tehokkaana  keinona  alem-
pien  kansanluokkien  nostamiseksi ja  niiden  aseman  parantamiseksi,
mikä   myös   porvarillisen   yhteiskunnan   kannalta   on   ollut   välttä-
mättömyys.     On   merkittävä   yhteiskuntamme   kannalta   suureksi
oniieksi,  että  näin  todella  on  tapahtunut,  mistä  hyvin  suuri  ansio
tulee  juuri  Gebhardin  osalle.

Meidän  osuustoiminnallemme  on  ollut  myös  ominaista,  etteivät
ainoastaan  keskusliikkeet,  vaan  m}'ös  osittain  paikalliset  osuuskun-
natkin  ovat  pyrkineet  keräämään  itselleen  huomattavia  i`ahastoja,
saadakseen  siten  toimintansa  lujalle  pohjalle  ja  varmaksi  huonom-

pienkin  aikojen  varalta.   Tämä  oii  antanut  osuustoiminnalle  meillä
sellaisen lujuuden,  jota  sillä  ei  kaikkialla  muualla  ole.

Sen työn jättiläismäistä suuruutta, jonka Gebhai`d Suomen osuus-
toiminnan  luomisessa  ja  järjestämisessä  suoritti,  on  vaikea  kuvata.
On  muistettava,  että  kysymyksessä  oli  maassamme  kokonaan  uusi
aate,  joka  oli  ensiksi  saatava  tunnetuksi  määrättyjen  sivisLyneistö-

piirien  keskuudessa ja  sitten m}rös laajojen kansanjoukkojen piirissä.
0li   myös   voitettava   kansanaineksien   suuri   välinpitämättömyys,
halu  pitää  kiinni  siitä,  mihn  oli  totuttu.   0li  valmistettava  miehet
kaikkea  tätä  työtä  kansan  keskuudessa  suoi'ittamaan,  hankittava
tai.peelliset  varat  toimintaan,  oli  pidettävä  tai`kkaa  huolta,  ett,eivät
mitkään matalat ja  huonot pyyteet päässeet hyvää aatetta turmele-
iTiaan   ja   riistämään   siltä   pohjaa.     Kaikki   tämä   oli   suorit,ettava,
samalla  kuin  alituiseen  esiintyi  uusia  tehtäviä  ja yhä laajennettua
toimialaa,   kun   osa   kansamme   ainesta   katsoi   tätä   kajkkea   joko
suoi.anaisella    epäluulolla,    vieläpä    suoi'aan   vastustaenkin,    kuten

yksityiskauppiaspiirit   osuuskauppatoimintaa,   yksityiset   voinvä]it-
täjät osuusmeijeritoimintaa j. n. e., ja kaiken lisäksi Gebhardin o]lessa
kiinni  monissa  muissa tehtävissä  sekä  vielä venäläisten viranomais-
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ten   katsoessa   koko   toimintaa   suurella   epäluulolla,   vieläpä   silloin
tällöin   asettaessa   sille   suoranaisia   esteitäkin.     0lihan   esim.   koko
Keskuslainai`ahaston    perustaminen    hukkua   siihen    kenraalikuver-
nööi`in  kanslian  taholla  muodostuneeseen  pelkoon,  että  laitosta  tul-
taisiin   kävttämään   hallituksen   vastaiseen   kiihoitust}'öhön,   mikä

juttu   antoi   Gel)hardille   ja   Kairamolle   aiheen   matkustaa   Pieta-
i`iin  asiaa  hoitamaan  ja  mönenlaiseen  puuhaan  Helsing.issä,  kunnes
asia   saatiin  järjestykseen.    Jätteenä   siitä   on   Keskuslainarahaston
valtionvalvojaii   ohjesäännössä   vieläkin   määi`äys,    et,tä   hänen   on
valvottava,  ettei  ]uottoa  anneta  sellaisille  kassoille,  jotka  tällaista
kiihoitusta  harjoittavat.    Tällaisiakin  vaikeuksia  siis  oli.    'rulokset,

jotka   niistä   huolimat,ta   ovat   saavutetut,   ovat   selitettävissä   vain
sit,en,   et,tä  Gebhard  osasi  kerätä  päteviä  voimia  ympäri]leen,  että
osuustoiminta-aate   itse   oli  terve  ja   meidän  oloihimme   sopiva  ja
et,tä    Gebhai.din   perinpohjainen   valmistuminen   asiaan   sekä   suuri
kyky,   taito  ja  väsymätön  tarmo  pitivät  asian  kulkemassa  oikeaan
suuntaan.

Samalla  kuin  täten  olemme  joutuneet  kosketteleinaan  venäläis-
tyttämispyrkim}'ksiä   ja   osuustoimintaa   suhteessaan   toisiinsa,   on
lisät,tävä,   ett,ei   venäläisten   viranomaisten   pelko   siitä,   että   osuus-
toiminta   ja   Gebhai`d].n   työ   siinä   helposti   voivat   joutua   olemaan
heidän venäläistyttämispyrkim}rksiensä vastaisia tekijöitä,  suinkaan
ollut   aiheeton.        On   nimittäin   muistettava,   että   niihin   aikoihin
kuin    osuustoimiiinan    alkusanat    ]ausuttiin,    oli   venäläistyttämis-
toiminta   antanut    suomalaisella   taholla   aiheen   voimakkaan   kan-
sansivist}.st}'ön     alkuunpanemiselle,     jossa    toiminnassa    varsinkin
nuorempi    sivistynyt   maailma   oli  mukana.    Myös   Gebhardin  tie-
detään  olleen  mukana  tätä  toiinintaa  järjestämässä.    Mut,ta hänet,

joka  niin  selvästi  näki ja  tunsi vähempiosaisten kansanluokkiemme
aseman  ja  tai.peet,   saivat   nämä  puuhat  vakuutetuksi  myös  siitä,
että    juuri     noiden    luokkien    asema   oli   kipeä   kohta   kansamme
vastustuskyvyssä,   ja   tämä    sai   hänet,    yhdessä   Mikael   Soinisen
kanssa,   silloin  julkilausumaan   t,uon  voimakassisältöisen  kehoituk-
sen:    »juuria     hoitamaani),     joka    sittemmin    on    usein    toistettu.
Tässä  juurien   hoitamisessa   Gebhard   näki  yhdeksi   huomattavaksi
tekijäksi  myös  osuustoimintatyön,  ja  sen  järjestely  oli  siis  todella
Gebhardille   tehokas  keino  venäläistyttämistoiminnan  vastustami-
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seksi,    mutta  kokonaan toisella  tavalla  ja  toisel]a  linjalla  kuin  mitä
venäläiset    viranomaiset    kuvittelivat,    silloin   kun   he    pelkäsivät
osuus.kassojen   tulevan    harjoittamaan    hallituksen    vastaista    kii-
hoitusta.

M aata  t,i,l,attomi,Ue.

Toinen suuri kysymys, johon Gebhai.d joutui osuustoiminta-asian
ajamisen ohella määi.äävällä tavalla vaikuttamaan,  oli  iiiaakys}'mys.
0len jo maininnut, ett,ä tämän kysymyksen esille tuleiiiinen sai hänet
toiselle   suurelle   ulkomaanmatkalleen   sekä  julkaisemaan  selonteon
Englannin   maakysymyksestä.     Sama   aloite,   joka   aiheutti  tämän
matkan,   johti   pian   helmikuun   manifestin   aiitamisen   jälkeen v.
1899    n. s.    kahden    miljoonan    komitean    asettamiseen    tekemään
ehdotusta   tilattoman   väestön   maanhankintaaii   myönnettyjen   2
miljoonan   mai`kan  käytöstä.    Tässä   koiniteassa   Gebhard   ajoi  voi-
makkaastj   sitä   kantaa,   että   meidän   maakysymyksemme   pitem-
mälle    menevään    järjestely}'n    r}'htyminen    edellytti    maaseudun

yhteiskuiinallisten    ja    taloudellisten    kysymyksien    perinpohjaista
tutkimista  ja  sitä  tietä  pohjan  saamista  uudistuksille,  jotka  eivät
voineet olla samanlaisia koko  maassa, vaan oli muodostettava maan
eri osissa kunkin osan erikoisten olojen ja tarpeiden mukaan.   r\Täissä
käsityksissään  Gebhard  joutui 'vähemmistöön,  mutta  tuloksena  oli
kuitenkin,  että  samalla  kuin  tilattomaii väestöii  lainarahasi,o  perus-
tet,tiin,   asetettiin  erit}'inen  tilattoman  väestön  alakomit,ea   toimit-
tamaan  Gebhardin  vaatimaa  tutkiinusta.

Tilattoman   väestön   alakomitean   perustaminen   liittyy    myös
toisaalta    läheisesti    silloisiin    venäläistyttämispyrkimyksiin,    jotka
osaltaan  antoivat  toimenpiteeseen  aiheen.   Silloin  nimittäin  havait-
tiin  venäläisten  T)iirien  taholta  suurta  harrastust,a  ti]attoman  väes-
tön   asiaan,   ja  jlmeisesti  oli  pyrkimyksenä  osoit,tamalla  suopeutta
tilattomien  asialle  saada  niiden  taholta  myötämielisyyttä  venäläisiä
vii`anomaisia   ja  venäläistyttämistoimeni)iteitäkin  kohtaan,  samalla
kuin tiedettiin sivistyneistön olevan lujasti niitä vastaan.  Näissä t,ilat-
toman  väestön   aseman   parantamista   suosivissa   merkeissä   perus-
tettiin   tilattoman   väestön   komitea,   jossa   puheenjohtajana   toimi
keni`aalikuvernöörin   apulainen,   salaneuvos   Deut,rich.    0li  ilmeistä,
että  jos  tämä  komitea  olisi  ryhtynyt  valmistamaan  aloitteita  t,ilat-
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toman  väest,ön  asian  hoitamiseksi  meillä,  niin  siitä  olisi  tullut  vain
sekaannusta  ja  onnettomuutta.   Tällaiset  aloitt,eet saatiin kuitenkin
lykätyiksi   perustamalla   suomalaisista  miehistä  kokoonpantu. tilat-
toman  väestön  alakoiriitea,  jonka  tehtäväksi  tuli  tutkimuksien  toi-
mittamineri  tilattoman  väestön  oloista,  tarkoituksella  näiden t,utki-
muksien   perusteella   valmistaa  m}'öheminin   aloitteet  asiassa.  Tämä
tiesi  meille  tärkeän  tutkimustyön  aikaansaamista  ja  samalla  venä-
läisten    viranuinaisten    aloitteiden   lykkäyt}rmistä.

Täten aikaansaatu tilai,toman väestön alakomitea, jossa Gebhard
oli  jäsenenä ja sihteerinä, alkoi toimintansa v.1901.   Se pani toimeen
ensimmäisen   yksityiskohtaisen   tutkimuksen  meidän  maaseutumme

yhteiskunnallisista  ja  taloudellisista  oloista.   Työ,  joka  kesti  viiden
vuoden  ajan  ja  jossa  Gebhardilla  komitean  sihteei`inä  ja  tutkimus-
työn   johtajana  oli  määräävä  asema,  valmisti  pohjan  koko  meidän
seui`aavien    vuosikymmenien    maatalouspolitiikallemme.     Se    myös

perehdytti   t}.ön  tekijät  yksit,yiskohtaisesti  niiden  kysymyksien  laa-
tuun,  jotka  olivat järjestettävät,  ja  teki  siteii  heistä  päteviä  näiden

järjestelytoimenpiteiden  suunnittelijoita. Gebhard itse kirjoitti neljän
suui-en  osan  tekstit  iiiistä  kuudesta,  jotka  julkaistiin.    Alakomitean

julkaisemat selonteot muodostavat meidän maapolitiikkamme perus-
kirjoja,   joilla   yhä   ede]leen,   kolmen   vuosik}/.mmenen    jälkeeii,   on
näissä  asioissa  perustava  merkit`-s.   Samalla  aikaa kuin  alakomiteaii
tilastollinen   toimisto   valmisti   tutkimuksieri   tuloksia,    suunnitteli
alakomitea  itse  tilattoman  väestön  lainai`ahaston  kä}'tön  järjestä-
mistä   sekä   valtion   metsämaiden   asuttamista,   julkaisten   m(tlem-
mista  mietinnöt,  joilla  on  seui.aavina  aikoina  toimenpiteitä  suuni.ii-
teltaessa  ollut,  t,ärkeä  niei`kitvksensä.

Keskellä   tilattoman   väestön   alakomitean   työtä  tuli  kuitenkin
sellaisia   muutoksia   valtiollisiin   oloihin,   jotka   asettivat  m}rös  Geb-
hardin   toiininnan  maakysymyksessä  uudelle  entisestä  poikkeavalle

pohjalle.     Silloisessa   senaatissa   oli  senaattoi`i  Enebei`g  ollut  ensim-
mäinen   yhteiskunnallisesti   sivistynyt  suomalaineii,  joka   oli   maa-
kysymyksille  omistautunut  ja  iiiitä  lämmöllä  ajanut.   Mutta  se  se-
naatti   kaatui, ja   sijalle   asetettu   Mechelinin   hallitus  lähti  asioissa
kokonaan uusille teille.  Se ryhtyi niin perinpohjaiseen puhdistukseen
kaikesta  siitä,  mitä  venäläistyttämisaikana  oli  paiitu  toimeen,  että
se  myös  lakkautti  tilattoman  väestön  alakomitean,  ennenkuin  edes
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tämän   kaikki  julkaisut  olivat  valmistuneet,  puhumattakaan  siitä,
että  tälle  olisi  annettu  aikaa suunnitella kaikkia niitä toimenpiteitä,

jotka  se  tutkimuksiensa  perusteella  katsoi tarpeellisiksj.   Tämä teh-
tiin   siitä   huolimatta,   että   alakomitea  oli  kokoonpantu  kokonaan
suomalaisista  miehistä  -  Hjelmman,  Kaii`amo,  Gebhard,  Björkeii-
heim,  Tuomikoski  y. m.   Alakomitean  tilalle asetettiin Jonas Castr6-
nin   johtama   n. s.   agraarikomitea,   josta   Gebhai`d   ja   alakomitean
miehet olivat poissa ja samalla heidän näissä kysymyksissä saamansa
suuri  asiantuntemus.

Kun  Gebhardilta  oli täten suljet.tu pois  mahdollisuus  hallituksen
toimeksiaiinon  perusteella  tehdä  suunnitelmia  maakysymyksen  rat-
kaisemiseksi,  o]i  hänen löydettävä toiminnalleen  asiassa  uusia  teit,ä.
Niitä  tarjosikin  silloinen  vilkas  puoluetoiminta  ja ryhtyminen puo-
lueiden  kautta  asiaa  hoitamaan.    Gebhard  oli  lukeutunut  suomet-
tai`elaisiin,  joihin  myös  hänen  lähin  ystäväpiirinsä  kuului.    T\Tiiden

piirissä  hän  rupesi  myös  nyt  ajamaan  maakysymyksen  ja  osuus-
tojminiian   hoitamista.    Syntyi   suomalaisen   puolueen   maapolitiik-
ka,  jonka  luojina  olivat  lähinnä  Gebhai`din  ohella  Kairamo,  I,isto,
H. G.  Paloheimo  ja  Paasikivi.   Voi  hyvällä  syyllä  sanoa,  että  tämä
suureen   asiantuntemukseen   pei.ustuva,    hyvinkin   vapaamielinen,
meidän  yhteiskunnallisiin  asioihimme  syvästi  koskeva  ohjelma   oli

yksi  tärkeimpiä  vaikuttimia  sen  suuren  kannatuksen  muodostumi-
seen,   jonka   silloinen   suomalainen   puolue   sai   osakseen.

Eduskwmassa  ja  utbsi,Ssa  tehtävissä.

Löydäinme sitten pian Gebhardin yksikamarisesta eduskunnasta
aatteitaan  ajamasta.   P\Te  aloitteet,  jotka  häii siellä maakysymyksen

ja   osuustoiminnan   alalla   teki,   ovat   sittemmin   olleet   perustavaa
laatua   näillä   aloilla   aikaansaaduille   toimenpiteille.    Osaksi   ne   jo
Gebhai`din  valtiopäivillä  ollessa  johtivat tuloksiinkin.    Näistä  aloit-
teista  on  ensiniiäkin  mainittava  eduskuiitaesitys  puutavarayhtiöi-
den    maanhankinnan   rajoittamisesta,   jonka    mukaan    eduskunta
hyväksyi   lain,  joka   kuitenkaan  ei  Gebhai.dia  tyydyttänyt  ja  jolle
lisäksi  saatiin  hallituksen  vahvistus vasta  1915.   Muut aloitteet kos-
kivat   valtion   metsämaiden   asuttamista,   maan  pakkolunastamista
viljelystilojen   perustamista   varten  yksityismaalle,   asutushallituk-
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sen   perustaniista,   seii   kys}.iTi}'kseii   tutkimista,   o]isiko   suurtilojen
viljelyskelpoisel]e ja  metsämaalle  asetettava  ei`ityinen  pinta-alavero,
vesii)eräisten  maiden  viljel?'skuntoon saattamisen edistämistä ja eräi-
tä  muitakin  iiäitä lähellä  olevia kysymyksiä. Tärkein aloite tällaisten
k}Tsymyksien   alalla  oli  kuitenkin  noiden  aikojen  valtiopäivillä  suo-
malaisen  puolueen  aloite  uuden  maanvuokralainsäädännön  aikaan-
saariiseksi, jossa   aloitteessa  m}'ös  Gebhard  oli  mukana  ja  joka  i]e-
rustui  pitkän valmistuksen jälkeen laadittuun  suomalaisen puolueen
ohjelmaan   asiassa.    Tässä   va]mistelussa   olivat helsinkiläisistä  olleet
mukana  Paloheimo,  Listo,  Kairamo,  Paasikivi  ja  Gebhard.   Tiede-
tään,  että  asia,  jossa  silloisen  suomalaisen  puolueen johtavat iniehet
saivat  käydä  monta  tulista  taistelua,  erityisesti  sosialisteja  vastaan,

jotka ajoivat silloin viljel}'s]iakko-ohjelmaansa, johti v:n  1909 maan-
vuokra-asetuksen   säät,ämiseen,   jolla   asetuksella   on   ollut   meidäii
maanvuokraolojemme  järjestelyssä   h}'vin  kauaskantava   vaikutus.
Siinä  eduskunnan  istuiinossa,  jossa  mainittu  laki  h}/'väks}-ttiin,  piti
Gebhai`d  puheeii,  jossa   hän  esitti,   ettei  täiTiä   laki  torppariasiassa
vielä   riittän}'L,   vaan   että   oli   saatava   hallinnollisia   toimenr)iteitä,

joiden   kautta   pidettäisiin   huo]ta   lain   oikeasta   sovelluttamisesta
sekä  valmistet,taisiin  suunniteLmia  lisälainsäädännöksi  asiassa.    1iän
siis   siinä   viitoitti   tietä   vastaiselle   toiminnaLle,   minkä   toiminnan
aikaansaamista  hän oli sitten lähivuosina puuhaamassa.   Iiän saikin
aikaan   erityisen  virkamiehen   asettamisen   senaattiin   vuokralaut,a-
kuntia   ohjaamaan   ja   neuvomaan   sekä   valmistamaan   vuotuista
maanvuokratilastoa.    Gebhard  oli  sitten  tämän  viranhaltijan  pai.-
haimpia    tukia,    silloiiikin    kun   sielläkin,   missä   olisi   pitäii}'t   olla
sille   toiminna]le   suopeita,  suhtauduttiin  siihen  epäillen  ja  ositt,ain
arvostelleiikin.    Gebhai`d   oli   myös   mukana  siinä  Santamäen  kar-
tanoss.a    lokakuun    28-29   p:nä     1911    pidet).ssä    neuvottelussa,

jossa    ei`äiden   suomalaisen   puolueen   johtomiesten   toimesta  suun-
niteltiin   pääpiirteissään  koko   seuraava   maanvuokra-asian   hoito,

joka  johti  laajan yleisen maanvuokratilaston keräämiseen,  vv.  1912
-14  toimineeseen  torpparikomiteaan  sekä  vihdoin v:n  1918  lunas-

tamislainsäädäntööii,  jonka  perusteella  sitten  on  hiukan yli  110000
vuokra-aluetta  saatettu  vuokramiesten  omiksi.

Osuustoiminnan   ja    maakysymyksen    ohella    Gebhai`dilla    sinä
aikana, josta  ede]lä  on tehty  selkoa, i.iitti huomiota ja  t}.ötä  useiden
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muidenkin   sinänsä   täi`keiden,   mut,ta   edellä   mainittuihin  verraten
kuitenki]i   pienempien   kysymyksien   hoidolle.     Kun   hän   tutustui
alempaan   maanviljel}Tsopetukseen   ja   huomasi   sen   liian   vähässä
määi`ässä  o]evan  järjestettynä  vapaata  maanviljelijäluokkaa  palve-
lemaan,  arvosteli  hän  tämän  opetuksen  järjestämistä  useassa  kir-

joituksessa  ja  sai  aikaan  sen,  että  v.1906  asetettiin  komitea  alem-
man    maanviljelysopetuksen   uudelleen   järjestämistä    suunnittele-
maan.   Hänet  kutsuttiin  täniän  komitean  jäseneksi.   Me  t,ai)aamme
hänet   edelleen   maanvi]jelyslyseoita   perustamassa.    Hän  teki   siitä
aloitteen eduskunnassakin.  Tuloksena hänen ponnist,uksistaan oli en-
simmäisen    maanviljelyslyseomme    aikaansaaminen    Helsinkiiii    v.
1908.    Myöhemmin  kuitenkin  tämä  oppilaitosmuoto  poistcttiin  -
oliko  se  onneksi  vai  ei,  voidaan  jättää  tässä  sanomatta.   Maajlman-
sodan   aikana   Gebhai.d   otti  innokkaasti   osaa   elintai`veasiain   poh-
dintaan.    Iläii   edusti   siinä   maataloust,uottajille   suopeata   kant,aa,
vastustaen  i)itkä]le  meneviä  toimeiipiteitä  elintai`vetuotteiden  hin-
tojen  a]as  i)ainamiseksi.   Suureksi  osaksi  hänen aloitteestaan taitah-
tui   noina  aikoina  Maataloustuottajain  Keskusliiton,  maanviljelijäin
tapaturmavakuutusyhdistyksen   ja   maalaisteii   i)aloapuyhdistysten

.i.älleenvakuutuslaitoksen  (Vakavaii)  ja  eräiden  muiden samansuun-
taisten   }.rityksien   aikaansaaminen.       Niinikään  hänen  aloitettaan
oli   maalaisi,en   talon   rakentaminen  lielsinkiin.     Gebhard puuhasi
noiliin aikoihin  myös  uutta  agraaripolitiikan oppikirjaa,   josta   kui-
tenkaan   ei   tu]lut   lopullista   tulosta.     I-[änen  aikansa   ei  ilmeisesti
riittänyt    siihen   hänen   näiden   vuosien  kuumeentapaisen  toimin-
tansa  vuoksi.    Hänen   aloitteestaan  perustettiin  myös   maaseudun
asioita   ajava  uusi lehti,  Maaseudun Tulevaisuus.

Kaikista   näistä   puuhistaan   huoliinatta   Gebhardin   työ   tuona
ajanjaksona   kohdistui   erityisesti   ja   ensi   sijaisesti   osuustoiminta-
asian   hoit,ooii.     Hän   oli   silloin   Pellei`vo-Seuran   puheenjohtaja   ja
Pellervo-lehden  päätoimittaja.    Hän  teki  aloitLeen  erityisen osuus-
toimintalehden   perustamiseksi,  jonka  piti  olla  osuustoiminnan  toi-
mihenkilöiden  lehti,  samalla  kuin  Pellervo  oli  tarkoitettu  kansan
laajoille   kerroksille.   Se   perustettiinkin   v.1909,   ja   Gebhard   tuli
senkin  päätoimittajaksi.    [län  ponnisteli  osuustoiminnan  laajenta-
miseksi  ja  syventämiseksi.    Erityisesti  hänen  huomionsa  keskittyi
os`iuskassatoimintaan,   jota   hän   jouduttuaan   het,i   Osuuskassojen
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Keskuslainarahaston   alkaessa   toimintansa   sen  toimitusjohtajaksi,
erikoisalanansa   huolellisesti   vaali   ja   hoit,i.     0li   luonnollista,   että
kun   tuona   ajanjaksona   syntyi   hankauksia   sosialistisen   ja   porva-
rillisen   osuustoimintaväen   välillä,   jotka   molemmat   olivat   osuus-
tojminnan alkuaikoina toimineet }'hdessä,  niin Gebhard joutui tähän
i.iitaan  huomattavalla  tavalla  ottamaan  osaa.    Tätä  taistelua  käv-
tiiii  vuosina  191`1-19`17, ja  se  päättyi  siten,  että  sosialistiset  osuus-
kauppapiirit  v.  19`16  perustivat  oman  osuustoiminnallisen  valistus-

järjestönsä   ja   v.1917   omaii   tukkuliikkeensä,   eroten   siten   Peller-
vosta   ja   SOK:sta.    Tässä   suuntataistelussa   Gebhard   edusti   sitä
kaiitaa,   että   porvarillisen   osuuskauppaväen   oli   lujasti   pidettävä
kiinni   oikeista   osuustoimintaperiaatteista   asiaiii   järjestelyssä   eikä
annettava   taktillistenkaan   syiden   aiheuttaa   niistä   poikkeamista.
F,i  ollut  nimittäin  oikein  sellaisilla  sovitteluilla  ja  myönnytyksillä,

jotka   tiesivät   vaikkapa   vain   osittaista   periaatteista   luopumista,
koettaa  pitää  yhdessä  aineksia,  jotka  edustivat  erilaista  maailman-
kat,somusta ja  osittain myös erilaisten etujen ajamista, koska näiden
aineksien  yhdessä  pitäminen  muodostui  silloin  keinoi,ekoiseksi  eikä
voinut  johtaa  hyvään  tulokseen.    Niin  valitettavaa  kuin  hajaannus
olikin,   oli  parempi  antaa  osuuskauppaliikkeen  ainakin  toistaiseksi
hajaantua   kahteen   haai`aan   .ia   sen   sijaan   koettaa   kummassakin

pitää  yllä  oikeita  osuustoimiiitaperiaatteita  ja  saada  ne  kumpikin
voimakkaaksi.  Asia  saikin  Gebhai`din  ajatussuuniian  mukaisen rat-
kaisun,  ja   molemmat   osuuskauppahaarat,  n. s. puolueeton  ja   edis-
tysmielinen,   ovat   sitteri   vai`sin   voimakkaasti   kasvaneet.     Kä`rtv
i`iita   oli  ollut  niin  kova,  että  se  aiheut,ti  ei`äiden  läheisten  henkilö-
kohtaisten    suhteiden   katkeamisen   tavalla,   joka   korjautui   vasta
Gebhai.din  loppuiälläo

Kol,mas    ulkomaanmatha    icb    1]ierwilieliiäin    Keshusl,iitor.1,uominen.

Sen    ajanjakson,    jolloin    Gebhard    rakensi    osuustoiminnallisen

järjestön  sen  lopulliseen  muotoon  ja  samalla  toimi  huomatt,avalla
tavalla   maakysymyksen   hoidossa,   voi   sanoa   päättyneen   v.  19'17,

jolloin  taas   alkoi  uusi   ajanjakso   hänen   elämässään.    Maamme   oli
silloiii   saavuttanut   itsenäisy}'deii, ja   uusi   aika   tarvitsi   miehiä   eri
aloilla.    Ai`vattavasti  Gebhard  tunsi,  että osuustoiminta oli olennoi-
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sesti  tullut  siksi,  miksi  se  voi  tulla,  että  maakysymyksen  järjestely
kulki  omia teitääii,  joita  se  oli  pantu  kulkemaan,  ja  et,tä  hänen tuli
saada  uusia  tehtäviä,  joissa  hänen  kykyään  ja  taitoaan  tarvittiin.
Mutta   lisäksi   oli   osuustoiminnan   alalla   esiintynyt   ilmiöitä,   joita
Gebliard  ei  voinut  sulattaa  eikä  pitää  oikeiria.    Tämä  käy  selvästi
ilmi  siitä  kirjelmästä,  jossa  Gebhard  vuoden  19`17  lopulla  perusteli

pyyntöiisä    päästä    vapaaksi   Pellervo-Seuran   puheenjohtajan   toi-
mesta,  jossa  toimessa  hän  oli  ollut  seuran  perustamisesta  saakka.
Siinä  hän  esitti,  kuinka  maanviljelysseuTain  taholta  oli  esiinnytty
kylmästi   osuustoimintatyötä  kohtaan  ja  tehty  tyhjäksi   Pellei`vo-
Seuran  taholta  tehty  aloite  entistä  paremman  yhteistyön  aikaan-
saamiseksi  ja  kuinka  maanviljelysseurain  johtavien miesten taholta
oli  suoranaisesti  vastustettu  osuuskassatoimintaa.   Osuuskauppojen
Keskuskunnan   taholta   hän   katsoi   esiinnytyn   kylmästi   Pellervo-
Seui`aa  kohtaan, m. m. kieltämällä  siltä  rahallinen  kannatus.    Näi-
den   ja   eräiden   muiden  samansuuntaisten  syiden  pei`usteella  hän
katsoi,  että  hänen  voimansa  eivät  enää  i.iittäneet  voittamaaii  täl-
laisia  maalaisväestön  kohottamiselle  hänen  mielestään  turmiollisia
virtauksia,   semminkin   kun   hän   näki   niissä   mukana   sellaisiakin
henkilöitä, joilta  hän aikaisemman yhteistyön  perusteella  olisi odot-
tanut toista.   Gebhard siis otti v:n 1917 lopussa ei`on Pellervo-Seuran

puheerijohtajan  toimesta  sekä  myös  keskeytti  muutamiksi  vuosiksi
työnsä   Osuuskassojen    Keskuslainarahaston   toimitusjohtajana   ja
siirtyi   vuosiksi   1918-20   Suomen   valtion   maatalousasiamieheksi
Skandinavian  maita  ja  Saksaa  varten.    Täten  tuli   aikaan   kolmas
huomattava  käänne  Gebhardin  elämässä.

Samoin  kuin  Gebhard  oli  vv:ii 1893-94 matkalta saanut osuus-
toiminna]liset  ja vv:n.1898-1899 matkalta torppai`i-ja asutusasiaa
koskevat   herätteensä,   joutui   hän   vuosina   19'18~1920   ulkomailla
ollessaan    saainaan    herätteensä    myöhempää    pienviljelijäpolitiik-
kaansa varten, joka tuli näyttelemään niin suui`ta osaa hänen loi)pu-
ikänsä  työssä.    Näinä  vuosina  Gebhai`d  tutki  ulkomailla,  eTityisesti
Skandinavian  maissa, hyvinkin yksityiskohtaisesti viljelmien jakau-
tumista,  viljellyn  maan alaa,  sen  käyttämistä  ei`ilaiseen tuotantoon,
satomääriä,  lehmien  lypsykykyä  ja  maidontuotantoa  eri  suuruisilla
tiloilla,   pienviljelijäin   ammatillista   järjestäytymistä   sekä   toimen-

piteitä   pienviljelmien  tuotannon kohottamiseksi.  T\Täiden tutkimuk-
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siensa    perusteella   hän   laati   332   sivua  laajan  kirjan   »Pienviljelys
Pohjoismaissat),  joka  ilmestyi  v.  1922.    Nämä  tutkimukset antoivat
Gebhardille   selvitystä   kysym}Tksiin,   mitä   suuntaviivoja   seuraten
meidän   pienviljelijäluokkamme   saataisiin   parhaiten   taloudellisesti

ja   henkisest,i   nouseinaan,   miten   se   saisi   entistä   suureinmat   sato-
määi`ät   hehtaarilta,   miteii   sen   karja   saataisiin   l}-psämään   entistä
enemmän,   initen   sen   ainmattitaito   saataisiin   yleensä   voimakkaa-
seen  nousuun ja  sen  henkinen  kehit}.s  ohjatuksi  oikealle  tielle.    I-Iän
tuli   tällöin   vakuutetuksi   siitä,   että   pienviljelijäin   tai`peet   näissä
asioissa   ovaL   niin   omalaatuiset   ja   suurempien   tilojen   omistajain
tarpeista  poikkeavat,  että  niitä  ei  voida  menestyksellä  hoitaa  jon-
kinlaisina    sivutekijöinä   suurempien   tilojen   omistajain   tarpeiden
ohella, vaan että ne tarvjtsivat omat elimensä ja oman ammatillisen

järjestönsä,  jos  mieli  niiden  asian lähteä  kulkemaan  asianmukaisella
tavalla   eteenpäin.    Täten   Gebhardille   selveni   ajatus   pienvi]jclijä-
luokan   yhteiskunnalliseii   ja   ainmat,illisen   järjestelyn  välttäiiiät,tö-
my}'destä,   joka   ajatus  jo   nuorempaiia   oli  hänen   mieltään   askai--
i`uttanut,   esiintyen  kuitenkin  silloin  vain  hämäränä  tulevaisuuden
suunnitelmana.    Näiden ajatustensa toteuttamiseksi Gebhard r}'htyi
Pienviljelijäin Keskusliiton perustamiseen, vaikka melkein koko muu
inaatalouspoliittinen   maailma   asettui  arvostelevalle,   toiset   suoras-
taan   vastustavalle   kannalle.    Siitä   huolimatta   ja   vuorenvarmana
siitä,  että hän oli oikealla tiellä,  Gebhard perusti järjestönsä v.  '1922.
Tämän järjestön vaiheet ja  toiminta  ovat  osoittaneet,  että  Gebhai.d
oli  arvostellut  asiat  tässä  kohdin  oikein.    Sillä  järjestöstä  on  tul]ut
elinvoimainen  ja  sen  toimint,a  osoittaa  mitä  edullisimpia  tuloksia.
Kyiiimenen  vuoden  toiminnan  jälkeen,  Gebhai`din  viimeisenä  elin-
vuotena,   oli   Pienviljelijäiii   Keskusliiton   aLaisia   pienviljelijä}'hdis-
tyksiä  maassa  879  ja  iiiissä  jäseniä  35  754.    Keskusliiton  toimesta

pidettiin   sainan   vuoden   kuluessa   pienviljelijäiii   kokouksia,   juh]ia
y.  m.  s.julkisia   tilaisuuksia   9547,   niissä   oli   lähes   400000   osan-
ottajaa  ja  niissä  esitettiin  lähes  6 000  esitelinää  ja  alustusta.    Pien-
viljelijäin  kesken  pantiin  toimeen  samana  vuonna  525  kilpailua  ja

järjestettiin 312  koe-ja  näytekenttää.   Jo nämä  numerot  osoittavat
jotakin.   Vielä  eneinmän  on  asiasta  selvyyttä  sillä,  joka  on  jossakin
määrin  saanut  nähdä   sen  tason  korkeutta,  jolle  tämän  järjestön
työ  on  Gehhardin  johdolla  noussut,  ja  sitä  sekä  joustavuutta  että
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intensiivisyyttä,   jolla   siinä   on   pyritty   pienviljelijäin   pai`asta   tai'-
koittavia  pyrkimyksiä  tukemaan  ja  uusia  kohottavia  toimenpiteitä
löytämään.       On   muistettava,   että   meidän   uusi   pientilallisluok-
kamme   astui   uuteen   asemaansa   arkana   ja   epäluuloisena,   iiiiden
keskuudessa tunnett,iin oltavan toisessa asemassa kuin entiset maan-
omist,ajat  olivat,  ja  samalla  tunnettiin  uuden  aseman  velvoituksia,
m`itta    oltiin    erityisen    varovaisia    ajateltaessa    yhteenliittymistä
entisten   maanomistajapiirien   -   siis   entisten   »isäntämiesten»   -
kanssa  yhteiseen  toimintaan,  samalla  kuin  kuitenkin  uusien  toimi-
tapojen  tai`ve  tunnettiin.    Sille,  joka  kaikesta  tästä  on  ollut  tilai-
suudessa   jotakin   näkemään,   on   pai`emmin   kuin   mui]le   selvillä,
kuinka   suurimerkityksellinen   Gebhai`din   työ   uuden   pienviljelijä-

jäi`jestön  luomisessa  ja  pienviljelijäväestön  sitä  tietä  tapahtuvassa
nostamisessa  on  ollut.

V i,i,rrLei,nen    toi,mi,kausi.

Maatalousasiantuntijan    toimen    jätettyään    v.1920    Gebhard
ryhtyi   uudelleen   Keskuslainarahaston   johtoon.    Siinä   hänen   toi-
mensa  olikin  hyvin  tai`peen.   Näinä  vuosina  tapahtui  osuuskassojen

jäsenmäärän  ja  itse  osuuskassojenkin  luvun  erikoisen  suuri  kasva-
minen  sen  laajan  asutustyön  johdosta,  jota  silloin  suoritettiin,  ja
ei`ityisesti  uusien  tilojen  lisääntymisen  johdosta   torppien  lunasta-
misen   kautta.     Itsenäistyneet   torpparit   ja   muu   uusi   pientilallis-
1uokka   pyrki   silloin   joukolla   osuuskassoihin.    Osuuskassojeii   luku
nousi   silloin   600:sta  v.  1920   1397:ään  v:n   1932   lopussa  ja  jäsen-
määi`ä  31000:sta  v.  1920  143 200:aan  v:n  1932  lopussa.    Ja  myön-
netyn  luoton  määrä,  joka  v.1920  oli  24.  milj. markkaa,  oli  v.193`2
hiukan  yli  `1000  miljoonaa  mai`kkaa.   Täinän  valtavan  kehityksen

johtaminen v.aati silloin Gebhai`din kättä,  häiien taitoansa ja aukto-
riteettiansa.   Mutta  lisäksi  se  oli  Keskuslainarahastolle  silloin  muis-
takin syistä tarpeen.   Rahan arvon alenemisen johdosta myös osuus-
kassajärjestön   käytettävinä   vanhastaan   olevat   varat   supistuivat
tosiasiallisesti   kymmenenteen   osaan   siitä   arvosta,   mitä   ne   aikai-
semmin   olivat   vastanneet.    Jos   mieli   hoitaa   osuuskassalaitoksen
laajentamista  sekä   uusien  siihen  liittyvien  pientilallisten  tarpeita,
oli  saatava lisävaroja.   Gebhardin johdolla  niitä  saatiin  sillä tavalla,
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kuin  edellä  esitetyt  numerot  osoittavat.    Keskuslainai`ahasto  inuu-
tettiin   silloin  vai`sinaisesti  valtion  laitokseksi,  siten  että  valt,io  tuli
omistamaaii   osake-enemmistön,   samalla   kuin   kuitenkin   laitoksen
luonne    yksityisenä    ]aitoksena   sekä   sen   maaseutujäsenten   inää-
räävä   valta   asiallisesti   säil}rtettiin.     Osuuskassajärjestön   tallet,us-
Iiike  saatiin  entisestään  kasvamaan  ja  osuuskassojen  oikeutus  talle-
tuksien  ottainiseen  muiltakin  kuin  jäseniltään  järjestetyksi  ja  sitä
varten tarpeellinen  lain  muutos  aikaan.   l.isäksi  saatiin  useampiakin
ulkomaisia  lainoja  aikaiia,  jolloin  niiden  ulkomailta  ottaminen  kat-
sottiin  edul]iseksi,  ja  voitiin  näillä  lainoilla maassa vallitsevaa raha-

pulaa    huomatta`'asti   helpottaa.    Viimeinen   frangilainan   hankki-
minen   Ranskasta,   joka   aiheutti   Gebhardille   matkan  Pariisiin,  oli
huomattava   saavutus, ja  ehdot  olivat  silloin  edulliset.    Myös  oli  se
silloin  vallinneen  kireän  rahatilan  helpottamisel]e tärkeä.  Se  seikka,
että   meidän   maamme   luopuminen   monien   muiden   ohella   kulta-
kannasta  on  tehnyt  sen  myöhemmin   epäedulliseksi,   on  asia,  jota
ei  voitu  silloin  edeltäpäin  arvata  - kuka  olisi  voinut  silloin  cnnus-
taa,   että   rikas   F.nglanti  tulee   pakotetuksi   kultakannasta   luopu-
maan.     Nämä   ja   monet   muut   asiat   vaativat   pa]jon   }7hteistyötä
sekä   hal]it,uksen   että   eduskuntapiirien   kanssa   sekä   myös   ulko-
maiden  rahamaailman  piirissä.   Tässä  kaikessa  Gebhardin  tojminta
oli   mitä   suuriai.voisin  ja  tärkein.    Siitä   edistyksestä,   mikä   osuus-
kassatoiminnalla  on  viime  vuosikymmeiien  aikana  ollut,  se  saakin
hvvin  suui.elta   osalta  kiittää   Gebhardia.

Vaikka   Gebhardilla  tänä  hänen  viimeisenä  toimikautenaan  oli
kaksi   niin  vaativaa   tehtävää   kuin   uuden   i)ienviljelijäjärjestön  ja
Keskuslainarahaston  hoito  johdettaviman,  riitti  häneltä  aikaa  mo-
niin   iiiuihinkin   asioihin.    Me  tapaamme  hänet   näinä   vuosina  toi-
seen   otteeseen   Kansantaloudel]isen   Yhdjstyksen   esimiehenä  kah-
den   vuoden   aikana.     liän   julkaisi   tällöin   huomattävan   määrän
maatalous-  ja  yhteiskuntapoliittisia  kirjoituksia,  oli  asiantuntijana

yliopistossa opettajanvirlmja  täytettäessä  ja  otti  vaikuttavasti  osaa
Kordelinin  Säätiön  kansanvalistusjaoston  työhön.    I-län  pani  alulle

jokavuotiset    maatalous-     ja      osuustoimintakui`ssit     kansakoulun-
opettajille,   oli   niitä   järjestävän   toimikunnan   puheenjohtajana   ja
kävi  itse  kursseilla  esitelmöimässä.    llän  kävi  kutsuttuna  esitelmä-
matkoilla  Norjassa  ja  Ruotsissa,  vuosina  1924  ja  1927  hän  oli  Suo-
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men  hallituksen  edusLajana  Rooman  kansainvälisen maatalousinsti-
tuutin  yleiskokouksessa,   edelleen   hän   oli   v.  1923  asetetun  asutus-
toiminnan   rahoittamiskomiteaii  jäsenenä ja vv.  4924--25 sen komi-
tean   puheenjohtajana,   jonka   hallitus   asetti   laatimaaii   suunnitel-
maa   pienviljelysneuvojien  va]mistamista   ja   erityisen   pienviljelys-
neuvojaopiston   pei`ustamista   varten.    Vv.1930-`1931  hän  yhdessä
erään    tshekko-slovakialaisen    osuustoimintamiehen    kanssa    muo-
dosti   Kansainliiton   asettaman  komissionin, ,jonka  tuli  tutkia  Bul-

garian   maataloudel]ista   osuustoimintaa   ja   ehdottaa   siihen   uudis-
tuksia.   Gebhard  oli  sitä  varten  pitkähkön  ajan  Bulgariassa  ja  laati

perusteellisiin       tutkiinuksiin      nojautuvan      ohje]man      Bulgarian
osuustoimintajärjestön   uudelleen   organisoimiseksi,    mikä   ohjelma
kuitenkin   on   jäänyt   Kansainliiton   hyllylle   ]epäämään.     Gebhai.d
oli  nimittäin  pian  Bulg`ariaan  saavuttuaan  tullut siihen käsit}-kseen,
että  asiassa  oli  tärkeänä  tekijänä  osittain  k`'s?.mys  Bulgai'ian  niak-
settaviksi   asetettujen   sotakorvausten   suorit,tamisesta   ja   osittain
eräiden  ulkomaisteii  rahamiespiirieii  pyrkimys   saada   hyötyä   Bul-

g.arian  ulkomaisista   jälleenrakennuslainoista,   ja   että   maan  taloii-
poikaisväestöä   ja   osuustoimintaa   sekä  asetetuii  komissionin  työtä
tahdottiin   käyttää   näissä   asioissa   apuna.    Voi   hyvin   ymmäi`tää,
että   tällaiset   asiasta  intresseei`atut  piirit  ja  Gebhard joutuivat kat,-
somaan    koko    kysymystä    olennaisesti    eri    kannoilta.      Ja    kun
Gehhard   suoi-itt,i   työnsä   perusteellisesti   ja   tarvitsi    siitä   syystä
siihen  huomattavan  ajaii,  sen  sijaan  että  toisella  taholla olisi  tah-
dottu    nopeasti   tehtyä,    rahojen   sijotukseen   johtavaa    suunnitel-
maa,     jouduttiin    asiassa    selvään   r.istiriitaan    näiden    eri    pyrki-
inyksien    välillä.      I_,isäksi   kun   Gebhai.d   suunnitteluissaan   joutui
toteamaan  myös  osuustoiminnan  keskittämisen  ja  useiden entisten
osuustoiminnallisten    yritysten    toisiin   su]attamisen   välttämäLtö-
my}Tden,    oli    luoniio]lista,   että   eräät   sikäläiset   osuustoiminnalli-
setkin   piirit   suhtautuivat   suun]iitelmiin   kylmästi.        Kun   lisäksi
olot   maailman   i`ahamai`kkinoilla   Gebhardiii   työn  kestäessä   olen-
naisesti  muuttuivat,  joutui  tämä  laaja  ja  ilmeisesti  ansiokas   työ
lepäämään.

Ndjä   suurtyötä.

01einme  täten  päässeet  Gebhardin  suoi.ittaman  työmäärän  luet.-
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teloimisen   loppuun.     Vaikka   tämä   luetteloiminen   on   toimitettu
vain  pääpiirteittäin  ja  mahdollisimman  ylimalkaisesti,  on  se  paisu-
nut  pitkäksi,  inikä  johtuu  siitä,  että  Gebhardin  elämäntyö  on  niin
laaja ja  monipuolinen.

Kysytään,  mikä  oli  kaiken  tämän  hänen työnsä olennaisin tulos.
Osuustoiminta-aatteen Suomeen tuominen, sen meidän maaperäämme
istuttaminen,   sen  käytännössä  toteuttaminen  ja   oikeiden  suunta-
viivojen   sille  antaminen  sekä  koko  tämän  toiminnan  pitkäaikainen

johtaminen  ja  erityisesti  osuuskassatoiminnan  määräävällä  tavalla
hoitaminen  aina  kuolemaansa  saakka  -  siinä  yksi  tärkeimmistä
Gebhai`din   panoksisLa   kansamme   asiain   kulkuun   noina   aikoina.

Gebhai`din   toinen   suurtyö   oli   hänen   toimintansa   oman   maan
hankkimiseksi   tilattomalle   väestölle.    Tässäkin   asiassa   hän   oli   se
mies,  joka  toi  maahamme  tiedot   Euroopan maiden huomattavim-
mista    toimenpiteistä    maapolitiikan    alalla,    niistä    näkökohdista,

jotka  siinä  olivat  olleet  määräävinä,  ja  niistä  kokemuksista,  joita
eri  toimenpiteistä  oli  saatu.   Ja  näiden  tietojen  perusteella  Gebhard
itse   oli   mukana   johtamassa   asian   selvittelyä   meillä   sekä   niiden
suuntaviivojen  luomista,   joiden   pohjalla   sitt,en   sisäistä   asutustoi-
mintaa,  sikäli  kuin  siitä  on  ollut  tuloksia,  on  johdettu.

Gebhai.din    kolmas    suurtyö    oli    syntyneen    pienviljelijäluokan
ammatillinen  org.anisoiminen.   Siinäkin  asiassa  hän  toi  meille  tiedot
siitä,   mitä   ulkomailla   oli  vastaavalla   alalla  tehty,   sovellutti   saa-
mansa   vaikutelmat  meidän  oloihimme  ja  pani  täällä  toimeen  elin-
voimaisen   järjestelyn,   joka   tuli   täydentämään   sitä   työtä,  mitä
Gebhai.d  oli   pienviljelijäluokan   luomisen   ja  osuustoiminnan  alalla
suorittanut.

Nämä   kolme   suurtyötä   olivat   sellaisinaan  täi`keät   sekä   maal-
lemme ja  kansallemme  ensiluokkaiset ja  kukin niistä jo  sellaisenaan

yhden  ihmiselämän  arvoinen.   Mutta  sittenkin  on  niiden  ohella  ja
tahtoisin  sanoa  melkeinpä  niiden  yläpuolella  mainittava  työ,  joka
sellaisenaan   ei   sisälly   yhteenkään   mainituista   kolmesta   suuresta
tehtävästä,  vaan  on  suoi`itettu  niiden  ohella  ja  niiden  ]isäksi.   Tar-
koitan  sitä  maalaisväestöön  kohdistunutta  henkistä  herätystyötä,

jonka  Gebhard  on  puheillaan,  kirjoituksillaan  ja  töillään  suoritta-
nut.    Hän  se  oli,  joka  her.ätti  meidän  maalaisväestömme  tietoisuu-
teen   itsestään,   omista   taloudellisista,   yhteiskunnallisista   ja   val-
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tiollisista   edellytyksistään,   oman   elinkeinonsa   täi`keydestä,   oman
hyvinvoiiitinsa  merkityksestä  maalle  ja  kansalle,  siitä  itsetunriosta,

joka   oli  välttämättömyys   talonpoikaisluokkamme   sekä  taloudelli-
se]le   ett,ä   henkiselle   kasvamise]1e  ja   niiden   voimien   eläviksi   tule-
miselle,  jotka  sen  keskuudessa  piilivät.    Iiän  i)ani  tämän  herätys-
työn  alu]le,  loi  siihen  voimakkaan  hengen,  kuten  moneen  muuhun
alulle   panemaansa   asiaan,   ja   sai   siten  vauhtiin   kehityksen,   joka
sitten  on kulkenut  omia  teitään,  muiden  siihen  ryhtyessä  ja  ajaessa
asioita   omaan   suuiitaansa,   joka   ei   suinkaan   tälläkään   alalla   ole
ollut  kaikessa  se,  miksi  Gebhard  omassa  mielessään  oli  sitä  hahmoi-
tellut.    Tämä   talonpoikaisväestömme   herääminen   ja   nouseminen
omaperäiseen  taloudelliseen  ja  henkiseen  toimintaan  on  ollut  eräs
niitä  välttämättömyyksiä,  joihin  nykyinen  taloudellinen,  henkinen

ja valtiollinen  asemamme  pei`ustuu.   Gebhardin  toiminta  tällä  alalla
muodostaa  hänen  neljännen  suurtyönsä  ~ tahi ehkä  ensimmäisen.

Sellaisessa  maatalousmaassa, kuin  meidän  maamme  on,  on  kulu-
neina   vuosikymmeninä,   jotka   ovat,   olleet   voimakasta   eri  etupii-
rien   välistä   taistelun   aikaa,  ollut  vallan  ensiluokkainen  merkitys
kysymyksellä,   mitä   tasoa  taloiipoikaisväestömme   edustaa.    Aikai-
semmat  vallanpitäjämme  ja  johtavat  piirimme  olivat  olleet  tämän
luokan  tarpeille  kylmät  ja   penseät.    Suomalaisen   aiiieksen   nousu
tiesi  toisenlaista  suhtautumista  niihin,  se  tiesi  sitä,  että  tämän  luo-
kan  asemaan,  johon  liittyivät  täi`keät  yhteiskunnalliset  ja  valtiolli-
set  tekijät,  oli  kiiniiit,ettävä  ensiluokkainen  liuomio.   Talonpoikais-
luokka  oh   saatava   hereille  ja  ainakin  nousun  alkuun,   ennenkuin
kiihkeä   ei`i   etupiirien   välinen   taist,elu   alkoi.    Tässä   suomalaiselle
ainekselle   kuuluvassa   tehtävässä   Gebhard   suoi`itti   tienraivaajan

ja  herättäjän  työn.    Kun  nyt  -  kolmannes  vuosisata  sen  jälkeen
kuin  tämä  herät,ystyö  pantiin  alulle  -  kiihkeän etupiirien välisen
taistelun  jälkeen  maailmassa  a]kavat  puhaltaa  uudet  tuulet,  jotka
vaativat  uutta  orientoitumista  ja  joilta  vaatimuksilta  ei  suinkaan
voida  kieltää  pitkälle  nienevää  oikeutusta,  esiintyy  meidän  talon-

poikainen väestömme -joskaan  ei  ilman  suui.iakin vikoja ja  puut-
teita,  niin  kuitcnkin  olosuhteisiin  katsoen  hyvinkin  kehittyneenä,
arvostelukykyisenä   ja   voimakkaana  tekijänä,   joka,   varsinkin  jos
se  saa  kunnollista  johtoa,  tietää  kyllä  asettaa  asiat  oikeaan  paik-
kaansa  eikä  suinkaan  ole  ilman  muuta  jokaisen  tuulen  puhalletta-

3
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vissa  ja  johdettavissa.   Siinä  esiintyy  selvästi  tapahtuneen  herätys-
työn  ja  siten  alkuunpannun  kehityksen  tulos.

r\'iille,   jotka   edelleen   ovat   valmiita    nakertamaan    ja    naljaa-
maankin  Gebhardin  työn  tuloksia,  jotka  näkevät  niissä  -  kuten
monet    sanovat   -   vain   sosialismia ja jotka tekevät  h}'ökkäykseii
toisensa   jälkeen   vetääkseeii   tämän   t}.ön   tuloksia   alas,   on   tarvis
huomauttaa,   että   miltähän .tämä  yhteiskunta   näyttäisi,  jos   Geb-
hai`din  t,yö  olisi  jäänyt  suorittainatta  tahi  jos  sen  suoi`ittaminen  ei
olisi   oll`it   tasoltaan   niin   korkea,   kuin   mikä   se   Gebhardin   suorit-
tamana  on  ollut.    Sen,  jolla  vähänkin  on  silmää  ja   ennakkoluulo-
tonta  arvostelukykyä,  luulisi  näkevän,  et,tä  ilman  tuota  työtä  mei-
dän   maaseutumme   väestö   olisi   sekä   aineellisest,i   että   henkisesti

paljon  matalammalla  tasolla,kuin  millä  se  n}'t  on,  ja  et,tä  sosialis-
min  ja  kommunismin  valt,a  maassamme  olisi  paljon  suurempi.

Työn  osoiuainia  ominaisuiil+Si,ci.

Ede]lisest,ä   on   hy,vin   kä}'n}Tt   selville,   että   ne   suui`et   tulokset,

joita   Gebhardin   työstä   näillä   aloilla   oli,   olivat   aikaansaatavissa
vain  siten,  et,tä  Gebhard  itse  ensin  periripohjaisesti  pereht}'i  niihin
asioihin,   joita    hän   ryhtyi   ajamaan.        Lisäksi   se   edell}'tti   oman
maan  olojen  sekä  kansamme  luonteen  ja  tarpeiden  perinpohjaista
tuntemista.    Mutt,a   lisäksi   siltä,   joka   tällaisia   tuloksia   saavuttaa,
vaaditaan }'levää, kaiken pieneii ja huonon yläpuolella  olevaa mieltä,
syvää  vakaumusta  sen  asian  oikeudesta,  jota  ajamaan  ryhtyy,  sekä
väsymättömyyttä,  lujuutta  ja  voimaa  otteissa.   Kaikkia  näitä  omi-
naisuuksia    Gebhardilla    olikin    hvvin    ruiisaassa    mitassa.     }Iutta
lisäksi   Gebhardille   oli   ominaista,   että   hän   ei   hakeiiut   ulkonaista
kunniaa,  ei  virkoja  eikä  taloudellisia  etuja  -  olihan  hän  esim. Pel-
lei-vo-Seuran   puheenjohtajana   ja   Pellervo-1ehden   päätoimittajana
]8  vuotta,  saamat,ta  näistä  t,oiinistaan  mitään  palkkausta.    Tällai-
silla   ominaisuuksillaan   Gebhard   vaikutti   väestön   laajoihin   jouk-
koihin.    Nämä  joukot  tunsivat  itsessään,  kuinka  Gebhard  pelkää-
mättömästi    ja   suurella   vakaumuksella   sekä   asiaan   kokonaisuu-
dessaan   oiTiistautuen   ajoi   heidän   parastaan,   ajoi   sitä   silloinkin,
kun   hän  asettui   heidän  mielihalujaan  ja   i)}Tyteitään  vastaan.    Ja

joukot  luottivat  häneen,  ne  antoivat  hänen  sanoa  itselleen  sellaista,
jota  kukaan  inuu  ei  olisi  voinut  niille  sanoa,  ja  ne  seurasivat  häntä
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silloinkin,  kun  hän  veti  niitä  suuntaan,  johon  vain  vastenmielisesti
kuljettiin.    Vaikka  Gebhardilla  ei  o]lutkaan  erityisiä  suui`ten  puhu-

jain  esiintymislahjoja,  hän  esityksissään  oman  tahtonsa  ja  vakaur
muksensa    voima]la,    lujalla    asiallisuudellaan,    sitovilla    todistuk-
sillaan   ja    saamansa   luott,ainuksen   perusteella   kuljetti   joukkoja
mukanaan.

Siitä  vakaumuksesta  ja  lujasta  uskosta,  joka  Gebhardilla  it,sel-
lään     oli    ajamansa    asian    oikeutuksesta,    kantavat    hänen    pu-
heensa  ja  kirjoituksensa  monia  jälkiä.   Tarkastettakoon  vain,  mikä
vuorenvai`iTia   usko   ja   vakaumus   tulee   esille   esim.  ei.äästä   hänen
Pellei`von    päiväin    lopettajaisissa    v.  4902    pitämästään    puheesta,

jossa  hän  m.  m.  sanoi:
»Kansojen   p?'st}/'ssä   pysymiselle   on   välttämätöntä,   että   niissä

elää  maahenki.    Mikä  on  maahenki?    Se  on  luottamista  inaanvilje-
lyksen    kannattavaisuuteen,    se    on    maanviljelijäin    ammatti-itse-
tuntoa,  ylpe}'ttä  siitä,  että  on  maan`J-iljelijä,  i.akkaut,ta  maanvilje-
lykseen.   Voi sitä kansaa,  voi sitä  maata,  josta  maahenki  on  kadon-
nut.     Sillä   maahengen   kadotessa   katoaa   myös   talonpoikaissääty,

ja  kun  talonpoikaissääty  katoaa,  silloin  on  kansan  alaspäin  mene-
minen   alussa,   silloin   on   sen   häviö   tulossa.»

Yhtenä   osoit,uksena    Gebhai`din   esit`'ksen   voimasta    mainit,ta-
koon    myös,    kuinka    hän    lopetti    laatimansa    ohjelmaehdotulueii
uudelle  maalaispuolueelle  sanoihin:  t)}'Iinä  huudan  s'en  vuoksi  Teille:
Järjestykää!))

On  lisättävä,   ettei  mikään,   vaikkapa   kuinka   luja  oma  vakau-
mus   edes   suureen   tietomäärään  ja   oppiiieisuuteen   yht)'neenä   voi
saada   aikaan   suuria   tuloksia,   ellei   niihin   liity   kyky   organisoida,
saada  h}/'vät  ihmiset  liikkeelle,  saada  nekin  innostumaan  ja  toiiiii-
maan.   Gebhardilla o]i tämä kyky mitä suuriinmassa mitassa.   Mut,ta
hän  asetti  työtovereilleen  suui`ia  vaatiiTiuksia.    I-Iän  tahtoi  kei`ätä

ympärilleen  neuvottelijoiksi   ja   t}Tön   johtajiksi   parhaita  aivoja  ja
kykyjä,   mitä   }'hteiskunnassa   lulloinkin   oli,   ja   hänellä   oli   harvi-
nainen k}'k}'  saada  niitä  mukaansa.   Tarvitsee vain  selailla  Pellervo-
lehden  vuosikei.toja  parin  ensimmäisen  vuosik}'iiinienen  ajalta  näh-
däkseeri,   kuinka  yhteiskuntamme  huomat,tavimmat  henkilöt  noilLa
ajoilta   o-vat   olleet   Pellei.vo-Seuran   toimiiinassa   mukana.     Ja   hän
sai   sellaistenkin   henkilöideii   aivot,.jotka   varsiiiaisesti   olivat   maa-
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laisten   asioille   viei.aat,   viritetyiksi   sainaan   vireescen   ja   käyttä-
mään  älyään  hänen  aatteittensa  ja  suunnitelmiensa  palvelemiseen.
Siitä on Gebhardin pitkäaikainen hyvä }'hteistyö ki.eikankielen i)rofes-
sorin  Tudeerin  ja  lakitieteen  proJ'essorin,  vapaaherra  R.  A. Wi`eden
kanssa    selvimpiä   todistuksia.      Ja    kun    hän   joutui   t,äyttämään

johtavia  paikkoja  niiden  t,ullessa  vai)aiksi,  hänellä  ei  koskaan  ollut
vivahdustakaan  pyrkimykseen  saada  sinne  henkilö,  jonka  hän  voi
edellytLää  kulkevan  härien  talutusiiuorassaan,  vaan  henkilö,  jonka
kyvystä  ja   älystä   hän  voi   edellyttää   asian   saavan   h}rötyä.    I\T.  s.
kiiltokuvaihmisiä,  jota  sanaa  hän  kä}'tti,   hän  ei  voinut  ollenkaan
suvaita.    Vielä   vanhoillaankin,   kun   oli   kysymys   jostakiii  taktil]i-
sesti  h}'vältä  nä}.ttävästä  henkilökysyni}'ksestä,   hän   sanoi:   »emme
lähde    alentamaan    tasoay).   J{auniin    todistuksen    t,ästä    Gebhardin
k}'v}'stä  antoi  oikeusneuv`os  Julian  Serlachius,  ei.äs  Gebhardin  lähei-
sistä   pitkäaikaisista   tvötovereista,   lausuessaan,   silloin   kuii   Geb-
hai`d  täytti  50  vuotta, että Gebhardilla  oli  ollut  paljon ja  h}/'viä  aut-
tajia,   mutta  että  hänen  ansionsa  oli,   että  hän  oli  ne  löytänyt  ja
voittanut  puolelleen.

Gebhardin   mahdollisuudet   kerätä   ihmisiä   ympärilleen   saavat
varmaan  melkoiselta  osalta  selvit}'ksensä, paiLsi  hänen  oman  vakau-
muksensa    lujuudesta   ja   hänen   ajamainsa   asiain   puhtaudesta   ja

yleishyödyllisyydestä,   myös   siitä,   että  hä)ien  oli  helppo  lähestyä
ihmisiä,    jotka   hän  katsoi  sen  arvoisiksi,   ymmärtää   heitä,   heidän
ilojaan   ja   surujaan  ja   pyrkimyksiään,   ymmäi`tää   kaikkea,   mikä
oli    yleisinhimillistä.     Sama]1a    intensiivisyydellä,    jolla    hän    omis-
tautui  ajamilleen  asioille,  oniistautui  hän myös  häntä lähellä  olevien
henkilöiden harrastuksille,  siihen katsomatta,  olivatko näinä ylhäisiä
vai   alhaisia.    liänellä   oli  hänelle   läheisiä   henkilöit,ä   ei   ainoastaan
läheisimmässä ystäväpiirissään,  vaan   myös  kansanmiesLen  keskuu-
dessa,   sekä   monissa   ai`vovaltaisissa   piireissä   ulkomailla.

Luonnollisesti   sellainen   toiminta,   jonka   Gebhard   on   jättän}'t
taakseen,  edellyttää  pelkäämätöntä  henkisen  voiman  miestä.   Geb-
hard  olikin  hyvin  i-ohkea  ja  pelkäämätön.    I-Iän  ei  pelännyt  astua
esille   aatteittensa   puolesta  silloinkaan,  kun  hän  näki  taistelevaiisa
melkein  yksin  ja   kun   kaikki   voimat   nä}rttivät   ikäänkuin  keskit,-
tyvän  häntä  vastaan.    llänellä  oli  silloin  tapana  sanoa:  ))se  asia  ei
ole  miiikään  ai`voinen,  joka  ei  herätä vastustusta}).    Missä  häii näki
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jotakin,  joka   o]i   hänen   r)}7rkimyksiänsä  vastaan,  ja   etenkin   missä
hän  vainusi  jotakin  niatalaa,  itsekästä  tai  huonoa  -  siinä  hän  oli
aina   valmis   i,arttumaan   asiaaii   ja   kaikilla   hänen   käytettävinään
olevilla  luvallisi]la  keinoilla  taistelemaan  oikeaksi  katsomansa  asian

puolesta.      I-Iän    o]i,    kuten    on    sanottu,    aina    valmis    pistämään
keppinsä    keskelle    kiehuvaa    amT)iaisi)esää    -   ja    mikä   on   lisät-
tävä   -   hän   oli  valmis  erit}Jisesti  astumaan  esille  si]loin,  kun  hän
tiesi joutuvansa taistelemaan niit,ä vastaan, jotka katsoivat olevansa
vallan   kukkuloilla   ja   sen   johdosta   suojatussa   aseniassa,   jossa   oli
sellainenkin   luva)lista,   joka   e,i   ollut   taval]isi]le   ihmisille   sallittu,

IJänen  kuolemansa  jälkeen  löydettiin  hänen  pöydältään  pape-
rien   joulmsta   eräs   lyijykynällä   tehty   sitaat,ti   Goethen   J)I-Iermann
und   DorotheastaJ),   joka   erinomaisesti   kuvaa   Gebhardin   mentali-
teettia  tässä  suhteessa  ja  selittää,  kuinka  häneii  pelkäämättömyy-
tensä,  joLa   usein   niin  paljon  moitittiin,   juurtui   syvään   eetilliseen

paat,okseeii.    Sitaatti  kuuluu  näin:

t)Wer  7.u  schwankender  Zeit  auch  schwankend  gesinnt  ist,
Der  vei`mehrt  das  Unheil  und  bildet  es  weiter  und  weit,er,
Abei`    wei`   fest   auf   dem   Sinne  behai`i`t,   der  bildeL  die  Welt  sich.»

Täten  joudummekin  yhteen  niistä   Gebhardin  ominaisuuksista,

jotka   olivat   hänelle   erikoisen  karakteristisia,   nim. häneii   voimak-
kaaseen    moi`aalintuntoonsa.     Hän   itse   oli    elämässään   yksinker-
tainen,  vaatimaton  ja   työlleen  omistautuva.    Kaikeiilainen  talou-
dellisen   edun   tavoitteleminen   muuten   kuin   tvö]lään   oli   hänelle
kokonaan   viei`asta   -   ajateltakoon   esim.,   että  hänen  asemassaan
oleva  henkilö  ei ollut koko  elämäTisä  aikana ostanut yhtään pankkj-
osaketta  ~ ja  kuii  hän  elämänsä  loi)puaikana,  i`unsas  vuosi sitten,

pyrki   saamaan   muutaman   Uuden   Suomen   osakkeen,   niin   sekin
häneltä  kiellettiin.    Gebhai`din  voimakas  moi`aalintunto  pani  hänet
istuttamaan    samaa   eetillistä   tuntoa   kaikille   tahoille,   missä   hän
toimi  ~  erityisesti  sekä  osuustoimintaväen  et,tä  pienviljelijäluokan
keskuuteen.    Tai`vitsee   vain  -tarkastaa   hiukan   niitä   yleissivistäviä
kirjoituksia   ja   otteita   ajattelijain   lauseista,   joita   hän   alituiseen
toimitti  sekä  Pellervo-lehteen  että  Osuustoimintalehteen,  niin  huo-
maa,  kuinka  näissä  oli  hyvin  suurelta  osalta  määräävänä  ihinisten
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moi.aaliseen  minään  \.aikutt€`minen,  }.leisen  si`-eell;sen  tason  nosta-

minen.   Kun hän esimerkiksi osuustoiminnan  ala]la  taisteli tantiemi-

järjestelniää  vastaan,  oli  se  sen  vuoksi,   että   hän  katsoi  sen  osuus-
toimintan`oi`aalin    kannalta    turmiolliseksi   ja    siten    vahingolliseksi
koko  osuustoiminna]]e,  jonka  menest}-iiiisen  edell`.t}-ksenä  hän  rtiti
korkealla   moraalisella   taso]la   pysymisLä.

Mikä   voiiiiakas   ja   siveellisest,i   velvoittava   henki   sisält`'\'kään
esim.  seuraaviin   Gebhai.din   sanoihin,   jotka   hän   sisäll}'tti   uuden-
vuoden  kirjoitukseensa  vuodelle  4912:

»Maanviljelystuotantoamme    ei    voida    riittävästi    edist,ää,    ellei
maanviljel}'sväestömme   henkinen   ja   siveellinen   kunto   kasva,   ja
inaanviljelijäimme     osuustoimintakin    tarvitsee    välttämättöniästi
ineiiestyäkseen   maataviljelevän   väestömme   aatteellisten   näköi)ii-
rien   laajentanLjsta   ja    siveellisten   voimien   lisäämistä.     Niinikään
on  vakauniukseinme  se,   että  isänmaamme  tulevaisuus  vaatii  sitä,
että   maanviljel}'sväestömme   henkinen   eläinä   kehitt}'y   yhä   puh-
t,aainmaksi  ja  jalommaksi.»

Tällaisten   iiiaanviljelijäväestön   todellisen   }'stävän   sanojen   i`iii-
nalla  ovat  monet  sainoihin  aikoihin  lausutut  sanat,  joilla  kutkutet-
tiin  inaaiiviljelijäväestön itsekkäitä  vaistoja,  kuin   helisevä  vaski.

Siinä  uudenvuoden  tervehd}rksessä,  jonka  Gebhard  vähän  eiinen
kuolemaansa    osuustoimintaväelle    lähetti,    hän   ei`ikoisesti   teroitti
osuustoiiiiintamoraa]in,  sjsäisen  osuustoimintahengen puhtaana i)itä-
misen   tärkeyttä  ja  sanoi  suoraan,  et[ä  oii  paljon  i)uutteellista  sekä
osuuskassojen  ja  osuuskauppojen  että  osuusineijei.icn  alalla.    Ja  ~
hän  lisäsi  -  niikä  i)ahinta,  siinä  suhteessa  ei  ole  aina  näht}'  edes
tahtoa   ja   pyrkimvstä   saada   i)uhdistusta   aikaa]i,   vaikka   mätä   on
ollut,  ilmeineri.

Gebhardin   harrastus   niihin   kysym}'ksiin,   joita   hän   ajoi,   iiiää-
räsi   niyös   hänen   suhtautumisensa   moniin   muihin   asioihin,   joiden
kanssa  hän  joutui  tekeinisiin.    I[än  omistautui  siinä  määrin  ajamil-
lensa  asioille,   että  hän  useimpia   muitakin  asioita  katsoi  siltä  kaii-
nalta,  mitä  iiiist,ä  o]i  hänen  ajamilleen  asioille  odotet,tavissa.   Tämä
määräsi   myös   nie]koiselta   osalt,a   häneii   suhtaut,umisensa   politiik-
kaan.      I-Iänelle   esim.  ei   koskaaii   se   puolue,   johon   hän   lukeutui,
Sellaisenaan    muodostanut    iiiitään    muun   }rläi)uolella    olevaa    pää-

inäärää,  vaaii  hän  oli  puolueessa  inukana  ja  omistautui  sen asioille,
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niin   kauan   kuin   puolue  oli  valmis  ajamaan  hänen  aatteitansa  ja
niiden  hyväksi  toimimaaii.    Kun  Gebhard  toimintansa  alkuaikoina
vähitellen   havaitsi,   että   hänen   aatteensa   eivät   saaneet   osakseen
suo]iialaisen   puolueen   taholla   sellaista   kannatusta,  kuin   hän   olisi
toivonut  -  sillä  vastustus  oli  luonnollisesti  noussut  ~  oli  hän  val-
mis    suunnittelernaan   toimintaa    toisilla    linjoilla.     Osittain    tästä
syystä   sekä   nähtävästi   myös   sen   kehityksen   suunnan  ja   niiden
etuvastakohtien  näkeinisen vuoksi,  joita  tuleva valtiollinen kehitys
tulisi   osoittamaan,   Gebhard  suunnitteli  noina  aikoina  maaseudun
talonpoikasväestön  liitt}-mistä  yhteen ja sitä vai`ten erityisen talon-

poikaisi)uolueen  perustamista.    Iiän  ilmeisesti  näki,   että   tällainen
yhteenliittyminen     ja     talonpoikaisväestön    pääseminen    yhdessä
maaseudun     asioita     ajavien    sivistyneiden    piirien    kanssa    asiois-
taan   inääräämään   tulisi   muodostamaan   voimakkaan   tekijän   nii-
denkin  asiain  ajamisessa,  jot,ka  Gebhai.dilla  erityisesti  olivat  sydä-
mellänsä.     I-Iän   itse   on   kertonut   esitt,äneensä   nämä   ajatuksensa
Alkio]le  tämän   Ilelsingissä   ollessa  ja  tämän  lausuneen,  että   aloit-
teest,a  voisi  jotakin  tulla,  jos  se  ei  ]ähtisi   I-Ielsingistä,  vaan  maa-
seudulta.    Tällä   tavalla   Gebhard   joutui   lausumaan   maalaisliiton
syntysanat  julki.    Hän  teki  sen  eräässä  julkaisuistaan.   Puolue  saa-
tiin  sitten  Loisten  toimesta  aikaan,  mut,ta  on kulkenut olennaisesti
toisia teitä, kuin mitä Gebhai`d oli sille ajatellut ja mitkä hän oikeiksi
katsoi.

Sama  puolueiden  yläpuolelle  asettuminen,  joka   Gebhai`din  toi-
minnassa   noina   aikoina   esiintyi,   painoi   siihen  leimansa   myöhem-
miiikin.     Eduskunnan   alkuvuosiiia   hän   oli   suomalaisen   puolueen
edustajaria   ja   luki  sitten  itsensä  jatkuvasti  suomalaiseen  puoluee-
seen  kuuluvaksi,  mutLa  sitä  mukaa  kuin  puolueessa  nousi  määrää-
mään  aineksia,  jotka  olivat  Gebhardin  hari`astuksille  vieraita,  hän
myös   suhtautui  puolueeseen   arvostellen.    Puoluekannastaan  myö-
hemmiltä ajoilta hän on kansalaiskirjaan merkinnyt, että hän kuului
i)lähinnä))   kokoomukseen.     Pei`ustamansa   pienviljelijäjäi.jestön   hän
tahtoi tarkoin  pitää  irti  politiikasta ja  oimistuikin  siinä,  huolimatta
eräistä   päinvastaiseen   suuntaan   käyiieistä   pyrkimyksistä.     Geb-
hardin  kantaa  tässä  asiassa  on  pidetLävä  hyvin  kaukonäköisenä  ja
oikeaan  osuneena.

Sanioin   kuin   politiikkaaii   oli   myös   tieteeseen   suhtautumiiieii
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Gebhardilla  omalaatuinen  ja  toiiien  kuin  monilla  muilla.    Ilän  har-
i`asti tiedettä, sikäli kuin se palve]i joitakin käytännöllisiä päämääi`iä.
Hänen  omissa tutkimuksissaan  oli aina  kaukana  paljas asiain selvit-
tely  sellaisenaan,  platoonisena,  oloja  ja  asioita  sellaisinaan  kuvaa-
vana  tutkimuksena.   Hänellä  oli  aina  silmämääi`änä kysymys, mikä
olojen   kehittäniinen   on   maan   ja   kansari   tarpeita   silmällä   pitäen
tai`peen.    Tämä  päämääi`änään  hän  suoi`itti  tutkimuksiaan  ja   etsi
niistä  vastausta  kysymykselleen.   Jo  nuorena  tohtorina  hän  Valvo-

jassa   kirjoitti   terävästi   silloiii   niin   yleistä   n.  s.  maisteTiviisautta
vastaan,  kuten  hän  sitä  nimitti,  joka  oli  vain  viisautta  viisauden
vuoksi,   ilman   kä}Ttännöllisiä   päämääriä   ja   ilman   mitään   pohjaa
kansan   elinkysyinyksissä,   jotka   kuit,enkin   vaativat   sivistyneiden
kaiken   huomion  ja  työn   osakseen.    Ja   vanhempina   päivinäänkin
hän   usein   puhui   ylenkatseel]isesti  tieteellisestä  »snobbaamisesta»,
ioka   oli   hänelle   itselleen   kokonaan  vierasta.    Kuitenkin hän antoi
suuren  tunnustuksen  ja  arvonannon  muillekin  tieteille  kuin  niille,

jotka  kuuluivat  häneii  omaan  harrastuspiii`iinsä,   sikä]i  kuin  niillä
todella   arvokasta   tutkimustyötä   harjoitettiin.

Taistetuja.

On  hyvin ymmärrettävää,  että kun sellainen  mies kuin Gebhard
ryhtyi   suurella  voimalla  ja  taidolla  ajamaan  maan  yhteiskunnalli-
seen  ja  talouselämään  niin  pitkälle  koskevia  asioit,a,  k`iin  Gebhard
ajoi,  niin vastustus  nousi  sen  mukaisesti.   Gebhai`d  saikin  alituisesti
taistella   yksityisiä   kansalaisia   ja   kansalaispiirejä   vastaan,   joihin
hänen  ajamansa  uudistukset  kipeästi  koskivat.    Niistä  taisteluista,

joita  Gebhai.d  täten  sai  käydä  siitä  alkaen  kun  hän  joutui  mukaan
yhteiskunnalliseen   elämään,  voisi   luetella   paljon   esimerkkejä   -
n. s.  Labor-kysymyksestä  Pellervo-Seuran  alkuaikoina,  yksityisten
voinvälittäjäin  toiminnasta,  silloin kun Gebhard ajoi Valion perusta-
mista,  koneagenttien   toiminnasta, silloin  kun  Gebhai`d  ajoi  osuus-
toiminnallista   maanviljelyskoneiden   kaupan   aikaansaamista,   sie-
mentavai`ain  hankkimisesta maanviljelij öille osuustoiminnallista tietä

j. n. e.    Jo  ennen  varsinaisen  julkisen  toimintansa  alkamista  Geb-
hard   ryhtyi   kiivaaseen   väittelyyn   kysyinyksistä,   jotka   koskivat
valtion   metsämaiden   käyttöä   lisämaiksi   taloille   ja  uusieii  tilojen
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perustamiseen,   sekä   niinikään   yliopistossa   vallitsevast,a   maisteri-
viisaushengestä.   Kun  korkeimman  maatalousopetuksen  siirtäminen
lielsing.in  yliopistoon  oli  kysymyksessä,  ajoi  Gebhai.d  voimakkaasti
sitä    käsitystä,    että    maanvilje]ystaloudelliseen    tiedekuntaan    oli

perustettava  vakinainen  kansaiitaloustieteen  oppituoli,  jonka   hal-
tijan   t`ilisi   antaa   oi)etusta   erityisesti   maatalous-   ja   inetsäpolitii-
kassa,  mutta  tiedekunnan  enemmistö,  johon  kuuluivat  professorit
Rindell  ja  Grotenfclt  sekä  apulainen  Reutei`,  asettuivat  häntä  vas-
taan.     Asiasta   aiheutui   myös   julkisuudessa   väittely,   jossa   m. m.
Gebhardia  sy}-tettiin  näköpiirin  ahtaudesta,  mutta  johon  Gebhard
vastasi    antavansa    rauhassa    tulevaisuuden   ratkaistavaksi,    kum-
manko   näköpiiri   oli   ahtaampi,   yhden   tohtorinko   vaiko   kahden

professopin  yhteensä.   .Ja  kaikki  me  tiedämme  nyt,  että  tuo  silloin
yksinään  taisteleva  tohtori vei  voiton.   Osoituksena  siitä,  ettei  Geb-
hard   ollut   mikään   mieluisa   henkilö   silloin   määräämässä   oleville
ruotsinkielisille   maatalouspiireille,   oli   myös   se   hänen   kei.tomansa
tapaus,  että  kun  hän  joutui  eräiden  ruotsiklmjen  kanssa  mukaan
kolmanteen   pohjoismaiseen   maanviljelyskongressiin    Kristianiaan,

jossa   hän   m. m. piti   esitelmän   Suomen   maakysymyksestä,   niin
hänestä  ilmestyi   Ki.istianian  lehtiin  epäedullinen  karakteristiikka,

joka   oli  lähtöisin   meidän  ruotsikkojemme   taholta.    Tämäkin  toi-
menpide  tuli  kuitenkin  Gebhardille  onneksi  eikä  haitalHi,   sillä   se
hankki  hänelle  eräitä  ystäviä,  joiden  kanssa  ystävyys  kesti  elämän
loppuun  saakka.

Sanioihin  aikoihin, kuin  tämä  Kristianian  tapaus  sattui,  joutui
Gebhard   taistelemaan   n. s.  Ag`roksen   siemenkauppajutussa.     Siinä
osoitettiin  selvästi,  että  mainittu  toiminimi  oli  menetellyt  siemen-
kaupassa   petollisesti,   pannut   säkkien   suulle   hyvää   siementä   ja

pohjalle  huonoa,  ja   että   myös  maapähkinäkakkujen  kaupassa   oli
esiintynyt petollisuutta.   Tuloksena  asiassa kuitenkin oli,  että  Agros

pääsi  asiasta  vapaaksi  ja  Gebhard,  joka  asian  pa]jasti,  sai  sakkoja.
Siitä  voi  sanoa,  kuten  entinen  mies  oikeussalist,a  tultuaan,  että  se
oikeus   on   välistä   niin   ))inukava)).    Se   suuri   huomio,   minkä   tämä
asia   hei`ätti,   sai  kuitenkin  maanviljelijät  heräämään  ja   oli  hyvin
raskas. Agrokselle maanviljelijäin keskuudessa  muodostuneen yleisen
mielipiteen  johdosta.    Todellisuudessa  asia  oli  siis  Gebhardille  suuri
voitto.
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Vuosikymmen   ennen   kuolemaansa   Gebhard   joutui   ankaraan
ajatuksien  vaihtoon  meidän  virallisen  maataloustilastomme  hoita-

jien,  tohtori  Sunilan  ja  maisteri  Ellilän  kanssa  sen  ankaran  arvos-
telun  johdosta,  jonka  hän  eräässä  Kansantaloudellisessa  Yhdistyk.-
sessä    v.1924.    pitämässään    esitelmässä    kohdisti    vii`alliseen    maa-
taloustilastoomme,   jossa   arvostelussa   Gebhard   käytti   hyväkseen

jo    nuoi`ella    iällä   hankkimaansa   ja   m}J'öhemmin   vielä   kartutta-
maansa   tiet,oa   näjltä   aloilta.    Vjimeisinä   vuosina   häii   taas   useat
kerrat   joutui   kiivaisiin   polemiikkeihin   maatalousjärjestökys}rm?7k-
sest`ä.

V:n   4926  alussa   Gebhard  piti   Helsingissä  osuustoimintai)äivillä
kaksi  esite]mää  maataloutemme  kannattavammaksi  saattamisesta,

joista  toiiien  sisälsi  syytöksiä  yksityistä  pankkimaailmaa  kohtaan
ja   toinen   sittemmin   niin   suui`ta   huomiota   herättäneet   syytökset
Voinvientiliike  Valiota  vastaan.    T\Tämä  molemmat  esitelmät  saivat
osakseen   niin   su`iren   vastustuksen   niiden   piirien   taholta,   joihin
syytökset  kohdistuivat,  että  Gel)hard  ei  saanut  esiteliniään  i)aine-
tuiksi  muuten  kuin  perustamalla  sitä  varten  erityisen  kustannus-
liikkeen     nimellä     »Kustannusosakeyhtiö    Sananvapausy).       Valiota
vastaan   tehdyt   hyökkäykset   aiheuttivat   sitten   tunnetun   Valion

ja  Gebhardin  välisen  kunnian]oukkausjutun.   Minä  arvaaii,  että  te,
arvoisat  kuulijat,  sanotte  itseksenne:  antaa  nyt  sen  jutun  olla  rau-
hassa,  siihen ei pidä  enää  puuttua.   Minullakaan  ei ole halua ryhtyä
sitä  penkomaan  ja  selvittelemään,  ja  katson,   että   seii  on  yleensä
annet,tava  nyt levätä,  kuiines  aikanaan  ne,  jotka joutuvat kirjoitta-
maan  laajempaa  esitystä  Gebhardin  elämästä  tahi  osuustoiminnan

yleistä  historiaa,  joutuvat  siihen  tutustumaan  ja  historian  tuomion
asiasta  antamaan.   Kuit,enkin  katson  olevani  ve]vollineii  Gebhardia

ja  hänen  niuistoansa  kohtaan  esittämään  erään  tiedossani  olevan
asian    ajoilta    kauan    ennen   näiden   juttujen   julkisuudessa   esille
tuloa.    Tähän   on   sitä   suurempi   syy,   kun   ainakin   eräillä   tahoilla
olen  huomannut  sellaisia  käsityksiä,  että  Gebhard  jo]lakin  tavalla
hätiköiden  ja  ilman  pätevil#i  katsotta\Jia perusteita olisi ryhtynyt
hyökkäyksiinsä     ja     siten    aiheuttanut    häiriöi,ä    ja    sekaannusta.
Minun     on    tämän   johdosLa    mainittava,    että    Gebhard   kauan,
ainakin  pari  vuotta  ennen  juttujen  esille  tuloa,  joutui  kert,omaan
minulle,   mitä  hän  oli  tullut  näistä  asioista  tietämään  ja  mitä  tietä
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se  oli  tai)ahtunut.   Minun  on  näiden  silloin  saamieni  tietojen  perus-
teel]a  todet,tava,  että  Gehhardin  svvttäiiiinen  tässä  asiassa  harkitse-
matt,omuiidesta   ja   hätiköimisestä   on   aivaii   väärä.

Muut,en   täiiiä   oikeudenkä`.nti  ja   koko  juttu   koski   Gehhai`diin
h}/'vin   raskaasti,   vaikka   hän   lähtikin   siitä   voittajana.     11än   itse
sanoi  ininulle  kuoliiivuoteellaan,   että  siitä  saakka  kuin 'l`ampereella

pidet}.ssä   meijeriväen   kokouksessa,   jossa   nämä  .].utut  olivat  esillä,
Suomen    talonpojat,    joiden    h}Jväksi    häii   oli   koko   elämäntyönsä
tehnyt,   huusivat   häne]le  alas  ja  ulos,  hän  on  tuiitenut  kulkevansa
kuolemaa  koht,i.

T\-e  lukuisat  taistelut,  joita   Gebhard  joutui  julkisuudessa   kä}'-
mään  osuustoiminLa-aatt,een  puolesta  yksityistä  liikemaailmaa  vas-
taan,  on   tässä   sivuutettava.    Mutta   se   on   kuitenkin  tässä   ?Thte}r-
dessä  vielä  mainittava,  että  kaikki  ne  lukuisat taiste]ut,  joihin  Gcb-
hai`d   joutui,   samoin   kuin   hänen   ]aaja,   monii)uolinen,   alituisesti
uutt,a  luova  elämäntyönsä  suoritettiin  f}r}7sillisesti  heikon  ja  alitui-
sesti  sairaloisuuttansa  vastaan  kampi)ailevan  miehen  voirnilla.

V ii,meiset,  (>uudet.

Sille,  joka   läheisest,i   seurasi   Gebhardin   t,oimintaa   hänen  viime
vuosinaan,  hän huomatt,avalla tavalla ikäänkuin pehineni ja kohosi.
Hänen   kiihl«}'tensä,   silloin   kuin   hänen   oli   h}'ökättävä,   tuli   hilLi-
tymmäksi,  hänen  esiintyinisensä  entistä  rauhallisemmin  asialliseksi.
liän   alkoi   iiiyös   }'inmäi.tää   paljon   sellaistakin,   johon   hän   €iikai-
semmin   oli   suhtautunut  j}Trkästi  kielteisesti.    Tänä   aikanaan   hän

joutui   ottamaan   julkisuudessa   asenteen   päivän   polttavissa   k}'s}r-
myksissä   ja   niissä   sanoniaan   sellaisia   painavia   totuuksia,   jotka
vaikuttivat  hyvin  huomaLtavalla  tavalla  mielialan  muodostumiseen
maassa.    Tällaisia   asioita   olivat   esim.  suomalaisuusk}'s}'m}.s,   jossa
hän    asettui    aitosuomalaiselta    t,aholt,a    asetettuja    jyrkkiä    vaati-
muksia   vastaan,    kieltolakik}7s}.m}'s,   jossa    hän   asettui    kieltolain
kumoamisen   puolelle,   ja   pulak)'sym?Tkset,   joissa   hän   asettui   j}rr-
käst,i  rahan  ai`von  huonontamisLa  vastaan.    Ilänen  viimeisiä  ottei-
taan,   joissa   nämä   piirteet   esiintyivät,   oli   se   hieno,   suui-t,a   tieto-
määrää,  eläniänviisautta  ja  olevien  olojen  yminärtämisLä  osoittava
esitelmä,   jonka   hän   s}'ks}'llä   :1932   piti   Ekonomiska   Samfundetin
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kokouksessa  aiheesta  >)Det  finska  jordbrukets  skuldbörda  och  åt,g'är-
dei` för dess lättandey),  mikä  esiteliiiä sai osakseen suurta tunn`istusta
myös   ruotsalaiselta   taholta.    Samaa   on   sanottava   niistä   muisto-
sanoista,  jotka  hän  viimeistä  kei`taa  tässä  yhdistyksessä  esiint}'es-
sään  muutamia  kuukausia  ennen  kuolemaansa  esitti  suuren  osuus-
t,oimintamiehen   Giden   kuoleman   johdosta.

Vielä  sen  jälkeen  kuin  Gebhai`din  sairauden  pai.antumattomuus
oli  todettu,   hänellä   oli   erinomaisen   int,ensiivinen  työhalu.    Silloin
suunniteltiin    atrraaripolitiikan    oppikirjan    ]aat,imista,    hänen    me-
moaai'einsa   kirjoittamista,    maaiivi]jelyslyseon   uudelleen   perusta-
mista,   uudistuksia   pienviljelijätoiminnan   alalla   ja   monta   muuta
asiaa.   I-Iän tunsi, että asioita jäi häneltä kesken, ja hän tahtoi jättää
kaiken   niahdollisimman   valmiina,   yksin   niin   valmiina,   että   hän
itse   luonnosteli   tulevan   hautapatsaansa.     Nämä   kaikki   tällaiset
toimet  jäivät  kuitenkin  kesken.    Helmikuun  23  päiväii  aamuyönä
vaipui  hän  hiljaisesti,  ilmai]  tuskia,  lopulliseen  uneensa.   Seuraavan
inaaliskuun  3  p:nä  hänet  haudattiin  juhlallisuuksin, joita vaikutta-
vampia  inaassamme  hai`voin  on  nähty.   Maan  hallitus  antoi  hänelle
silloin    tunnustuksen   hänen   suuresta   työstään   isänmaan   hyväksi

järjestämällä   hänen   hautajaisensa   valtion   varoilla.     Eri.tyisen   lii-
kuttava   oli  se  syvän   suruii  ja   kaipauksen  osoitus,   jota   osuustoi-
minta-   ja   pienvilje]ijäpiirit  hänen  muistolleen  osoittivat.

*

Voi  hyväl]ä  syyllä  sanoa,  että  meillä  Anders  Chydeniuksen  jäl-
keen   ei   ole   ollut  toista   talousiniestä,  joka   olisi  maainme  yleiseen
talouselämään   jättänyt   syvempiä  jälkiä  ja   vaikuttanut  voimak-
kaammin   kohottaen,   kuin   Hannes   Gebhard   oii   tehnyt.    Se   aika,

jona    Gebhard   joutui   elämäntyönsä   suorittamaan,   oli   maallemme
ja  kansallemme  vaikeata  murrosaikaa,  jossa  oli  vakavasti  kysymys
siitä,   mihin   kaiisamme   asiat   kulkevat  ja   voidaanko   iiiitä   johtaa
menestyksellistä  tulevaisuutta  kohti.   Usein kuitenkin juuri vaikeat
ajat  ja  suuret  tehtävät  luovat  ne  suurpiirteiset,  lujat  miehet,  jotka

pystyvät   olojen   suunnan   kansan   todellisten   tarpeiden   mukaan
ohjaainaaii.     Eräs   niistä,   joiden   vaikutus   kuluneena   ajanjaksona
on  o]lut  huomattavimpia,  on  ollut  liannes  Gebhard.      Kun  hänen
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elämäntyönsä  tulee  aikanaan  nykyistä  i)aremmin  Suomen   kansalle
selvitetyksi,   kun   se   saadaan   kohotetuksi   ei`illeen   päivän   tunnel-
mista,   vastustajain   katkeruudesta,   taisteluissa   annettujen iskujen
kirvellyksistä    sekä    siitä   jokapäiväisen    elämän    kuonasta,    johon
maailman   ja   ihmisten   pienuus   tahtoo   suuretkin   asiat   sotkea   -
kun kaikki tämä tulee aikanaan tehdyksi, niin Gebhardin  elämäntyö
saa  vai`maan  kansamme  pystyttämääri  hänelle  muistopatsaaii.


