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Tiivistelmä − Referat 
Tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa 1800-luvulla tapahtunutta keskiluokan sosiaalista 
nousua pohjalaissyntyisen papin, opettajan, liikemiehen ja valtiopäiväedustajan Alfred Kihl-
manin (1825–1904) elämänvaiheiden kautta. Kyseessä ei ole perinteinen elämäkerta, vaan 
työn pyrkimyksenä on mikrotason tarkan analyysin kautta päästä käsiksi laajempiin yhteis-
kunnallisiin muutosprosesseihin. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat erilaiset sosiaaliset 
verkostot sekä niiden merkitys Kihlmanin kaltaisen keskiluokkaisen yksilön sosiaaliselle 
nousulle. Tutkimus jakautuu kahteen pääosaan, joista ensimmäinen käsittelee heränneiden 
pappien verkostoja 1840-luvulla ja 1850-luvun alussa ja jälkimmäinen liikemiesverkostoja 
1850-luvun jälkipuolelta 1870-luvun alkuun. Pääasiallisena lähdeaineistona on Alfred Kihl-
manin laaja kirjeenvaihto. 
 
Alfred Kihlman liittyi kouluvuosinaan 1840-luvun alussa nuorison piirissä nopeasti levinnee-
seen herännäisyyteen. Nuoret heränneet papit muodostivat tiiviin sosiaalisen verkoston, 
joka perustui jaetulle uskonnolliselle ideologialle sekä pappisperheiden välisille avioliitto-
siteille. Lisäksi verkostoa pidettiin yllä yhteisillä kokoontumisilla, vierailuilla, kirjeenvaihdolla 
sekä palvelusten vaihtamisella. Verkoston välityksellä saatiin tehokkaasti mm. informaatiota 
sekä rahalainoja. Herännäisyys nousi nuoren keskiluokkaisen papiston omaa yhteiskunnal-
lista voimattomuuttaan kohtaan tuntemasta tyytymättömyydestä. Kun sivistyneistön mahdol-
lisuudet menestyä perinteisillä foorumeilla olivat autonomian alkupuolella heikot, nuoret 
heränneet kielsivät uskonnollisessa ideologiassaan arvon maalliselta menestykseltä ja 
rakensivat oman verkostonsa, jonka sisällä he saattoivat toteuttaa pätemisentarvettaan. 
Yhteiskunnallisen tilanteen muututtua verkosto muuttui 1850-luvun alussa hyödystä rasit-
teeksi, minkä seurauksena heränneiden pappien rivit hajaantuivat. 
 
Irtauduttuaan herännäisyydestä Alfred Kihlman siirtyi opettajan uralle. Heränneeltä vaimol-
taan perimänsä varallisuuden sekä nuoruus- ja herännäisvuosinaan solmimiensa ystävyys-
suhteiden ansiosta hän ajatui 1850-luvun kuluessa yhä enemmän myös liike-elämään. 
Hänen merkittävimmäksi toimintakentäkseen muodostuivat Suomen Yhdyspankki sekä 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus, jonka johtajana hän toimi vuodesta 1866 lähtien. 
1860-luvulla liikemiesverkostot perustuivat suurelta osin sukulaisuuteen, mutta yhä enene-
vässä määrin myös ystävyys-, kollega- ja liikekumppanuussuhteisiin. Kun pankkilaitos oli 
vielä hyvin kehittymätön, verkostot olivat etenkin pääomien hankinnassa avainasemassa. 
Tiiviit lainaverkostot olivat huonojen suhdanteiden aikana toisaalta myös vaaraksi, sillä yksi 
suuri konkurssi saattoi vetää mukanaan joukoittain liikemiehiä. Verkostojen kautta voitiin vä-
littää ja saada myös suosituksia sekä sisäpiiritietoa, jota ei ollut saatavissa muista lähteistä.  
 
Yhteiskunnan muuttuminen ja henkilösuhteet mahdollistivat Alfred Kihlmanin sosiaalisen 
nousun. Teollistuminen ja liike-elämän vapautuminen tarjosivat uusia mahdollisuuksia 
keskiluokan yritteliäille yksilöille. Ylempien yhteiskuntaluokkien välisten säätyjen välisten 
raja-aitojen tasaantuminen tekivät 1850-luvun puolivälissä mahdolliseksi myös papin 
osallistumisen liike-elämään. 
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