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Johdanto
Jäätyäni 70-vuotiaana yksityisyrittäjänä eläkkeelle, minulle
jäi aikaa sukuni historian tutkimiseen. Aiemmin se ei ollut
kiinnostanut, eivätkä vanhempani oikeastaan olleet kertoneet mitään aiempien sukupolvien vaiheista. Joitain vanhoja valokuvia oli toki ollut esillä, mutta eivät nekään vielä
tuolloin herättäneet kysymyksiä. Tämä tietysti harmittaa
nyt jälkeenpäin. Nyt kun olisi paljon kysymyksiä, ei ole ketään kenelle niitä voisi esittää.
Suvun historian tutkiminen eteni aluksi hitaasti. Tutkimukseni kohteena oli koko suku ja sukututkimuksen tekniikka sekä kaikki siihen liittyvä piti opetella alusta lähtien.
Tässä vaiheessa sain arvokasta apua ystäviltä ja muilta
sukututkijoilta. Tiedon lähteet alkoivat selvitä ja se auttoi
eteenpäin.
Sukututkimuksessani olin päässyt tutustumaan mieslinjalla aina 1750-lukuun asti, kun sain tietää, että isoisäni Anton Theodor Nordgren oli ollut maan etevimpiä puupiirtäjiä
1800-luvun loppupuolella.
Tämä tieto muutti tutkimukseni suunnan. Päätin keskittyä tutkimaan vain Antonin elämää. Lähtötiedot olivat niukat. Tiesin vain, että hän oli ollut taiteilija ja että hän oli
ollut opettajana Ateneumissa. Perimätieto kertoi lisäksi, että
Antonilla oli ollut taipumusta alkoholin käyttöön.
Näillä eväillä en olisi päässyt tutustumaan Antonin elämään ja saavutuksiin. Mutta sitten minua neuvottiin
tutustumaan Kansalliskirjaston ylläpitämään digitoituun
painotuotearkistoon, jossa on saatavilla kaikki Suomessa ilmestyneet päivä- ja aikakauslehdet aina vuoteen 1920 saakka. Tästä digitaalisesta arkistosta tuli tärkein lähde työlleni
ja sieltä sain tutkimusaineistoni kootuksi.
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Puupiirtäminen ja ksylografia olivat minulle aivan outoja
termejä. Nyt kun ilmeni, että Anton oli ollut maan etevimpiä puupiirtäjiä, jouduin tietenkin tutkimaan mitä puupiirtäminen on.
Antonin töiden haku kansalliskirjaston sivustoilta vaati
sekin opettelua. Hakusanahaut eivät antaneet luotettavia
tuloksia, sillä kuvien piirtäjiä ei lehtien teksteissä useinkaan
mainittu. Jouduinkin tutkimaan kaikkien mahdollisesti kuvia sisältäneiden lehtien sivut.
Kävin tarjolla olleen aineiston läpi vuosilta 1887–1905.
Tähän kului aikaa runsas vuosi ja arvioin sinä aikana tehneeni tietokoneeni hiirellä 200.000–300.000 klikkausta. Nämä klikkaukset paljastivat suuren määrän puupiirroskuvia.
Niiden joukossa oli liki 250 puista kuvalaattaa, jotka varmasti ovat Antonin tekemiä ja signeeraamia.
Toisinaan kuvissa on kahden tekijän signeeraus. Tämä
johtuu siitä, että joku toinen taiteilija, esimerkiksi Alexander
Federley (AFey) tai Yrjö Holopainen (YH), oli piirtänyt kuvan, jonka Anton sitten kaiversi puiseksi kuvalaataksi. Tutkimani aineiston perustalta arvioin kuitenkin, että noin 90
prosentissa kaikista valmistamistaan kuvista Anton on itse
piirtänyt sekä originaalin että tehnyt kaiverruksen.

Kansalliskirjaston digitaalisen sanoma- ja
aikakauslehtiarkiston osoite on:
http://digi.kansalliskirjasto.fi
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Puupiirrokset ja ksylografia
Aivan aluksi, ennen kuin ryhdyn kertomaan Antonin tarinaa, täytyy hieman taustoittaa, mistä puupiirroksissa ja ksylografiassa on kyse.
Puupiirroksella tarkoitetaan puulaatalle leikattua ja siitä
käsin, puristimella tai painokoneella jäljennettyä kuvaa.
Puulaatoilta painaminen sai alkunsa Kiinasta, jossa tekniikka tunnettiin jo ennen ajanlaskun alkua. Euroopassa
taito opittiin 1300-luvulla. Tällöin kuvat painettiin pitkittäissyin halkaistun puun pintaan leikatuista kuvista. Näiden
kuvien leikkaaminen tehtiin veitsellä ja apuna voitiin käyttää myös talttaa.
1770-luvulla puisten kuvalaattojen valmistukseen kehitettiin uudenlainen tekniikka, puukaiverrus eli ksylografia.
Kuvat kaiverrettiin nyt poikittain leikattuun puuhun, jonka
pinta tasoitettiin ja hiottiin. Puumateriaalina käytettiin kovapintaista puuta, kuten pyökkiä. Puuhun kaiverrettujen
hentojenkin linjojen piti kestää painamisen aiheuttama rasitus murtumatta. Kaivertamiseen käytettiin talttoja, kaivertimia ja koururautoja. Tällä menetelmällä saatiin aiempaa
sävykkäämpiä ja yksityiskohtaisempia kuvia. Ksylografia
tuli yleisesti käyttöön Euroopassa, ja huomattava osa 1800luvun mustavalkokuvituksesta tehtiin juuri näistä puukaiverruksista.
Puisen kuvalaatan valmistaminen alkoi piirtämisestä.
Painettava kuva-aihe, vaikkapa jäljennös muoto- tai maisemakuvasta, piti piirtää siihen kokoon, jossa se oli tarkoitus
painaa. Jos kuva oli piirretty paperille, se piirrettiin uudelleen puulaatan pinnalle, mutta peilikuvana. Varsinkin suuremmissa ateljeissa näitä piirtämisen työvaiheita varten oli
usein erillinen piirtäjien ammattikunta. He tekivät kaikki
laatanvalmistuksen piirustustyövaiheet.
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Anton Nordgrenin kaivertama kuvalaatta, jonka alkuperäispiirros on A. Federleyn tekemä. Kuva julkaistiin August Ramsayn kirjassa På sommarvandring
vuonna1891.

Kaivertaminen oli kuvalaatan valmistuksen hitain työvaihe. Suuremmissa ateljeissa kaivertamista varten oli erikseen ksylografien ammattikunta. Mutta ksylografien joukos6

oli niitäkin, jotka tekivät kaikki työvaiheet itse. Anton, joka
oli taitava ja koulutettu piirtäjä, kuului tähän joukkoon. Tosin hänkin sai toisinaan kaiverrettavakseen valmiiksi piirretyn puulaatan. Toisaalta Anton kykeni myös valmistamaan
tilatun kuvalaatan alkuperäispiirroksesta lähtien. Anton on
maininnut, että nopeimmillaan hän valmisti kuvalaatan vuorokaudessa. Yleensä työ kesti paljon kauemmin. Antonilla oli
kuitenkin maine nopeana ja luotettavana laatutyön tekijänä.
Valokuvauksen keksimisen jälkeen ksylografinen menetelmä nopeutui, kun puupintaan voitiin luoda myös valoherkkä kalvo, johon kuva kopioitiin ja näin puulevylle piirtämisen työvaihe jäi pois.
Taidegrafiikassa ksylografia, kuten myös muut tekniikat,
joilla puupinnalle luodaan jäljennyskelpoinen kuva, ovat
edelleen laajalti käytettyjä työmuotoja.

Anton Nordgrenin vaiheet
Anton Nordgren syntyi 28. joulukuuta 1865 Helsingissä.
Hänen vanhempansa olivat helsinkiläinen perämies
Alexander Nordgren (1829–1877) ja Eva Erika Fredenberg
(1834–1902) läntiseltä Uudeltamaalta Bromarfista. Perheeseen kuului myös vanhempi veli, Alexander Filemon (1864–
1922). Hän oli ammatiltaan kirjaltaja, ja töissä Hufvudstadsbladetin kirjapainossa.
Anton seurasi veljensä esimerkkiä ja hakeutui painajanoppiin samaan kirjapainoon, jossa velikin työskenteli. Antonilla oli tapana, aina tilaisuuden tullen, veistellä puukappaleista taidokkaita ihmis- ja eläinhahmoja. Tämä herätti myös Antonin esimiehen huomion ja hän ymmärsi, että
nuorukaisella oli taiteellisia taipumuksia. Niinpä Antonille
järjestettiin oppilaspaikka Helsingfors Xylografiska atelieriin.
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Tämä ateljee oli aloittanut toimintansa vuonna 1881. Sitä
ennen Suomessa ei ollut paikkaa, jossa ksylografian taitoja
olisi voinut opetella. Laitoksen perustaminen olikin pitkään
ollut kustantajien toiveissa, sillä kuvalaattojen tilaaminen
ulkomailta vei aikaa ja oli ajoittain hankalaa. Ateljeessa oppilaita opettivat Ruotsista Suomeen tulleet ksylografit.
Ensimmäisen kuvansa Anton sai julkaistuksi Kyläkirjaston
kuvalehden lokakuun numerossa 1887. Sen jälkeen hänen
valmistamiaan kuvia alkoi ilmestyä etenkin aikakauslehdissä. Antonin kyvyt arvioitiin jo tuolloin hyviksi. Kirjapainolehti kirjoitti vuonna 1889, että vaikka aloitettu koulutus jo
näkyi suomalaisten puupiirrosten tason kohentumisena, oli
laatu kokonaisuudessaan vielä suhteellisen heikkoa. Ainoana lupaavana poikkeuksena lehti piti Anton Nordgrenia,
nuorta lupaavaa taiteilijaa. Suomen kirjapainotaidon historian kirjoittajan Carl-Rudolf Gardbergin mukaan Anton
kykeni jo 1880-luvun lopulla kilpailemaan töillään parhaimman opettajansa Otto Behrensin kanssa.
Anton jatkoi opiskeluaan Taideyhdistyksen ylläpitämässä
Piirustuskoulussa. Siellä hän menestyi ja sai hyviä arvosteluja. Antonille myönnettiin myös useita stipendejä, mm. Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan tehtävää opintomatkaa varten.
Vuonna 1892 Anton avioitui Alexandra Laurellin (1853–
1909) kanssa. Alexandra oli myös saanut ksylografin opin ja
hänen ensimmäinen aviomiehensä oli ollut niin ikään ksylografi, ruotsalainen Richard Laurell, joka oli toiminut mm.
Helsingfors Xylografiska atelierin ensimmäisenä esimiehenä. Tämä avioliitto oli päättynyt Richard Laurellin varhaiseen kuolemaan vuonna 1889.
Anton ja Alexandra Nordgren valmistivat kumpikin
puulaattoja ja työskentelivät myös yhdessä, mutta Antonin
kuvalaattatuotanto oli huomattavasti runsaampaa.
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Uusi kuvanvalmistustekniikka syrjäytti ksylografian
1890-luvun alussa, ja puisten kuvalaattojen kysyntä romahti. Anton oli yksi harvoista suomalaisista ksylografeista,
jolta vielä 1890-luvun lopullakin tilattiin perinteisiä ksylografialaattoja. Mutta hänenkin oli etsittävä muita tulonlähteitä, olihan perhekin kasvanut kahdella tyttärellä. Anton aloitti vuonna 1897 opettajan työt Taideteollisessa
Keskuskoulussa piirtämisen ja puupiirrännän opettajana.
Myöhemmin hän opetti myös linoleum-leikkausta. Antonin
viimeinen puiselta kuvalaatalta painettu kuva julkaistiin
Kyläkirjaston kuvalehdessä marraskuussa 1905.
Alexandra Nordgren kuoli vuonna 1909. Anton ei kuitenkaan jäänyt leskeksi pitkäksi aikaa, sillä jo vuonna 1911 hän
solmi avioliiton Fanny Nordgren-Tuovisen (1883–1959)
kanssa. Tästä liitosta syntyi kolme lasta, joista keskimmäinen oli isäni Lennart.
Anton, jonka työura opettajana jatkui aina kuolemaan
saakka, ehti olla Taideteollisen Keskuskoulun opettajana 27
vuotta. Hän kuoli vuonna 1924.
1890-luvun alussa Suomeen rantautui uusi kuvanvalmistustekniikka –
kuvien kemiallinen syövyttäminen eli kemigrafia. Sen avulla
kuvalaatan valmistaminen oli paljon nopeampaa ja helpompaa kuin
kuvan kaivertaminen puulaatalle.
Taiteilijan piirtämä kuva valokuvattiin ja käännettiin peilikuvaksi,
joka liimattiin kiinni sinkkilevyyn. Sen jälkeen sinkkilevyä syövytettiin
erilaisilla hapoilla. Kuva-aihe peitettiin tällöin suojalakalla ja näin
sinkkilaatan suojaamattomat kohdat saatiin syövytetyksi pois. Näitä
kuvalaattoja kutsutaan fototypioiksi.
Samaan aikaan rasteritekniikka mahdollisti valokuvien
valmistamisen painokelpoisiksi kuvalaatoiksi, eli autotypioiksi.
Antonin valmistama kuva Hakalan mummosta julkaistiin Kyläkirjaston
kuvalehdessä 3A:1897.
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Piirroskuvien signeeraukset
Anton ymmärsi jo varhain, että puupiirrokset tulee identifioida, eli luoda niille brändi, kuten nykyisin sanottaisiin.
Tämä oli mahdollista, jos ksylografi käytti töissään aina
samaa signeerausta. Koska kyse oli painotuotteessa julkaistavasta kuvasta, nimi huomattaisiin paljon laajemmin kuin
taiteilijoiden työt yleensä.
Anton käytti signeerausta, jossa Nordgren-nimen alussa,
keskellä ja lopussa on selvästi erottuvat eräänlaiset viirit.
Muista ksylografeista Antonin oppi-isä Otto Behrens käytti
vaihdellen signeerausta ”Behrens” tai ”OB”. Richard Laurell käytti signeerausta ”Laurell”, Alexandra Nordgrenin
merkintä oli ”AN” ja Evald Hansen signeerasi ”Hansen”.
Joissakin kuvissa näkyy ”Helsingfors XA”, se oli Helsingfors Xylografiska Ateljeen kollektiivinen signeeraus. Joissakin Antonin töissä signeeraus on jäänyt huomaamattomaksi, ja olen löytynyt sen vasta suurennuslasin avulla.
Se, että puupiirrosten tekijät signeerasivat työnsä, mahdollistaa kokonaiskuvan luomisen suomalaisissa lehdissä
julkaistujen puupiirrosten ”kotimaisuusasteesta” 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä. Aineiston pohjalta voi
todeta, että valtaosa lehtien puupiirroskuvista tilattiin
Suomen ulkopuolelta. Näin siitä huolimatta, että Antonin
kuvia niistä löytyi miltei 250.
Osa ulkoa tuotujen puisten kuvalaattojen alkuperäiskuvista piirrettiin Suomessa, mutta ne lähetettiin muualle
kaiverrettaviksi. Useimmiten kuvalaattojen kaiverruksia
teetettiin Ruotsissa, mutta myös muualla Euroopassa. Kotimaisia tekijöitä Antonin ohella oli vain muutamia, esimerkiksi Jenny Nyström ja Agnes von Pfaler, mutta heidän
töitään täkäläisten lehtien sivuilla näkyi vain harvoin.
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Ksylografin oli tehtävä
tarkka jäljennös alkuperäiskuvasta. Tällä sivulla
on kaksi työtä, joissa ksylografi on käyttänyt samaa
alkuperäiskuvaa. Niitä vertaamalla voi tarkastella
eroja ksylografien kädenjäljessä.

Viereinen kuva on Otto
Behrensin valmistama ja
julkaistu Land och stad
lehden numerossa
16:1891.

Tämän kuvan valmisti
Ida Falander, ja se on
julkaistu Hemmet och
samhället lehden
numerossa 5:1891.
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Anton Nordgrenin kuvien lisäksi suomalaisissa lehdissä julkaistiin paljon ulkomaalaisten ksylografien valmistamia kuvia.
Näistä Otto Behrens (1850–1930) jopa muutti Suomeen 1880luvulla. Suomessa Behrens myös koulutti ksylografeja ja oli mm.
Anton Nordgrenin oppi-isä. Syntyjään saksalainen Behrens oli
saanut ksylografiaoppinsa Tukholman taideakatemiassa. Ennen
Suomea hän oli työskennellyt Ruotsin ohella nelisen vuotta
Pietarissa. Suomessa Behrensillä oli oma puupiirustuslaitos,
mutta puisten kuvalaattojen kysynnän hiipuessa hän laajensi
toimialuettaan perustamalla valokuva-ateljeen Kaivopuistoon.
Hän toimi sekä ateljeevalokuvaajana että ksylografina
Helsingissä aina vuoteen 1909 saakka, jolloin muutti
Amerikkaan. 1920-luvun lopulla hän palasi Suomeen ja asettui
Kirkkonummelle.
Ida Falander (1842–1927) oli yksi merkittävimmistä
ruotsalaisista ksylografeista. Hänen töitään julkaistiin paljon
Suomessakin. Hän opiskeli Tukholman taideakatemiassa ja
pääsi englantilaisen E. Skillin johtaman tukholmalaisateljeen
oppilaaksi vuonna 1865. Ateljeessa työskenteli useita
ksylografeja, jotka valmistivat tilauksesta kuvia myös
suomalaisille kustantajille. Falanderista tuli pian ateljeen
kantava voima ja hän oli myös sen johtajana muutaman
vuoden. Vuodesta 1877 lähtien hän jatkoi ksylografin uraansa
vapaana taiteilijana.
Tanskalaissyntyinen Evald Hansen (1840–1920) suoritti taideopintoja Kööpenhaminassa. Pian opintojen jälkeen hän
muutti Saksaan ja toimi ksylografina Leipzigissä ja Düsseldorfissa. Vuonna 1864 Hansen muutti Tukholmaan ja valmisti puisia kuvalaattoja mm. Ny Illustrerad Tidning -lehteen. Todennäköisesti sekä Falander että Hansen valmistivat suomalaisten
kustantajien tilaamat ksylografilaatat valokuvien tai valmiiden
piirrosten pohjalta. Suomessa he eivät asuneet.

Kaksi Anton Nordgrenin valmistamaa puupiirroskuvaa Helsingin Senaatintorista. Kuvat julkaistiin Lördagsqvällenin numeroissa 7 ja 8 vuonna 1888.
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Aineiston kokoaminen
Tutkimukseni aineiston keruu kesti toista vuotta. Heti
alkuun totesin, että 1800-luvun lopun päivälehdissä ei juuri
lainkaan julkaistu kuvia. Painotekniikka mahdollisti tuolloin vain nelisivuisen sanomalehden painamisen, joten käytössä olevan tilan veivät uutiset ja mainokset. Mainoksissa
kuvia oli jonkin verran, mutta ne olivat usein ulkomailta
toimitettuja tuotekuvia tai logoja. Ksylografia, joka 1880-lopulle saakka oli ainoa tapa valmistaa kuvalaattoja kohopainoa varten, ei hitautensa vuoksi muutoinkaan soveltunut
uutiskuvien valmistukseen.
Myös osa aikakauslehdistä käytti kuvia vain harvoin tai
ei ollenkaan. Aikakauslehdistön nimikkeiden määrä oli
kuitenkin vähitellen kasvussa ja piirroskuviin erikoistuneita
julkaisuja alkoi ilmestyä yhä enemmän 1870-luvulta lähtien.
Erityisesti kasvussa olivat poliittiset pilakuvalehdet.
Antonin töiden pääasiallisia julkaisijoita olivat kuvitetut
aikakauslehdet. Kaikkiaan Antonin kuvia julkaisseiden lehtien määrä oli noin 10–15, ja tärkeimmät niistä olivat Kyläkirjaston kuvalehti (sen molemmat sarjat), Lördagsqvällen,
Uusi Kuvalehti, Kodin Ystävä ja Land och Stad. Muissa aikakauslehdissä Antonin valmistamia kuvia esiintyy vain
satunnaisesti.
Kirjoja kuvitettiin tuohon aikaan vielä harvoin. Olen löytänyt kirjoista vain kymmenkunta Antonin työtä, mutta niitä
on todennäköisesti paljon enemmän. Niiden löytäminen on
kuitenkin liki mahdotonta, koska vain harvoin kirjastojen
tiedoissa mainitaan, sisältyykö johonkin kirjaan myös kuvia.
Löytynyt kuva-aineisto tallennettiin kuvatiedostoiksi ja
tulostettiin A4-kokoisiksi kuviksi Kuvatehdas Oy:n Canonlaserkopiokoneella.
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Antonin valmistama kuva New Yorkin rautatiestä julkaistiin Kyläkirjaston
kuvalehdessä 10A:1898. Alla oleva kuva on saman lehden numerosta 7A:1900
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Kyläkirjaston kuvalehti 5B:1898

Antonin töitä julkaisivat pääasiassa suomalaiset aikakauslehdet.
Ylivoimaisesti tärkein Antonin kuvien julkaisija oli Kyläkirjaston kuvalehti. Tämän kuvitetun aikakauslehden perusti K. J. Gummerus
Jyväskylässä vuonna 1877. Lehden kuvalaatat tilattiin alkuvuosina
Ruotsista, mutta vuoden 1882 jälkeen niitä ryhdyttiin teettämään
myös Suomessa. Valokuvat lehden sivuilla yleistyivät 1890-luvulta
lähtien. Lehdelle perustettiin rinnakkaisjulkaisuksi Lasten kuvalehti
vuonna 1880. Vuonna 1916 lehdet yhdistettiin yhdeksi julkaisuksi,
joka ilmestyi tammikuuhun 1918 saakka. Kyläkirjaston kuvalehdessä ja sen sisarlehdissä julkaistiin yli 100 Antonin valmistamaa
kuvaa. Enimmillään Kyläkirjaston kuvalehdellä oli 10.000–15.000
lukijaa numeroa kohti. Se oli merkittävä luku tuohon aikaan.
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Lördagsqvällen 30:1890

Victor Petterssonin perustama Lördagsqvällen oli toinen aikakauslehti, jonka sivuilla oli paljon Anton valmistamia kuvia. Lördagsqvälen ilmestyi vuosina 1888–1898. Sen jälkeen lehden nimeksi vaihtui Lördagen. Uudella nimellä lehti ilmestyi vuoteen
1920 saakka. Lehdestä painettiin myös suomenkielinen versio nimellä Lauantai vuosina 1892–1893. Lördagsqvällenin lehtiperheessä julkaistiin kaikkiaan noin 80 Antonin valmistamaa kuvaa.
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Puisten kuvalaattojen kohtalo
Puiset kuvalaatat olivat käyttötavaraa. Jos käsittely oli asianmukaista ja varastointi huolellista, niitä voitiin käyttää
uudelleen. Esimerkiksi henkilö- ja maisemakuvat olivat
käyttökelpoisia useissa eri yhteyksissä.
Kun alkuperäinen puulaatta vaurioitui tai kului painokelvottomaksi, se oli kustantajan ja kirjapainon kannalta tarpeeton ja kelpasi vain uunissa poltettavaksi. Niinpä valtaosa Suomessakin valmistetuista puulaatoista on todennäköisesti päätynyt polttopuiksi. Yksittäisiä kuvalaattoja on
kuitenkin säilynyt joidenkin museoiden sekä yksityishenkilöiden kokoelmissa.
Kun tutkimukseni aikana etsin kuvalaattoja, olin yhteydessä mm. Tekniikan museoon. Sieltä löytyi ”puulaari”,
jossa tiedettiin olevan puulaattoja. Kun niitä nyt tarkemmin
tutkittiin, ne todettiin alkuperältään suomalaisiksi. Kuvalaattoja oli yli kaksikymmentä ja noin puolet niistä oli Antonin valmistamia.
Ei ole tarkkaa selvyyttä siitä, miten nämä kuvalaatat ovat
Tekniikan museoon joutuneet. Voidaan olettaa, että ne kuuluvat ns. Suomen kirjapainomuseokokoelmaan. Kyseessä on
jo 1900-luvun alussa käynnistynyt hanke suomalaisen kirjapainomuseon perustamiseksi. Kirjapainotekniikka oli tuolloin kovaa vauhtia uudistumassa. Käsinladonnan rinnalle
oli tullut koneellinen ladonta ja kuvanvalmistuksessa kemigrafia syrjäytti ksylografian. Perinteisiä työvälineitä ja esimerkiksi kuvalaattoja haluttiin tallentaa tuleville polville ja
näin karttui kokoelma, joka lopulta monien vaiheiden jälkeen päätyi järjestämättömänä Tekniikan museon haltuun.
Niin tai näin, oli hieno hetki katsella isoisäni veistämää
puulaattaa.
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Henkilökuvat olivat ksylografien yleisimpiä töitä. Antonin valmistamat Minna
Canthin ja Juhani Ahon kuvat julkaistiin Uudessa kuvalehdessä 6:1891. Alla
oleva kuva Leo Tolstoista Lördagsqvällenissä 4:1890.
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Moni suomalainen kuvataiteilija kokeili puupiirtämisen
tekniikkaa 1800–1900-lukujen taitteen aikoihin. Japanilainen
puupiirrostaide oli silloin suurta muotia ja herätti kiinnostusta. Jotkut taiteilijat, kuten esimerkiksi Axel Gallén, jopa
aloittelivat uraansa puupiirrostekniikkaan perehtymällä.
Uskon, että nykyajan suomalaisilla, jotka näkevät entisajan puunpiirtäjien töiden tuloksia, on toisenlainen käsitys
puupiirrostaiteilijoista. Toivon että nyt ymmärretään arvostaa kuvien takana ollutta käden osaamista sekä kuvataiteen
ja käsityön yhdistelmän tulosta.
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Kuvataide ja käsityö
Ksylografeja ei 1800-luvulla pidetty taiteilijoina. Ehkä siksi,
että puisen kuvalaatan valmistus suuressa ateljeessa katsottiin ”vaihetyöksi”. Anton oli kyllä Suomen Taideyhdistyksen jäsen, mutta sen ajan suomalaisista taiteilijaluetteloista hänen nimeään ei löydy. Häntä ei näemmä hyväksytty taiteilijaksi, koska hän teki ”vain” puisia kuvalaattoja
painotaloille.
On vaikeaa ymmärtää, kuinka niin primitiivisillä työkaluilla joku voi saada aikaan niin tarkkoja kuvia kuin Antonin puupiirroskuvat ovat. Painettuna ne näyttävät melkein mustavalkoisilta valokuvilta. Vakaan ja osaavan käden
sekä taiteellisen näkemyksen yhteistyön on oltava täydellistä, jotta tällainen tulos on mahdollinen.
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