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Päivälehti

N:o 117 A – 20.5.1900

Kaivosonnettomuus Utahissa

90 suomalaista saanut surmansa.
(Kirje päivälehdelle.)

Brooklyn, New. York. Toukok. 7 p.

Ei koskaan ennen ole ole Ameriikan suomalai-
sia kohdannut semmoinen kauhea onnettomuus, 
kuin se, jonka surulliset viestit tietävät kertoa ta-
pahtuneen Scofieldissä, Utahissa. Kaivantoräjäh-
dyksessä on siellä noin 90 suomalaista menettä-
nyt henkensä. Seuraavat kansalaisemme ovat täs-
sä tapaturmassa löytäneet ennenaikaisen haudan, 
luettelo on otettu englanninkielisestä lehdestä, 
jossa nimet ovat paikoin epäselvät: Matti Kreski, 
John Lappi, Alex Vilson, John Vilson, Jos. Vil-
son, Henry Vilson, Andrev Adamson, James Vil-
son, Alex Vilson nuorempi, Villie Vilson, Her-
man Heikkilä, John Heikkilä, John Koski, Victor 
Ojan, Jacob Keränen, Alex Ketola, Elias Hulitalo 
(Huhtala), Nikolai Huhtala, Oskar Lindberg, Erik 
Jappa (Juppa), Richard Backa, John Pesola, Antti 
Kleinda? (Kleimola?), Leander Kleinda (Kleimo-
la), Vestor Kleinda, Jacob Salein (Saliin), Abram 
Luma (Luoma) ja 8 veljeä, Vm Jackasola (Jak-
sola?), Matti Hundras?, Oscar Niemi, John Hau-
ta, A. Houta (Hauta?), M. Niemi, N. Valkama, 
Frank Kalso, Victor Aho, A. Mäki, matti Kos-
ki, Charles Lappi, A. Penattila (Penttilä?), Alex 
Kangas, John Hougla (Honkala?), Kalle Houg-
la (Honkala?), Alfred Varila, Matti Pottokangas, 
John Korpela, V. Jacobson, John Jacobson, J. 
Lehtola, Saku Mäki, H. Pinkkala, Christ Pesola, 
Erik Erikson, J. J. Lundgren, Joe Anderson, Nick 
Kangas, John Korpi, Herman Erikson, A. Haik-
kila (Heikkilä), Crist Lakso, Charles Koski. Sitä 
paitsi sanotaan kuolleiden joukossa olevan vielä 
20 suomalaista, joiden nimeä ei ole voitu saada 
selville. Luultavasti on suomalaisia kuollut noin 
90 paikoilla kaikkiansa.

”The Salt Lake Heraldin” mukaan kerrom-
me tästä onnettomuudesta:

Surun synkkä harso peittää pienen Scofiel-
din kaivantoseudun Utahissa. Kolmisen sataa 
kaivostyömiestä on äkkiä tapaturmaisesti muut-
tanut tuonen tuville, jättäen eloonjääneet syn-
kimmän surun valtaan.

T.k. 1 päivänä tapahtui Pleasant Valley Co:
n hiilikaivannossa Scofieldissa Utahissa ruutirä-
jähdys tappaen noin 300 kaivantomiestä, joiden 
joukossa suomalaisia noin 90.

Heti kun tieto onnettomuudesta levisi ym-
päristöön, saapui miehiä esille, jotka tarjoutui-
vat auttamaan onnettomuudessa kuolleita ja haa-
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voittuneita ylös kaivannosta. Ruumiit tuotiin 
ylös ja kuletettiin heti yhtiön huoneistoon, jossa 
ne puhdistettiin ja puettiin valmiiksi koronerin 
tutkimusta varten ja omaisten tuntemisen vuok-
si. T.k. 2 p. nostettiin kaivannosta 201 ruumista. 
On saatu selville että noin 400 miestä laskeutui 
alas kaivantoon onnettomuus aamuna.

Kuolleiden joukossa on 20 nuorta poikaa, 
jotka työskentelivät apulaisina kaivannossa. 
Eräästä perheestä on luultavasti seitsemän löytä-
nyt surmansa onnettomuudessa.

Aineellisen vahingon suuruutta ei vielä tie-
detä, mutta sanotaan sen kaikista merkeistä päät-
täen olevan suuren. Joka puolelta on tämä suurin 
kaivanto-onnettomuus mitä lännen puolella maata 
on tapahtunut. Lähin suuruudessa lienee Almyssa, 
Wyom., 5 vuotta sitten tapahtunut kaivanto-onnet-
tomuus, jossa 100 kaivantomiestä sai surmansa.

Pelastustyön tekijäin kertomusten mukaan 
oli kuolema mainissa n:o 4 kohdannut miehet sil-
mänräpäyksessä kun räjähdys tapahtui. Melkein 
kaikki makasivat suullaan, kasvot levollisina 
ikäänkuin siihen olisivat nukahtaneet. Osa ruu-
miista on hirmuisella tavalla raadeltuja. John Kir-
ton saatiin ylös ensimmäiseksi ja hän eli vielä kun 
ylös tuotiin, mutta kasvonsa ja tukkansa olivat 
palaneet pelottavalle karrelle. N:o 1 kaivannos-
sa taasen näyttivät miehet kuolleen vasta pitem-
män ajan kuluttua, sillä kaikilla oli takit päällä ja 
valmistautuneita lähtöön. Eräs pelastajista sanoo-
kin että N:n 1:n kaivantomiehet olisivat voineet 
kaikki pelastua, jos heti lähtivät juoksemaan, kun 
kuulivat räjähdyksen kaivannosta N:o 4. Mutta 
sitä he eivät tehneet, eivät arvanneet vaaran suu-
ruutta ja rupesivat kokoilemaan tavaroitaan, jol-
loin pelastus kävi mahdottomaksi. Kaikesta päät-
täen olivat nämä miehet tienneet kuolevan lähe-
nevän, sillä useimmat olivat kuopanneet kasvon-
sa multaan, siten pelastuaksensa tukehtumasta. 
Usea näytti kuolleen keskelle rukoustansa. Eräs 
isä oli kuollut syleillen nuorta poikaansa. Liikut-
tavaa oli näky, ei yhdenkään pelastajan silmä py-
synyt vettymättömänä nähdessään ympärillään 
kuoleman kauhua ja niitä surullisia asemia, missä 
kuolleet toverit makasivat.

Surullinen oli näky yhtiön huoneissa ja boor-
ditaloissa. Savusta ja lieskasta mustuneet miehet 
makasivat siellä kylminä ja kankeina ja niiden 
joukossa 20 nuorta poikaa. Omaiset ja tuttavat 
itkivät ympärillä, monet melkein mielipuolina 
surusta ja murheesta, sillä niin kovin oli onnetto-
muuden kohtaus heidän mieliinsä koskenut.

Kaksisataa ruumisarkkua tilattiin heti hau-
taantoimittajalta.

Syytä räjähdykseen ei vielä varmuudella tie-
detä. Valtion kaivantojen tarkastaja Thomas va-
kuuttaa että kaivanto oli lännen turvallisimpia 
kaivannoita, ollen hyvällä ilmanvaihdolla varus-
tettu. Hänen luulonsa mukaan oli räjähdys nii-
tä satunnaisia onnettomuuksia, joita tarkimmis-
sakin oloissa aina väliin kaivannoissa tapahtuu. 
Kaivanto on ollut käynnissä yli 20 vuotta. Vii-
meksi tarkastettiin se viisi viikkoa sitten, jolloin 
se havaittiin kaikin puolin turvalliseksi.

Piispa Parmaleen luulon mukaan on syy suo-
malaisissa. Hän väittää että ne suomalaiset, joi-
ta sinne viime aikoina on tuotu, kulettivat alas 
kaivantoon väkiruutia, sillä irroittaaksensa kivi-
hiiltä ja saadaksensa siten paremman päiväpal-
kan. Mutta mahtanee johtua tuo piispa Parmaleen 
mielipide siitä vastenmielisyydestä ulkomaalaisia 
kohtaan, jota yleensä tunnetaan Utahissa kaikkia 
niitä kohtaan, jotka eivät ole maassa syntyneet ei-
vätkä kuulu samaan uskontoon kuin he itse, jo-
ten luultavaa on ettei siinä ollut suomalaisten syy 
suurinna vaikuttimena, kuten piispa väittää.

Ne harvat, jotka elävinä pelastuivat, jotka 
nimittäin eivät sattuneet olemaan vielä ihan pe-
rillä kaivannossa, kertovat että räjähdys oli kau-
hea, että sinkoilevat kivet, pöly ja savu täyttivät 
ilman. Räjähdys oli ollut niin voimakas, että se 
paiskasi miehen heti kumoon.

Pleasant Valley Coal Co perustettiin v. 1878 
ja ovat kaivannot siitä lähtien olleet käynnissä, 
ollen lännen suurimpia kaivannoita. Viime vuon-
na nostettiin sieltä 760,000 tonnia. Hiili suoni on 
11 jalkaa paksu. Kaivantotunneli on 1½ mailia 
pitkä ja siitä lähtee eri suunnille 3,000 jalkaa pit-
kät driftit.

Muuan toinen amerikkalainen lehti kertoo:
Räjähdys oli niin kauhea, ettei sen voimaa 

voi kyllin kuvailla. Muuan poika, Jack Vilson, 
joka ajoi kolmea hevosta, oli juuri menossa tun-
neliin kun räjähdys tapahtui. Räjähdyksen voi-
ma viskasi pojan tunnelin suulta 200 jaardia kau-
vaksi läpi pensaston ja risukon. Ihme kyllä, hän 
ei paljoa loukkautunut. Kaksi hevosista hautau-
tui soraan ja kolmannen paiskasi pohti 50 jaar-
dia toiselle puolen tunnelia, jossa se löydettiin 
kuolleena. Tunnelin kannatuspuut kiskontuivat 
paikoiltaan ja olivat yhtenä sorakasana hujan 
hajan kivien ja mullan seassa. Nekin kaivanto-
miehet, jotka olivat työssä mailien matkalla on-
nettomuuden paikalta, tunsivat maassa kauhean 
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tärähdyksen ja heidät valtasi kummallinen huu-
maus. Nuoremmat kaivantotyömiehet eivät tien-
neet mikä se oli, mutta vanhemmat, jotka olivat 
tottuneet kaivantovaaroihin ja kaivantoelämään, 
arvasivat heti että jokin suuri onnettomuus oli ta-
pahtunut. Kakki riensivät hurjassa paossa maan 
päälle epätoivo kuvastuneena kasvoillaan.

Ensinnä luultiin onnettomuutta pienemmäk-
si, että olisi kuollut noin 150, sillä varmaan ei 
kukaan tiennyt kuinka monta miestä oli mennyt 
kaivantoon. Mutta kun tarkemmin on asiaa tut-
kittu, on käynyt selville että ainakin 300 on me-
nettänyt henkensä.

Yhtiö on väittänyt että kaivannot olivat tur-
vallisia, että ilmaa oli kyllin ja ilmanvaihto hyvä. 
Samaa on sanonut valtion mainitarkastaja mutta 
vanhat tottuneet mainarit ovat jo kauvan odot-
taneet onnettomuutta, sillä he ovat tienneet että 
ilman vaihto on ollut huono, että on oltu huo-
limattomia työmiesten turvallisuuden suhteen. 
Kaivannoissa on ollut suunnattoman paljon irta-
naista pölyä, joka on kuivissa kaivannoissa ko-
vin vaarallista, kun ei kaivannon lattialla ole vä-
hääkään vettä. Kun kolia (kivihiiltä) irroitetaan 
räjähdyttämällä, saattaa tuo kaivantoon kokou-
tunut tomu syttyä, jollon räjähdys tapahtuu läpi 
koko kaivannon. Sellainen on ollut suhde tässä-
kin, jonka lisäksi vielä on kaivannossa oleva ruu-
tikin syttynyt, tehden räjähdyksen sitä voimak-
kaammaksi ja turmiollisemmaksi.

Vanhat mainarit olivatkin puhelleet jo pitkät 
ajat että kysymyksessä oleviin kaivantoihin saa 
mennä työhön henki kourassa, valmiina kuole-
maan millä hetkellä hyvänsä.

Naisten, perheen äitien ja sisarien suru on 
ääretön. Toiset eivät saata lakata itkemästä, mut-
ta toiset istuvat kuiva silmäisinä voimatta mi-
tään tehdä. Suru ja murhe ovat kuivanneet hei-
dän kyyneleensä. Eräs 16 vuotias tyttö, joka näki 
veljensä kuolleiden joukossa, pyörtyi ja on siitä 
lähtien maannut tiedottomassa tilassa. Toinen 12 
vuotias tyttö, joka näki isänsä kuolleena makaa-
van ruumisten joukossa menetti järkensä.

Ihmeellisintä on että viisi hevosta tuli ihka 
elävinä t. k. 3 päivän aamulla n:o 1 kaivannon 
aukosta. Kukaan ei osaa selittää miten nuo hevo-
set säilyttivät henkensä.

Scofieldin pormestari on julistuksellaan käs-
kenyt sulkea kaikki kaupungin kapakat kahdeksi 
päiväksi onnettomuuden ja yleisen surumerkik-
si.

Suuriin avunkeräyshommiin on ryhdytty on-

nettomuuden tuottamain vaurioiden turvaami-
seksi, orpojen ja puutteen alaisten auttamiseksi. 
Kaupungin pormestari on nimittänyt komitean 
avun hankkimiseksi. Vapaehtoisilla keräyksillä 
on jo kerääntynyt noin 5,000 dollaria ja keräystä 
yhä jatketaan. Läheisistä kaupungeista on lähetet-
ty ruokaa ja muita apuvaroja, joita on jaettu niille, 
joita onnettomuus on kovimmin kohdannut.

Pelastustyössä ja ruumiiden etsinnässä ovat 
kaivantomiehet omasta kaupungista ja läheisistä 
kaivannoista olleet avullisina. Työtä on tehty uu-
pumatta ihmeellisellä innolla ja voimalla. Mut-
ta työtä hidastuttaa se ääretön sekasorto ja soran 
ja kivien paljous, joita on räjähdyksessä lentänyt 
ympäri kaikkialle. Useissa kohdin on soraläjistä 
löydetty monta ruumista yhdessä läjässä.

Sanomia Turusta

N:o 122 – 27.5.1900

Kaiwosonnettomuus Utahissa.

90 suomalaista saanut surmansa.

Päiwälehden kirjeenwaihtaja kertoo Brooklynis-
ta:

Ei koskaan ole Amerikan suomalaisia koh-
dannut semmoinen kauhea onnettomuus, kuin se, 
jonka surulliset wiestit tietäwät kertoa tapahtuneen 
Scofieldissä, Utahissa. Kaiwantoräjähdyksessä on 
siellä noin 90 suomalaista menettänyt henkensä.

”The Salt Lake Herald”in mukaan kerromme 
tästä onnettomuudesta:

T. k. 1 p:nä tapahtui Pleasant Walley C:on 
hiilikaiwannossa Scofieldissä Utahissa ruutirä-
jähdys tappaen noin 300 kaiwantomiestä, joiden 
joukossa suomalaisia noin 90.

Heti kun tieto onnettomuudesta lewisi ym-
päristöön, saapui miehiä esille, jotka tarjoutui-
wat auttamaan onnettomuudessa kuolleita ja haa-
woittuneita ylös kaiwannosta . Ruumiit tuotiin 
ylös ja kuletettiin heti yhtiön huoneustoon, jossa 
ne puhdistettiin ja puettiin walmiiksi koronerin 
tutkimusta warten ja omaisten tuntemisen wuok-
si. T. k. 2 p. nostettiin kaiwannosta 201 ruumista. 
On saatu selwille että noin 400 miestä laskeutui 
alas kaiwantoon onnettomuus-aamuna.

Kuolleiden joukossa on 20 nuorta poikaa, 
jotka työskenteliwät apulaisina kaiwannossa. 
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Eräästä perheestä on luultawasti 7 löytänyt sur-
mansa onnettomuudessa.

Aineellisen wahingon suuruutta ei wielä tie-
detä, mutta sanotaan sen kaikista merkeistä päät-
täen olewan suuren. Joka puolelta on tämä suu-
rin kaiwanto-onnettomuus mitä lännen puolel-
la maata on tapahtunut. Lähin suuruudessa lie-
neeAlmyssa, Wyom. 5 wuotta sitten tapahtunut 
kaiwanto-onnettomuss, jossa 100 kaiwantomies-
tä sai surmansa.

Pelastustyön tekijäin kertomusten mukaan 
oli kuolema mainissa n:o 4 kohdannut miehet 
silmänräpäyksessä kun räjähdys tapahtui. Mel-
kein kaikki makasiwat suullaan, kaswot lewolli-
sina ikään kuin siihenolisiwat nukahtaneet. Osa 
ruumiista on hirmuisella tawalla raadeltuja. John 
Kirton saatiin ylös ensimmäiseksi ja hän eli wielä 
kun ylös tuotiin, mutta kaswonsa ja tukkansa oli-
wat palaneet pelottawalle karrelle. N:o 1 kai-
wannosta taasen näyttiwät miehet kuolleen was-
ta pitemmän ajan kuluttua, sillä kaikilla oli takit 
päällä ja walmistuneita lähtöön. Eräs pelastajista 
sanookin että N:o 1:n kaiwantomiehet olisiwat 
woineet kaikki pelastua, jos heti lähtiwät juokse-
maan, kun kuuliwat räjähdyksen kaiwannosta n:
o 4. Mutta sitä he eiwät tehneet, eiwät arwanneet 
waaran suuruutta ja rupesiwat kokoilemaan ta-
waroitaan, jolloin pelastus käwi mahdottomaksi. 
Kaikesta päättäen oliwat nämä miehet tienneet 
kuolewan lähenewän, sillä useimmat oliwat kuo-
panneet kaswonsa multaan. Siten pelastuaksen-
sa tukehtumasta. Usea näytti kuolleen keskelle 
rukoustansa. Eräs isä oli kuollut syleillen nuor-
ta poikaansa. Liikuttawa oli näky, ei yhdenkään 
pelastajan silmä pysynyt wettymättä nähdessään 
ympärillään kuoleman kauhua ja niitä surullisia 
asemia, missä kuolleet towerit makasiwat.

Surullinen oli näky yhtiön huoneissa ja boor-
ditaloissa. Sawusta ja lieskasta mustuneet miehet 
makasiwat siellä kylminä ja kankeina ja niiden 
joukossa 20 nuorta poikaa. Omaiset ja tuttawat 
itkiwät ympärillä, monet melkein mielipuolina 
surusta ja murheesta, sillä niin kowin oli onnet-
tomuuden kohtaus heidän mieliinsä koskenut.

Kaksisataa ruumisarkkua tilattiin heti hau-
taantoimittajalta.

Piispa Parmaleen luulon mukaan on syy suo-
malaisissa. Hän wäittää, että ne suomalaiset, joita 
sinne wiime aikoina on tuotu, kulettiwat alas kai-
wantoon wäkiruutia, sillä irroittaakseen kiwihiil-
tä ja saadaksensa siten paremman päiwäpalkan. 
Mutta mahtanee johtua tuo piispa Parmaleen mie-

lipide siitä wastenmielisyydestä ulkomaalaisia 
kohtaan, jota yleensä tunnetaan Utahissa kaikkia 
niitä kohtaan, jotka eiwät ole maassa syntyneet 
eiwätkä kuulu samaan uskontoon kuin he itse, jo-
ten luultawaa on ettei siinä ollut suomalaisten syy 
suurinna waikuttimena, kuten piispa wäittää.

Yhtiö on wäittänyt että kaiwannot oliwat 
turwallisia, että ilmaa oli kyllin ja ilmanwaihto 
hywä. Samaa on sanonut waltion mainitarkasta-
ja. Mutta wanhat tottuneet mainarit owat jo kau-
an odottaneet onnettomuutta, sillä he owat tien-
neet että ilmanwaihto on ollut huono, että on oltu 
huolimattomia työmiesten turwallisuuden suh-
teen. Kaiwannoissa on ollut suunnattoman paljon 
irtanaista pölyä, joka on kuiwissa kaiwannoissa 
kowin waarallista, kun ei kaiwannon lattialla ole 
wähääkään wettä. Kun kolia (kiwihiiltä) irroite-
taan räjähyttämällä, saattaa tuo kaiwantoon ko-
koontunut tomu syttyä, jolloin räjähdys woi ta-
pahtua läpi koko kaiwannon. Sellainen on ollut 
suhde tässäkin, jonka lisäksi wielä on kaiwannos-
sa olewa ruutikin syttynyt, tehden räjähdyksen 
sitä woimakkaammaksi ja turmiollisemmaksi.
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Sanomia Turusta

N:o 110 – 12.5.1900

Utahin suuri kaiwosräjähdys.

Utahissa tapahtunut suuri kaiwosräjähdys, oli 
paljon kauheampi waikutuksiltaan kuin alussa 
otaksuttiin. Ensi tiedot mainitsiwat kuolleiden 
luwun noin 150:ksi, mutta nyt näkyykin, että yli 
250 ruumista on nostettu sywyydestä ja että kai-
woksessa sen lisäksi wielä työskenteli 150 mies-
tä, joiden pelastamisesta ei ole toiwoa.

Kauhean tapahtuman uhrien luku nousee 
niin muodoin 400:aan. Se onkin suurin kaiwo-
sonnettomuus mitä Amerikassa koskaan on ta-
pahtunut.

Kaiwos on Rio Granden ja Westernradan 
warrella. Paikalle lähetettiin juna niin pian kuin 
mahdollista wiemään lääkäreitä, insinöörejä ja 
kaiwosmiehiä. Toinen juna toi 200 ruumisark-
kua. Mutta pian nähtiin, että ne eiwät riittäneet, 
waan tarwittiin paljon enemmän.

Eräs eloonjäänesitä, joka pelastettiin taintu-
neessa tilassa, on kertonut, että hän kuuli kume-
aa jyrinää ja tunsi kohta sen jälkeen ikäänkuin 
aallon huuhtowan hänet mukanaan. Hän näki, 
ennen kuin menetti tajuntansa, muutamien towe-
reinsa kauhun waltaamina rientäwän kaiwosau-
kolle, tukahtuneina kaatuwan maahan ja jääwän 
ruumiina makaamaan.

Näky, joka tarjoutui kaiwokseen tunkeutu-
neille, oli todellakin kammottawa. Muutamat 
kuolleista makasiwat pitkällään kaswot maata 
wasten painettuina. Toiset taas oliwat polwil-
laan, ikään kuin olisiwat rukoilleet. Kokonainen 
perhe, isä ja neljä poikaa, makasi yhdessä kasas-
sa.

Hiilikaiwosta oli käytetty yli 20 wuotta. Sitä 
katsottiin yleensä Lännen tuotteliaimmaksi ja 
warmimmaksi laatuaan. Tuskin wiisi wiikkoa 
sitten oliwat sitä käyneet tutkimassa muutamat 
insinöörit, jotka oliwat selittäneet sen aseman 
waarattomaksi.

Mitä tapaturman syihin tulee, kertowat Ame-
rikan lehdet, että sen oliwat aiheuttaneet muuta-
mat kaiwokselle äskettäin saapuneet suomalai-
set työmiehet. Sen sijaan että olisiwat käyttäneet 
kaiwoksessa tawallista, järjestyssääntöjen käyet-
täwäksi määräämää ruutia, oliwat suomalaiset, 
räjäyttääkseen nopeammin lohkareita ja siten 
kartuttaakseen työpalkkojaan, salaa tuoneet mu-

kanaan suuria paljoa woimakkaampaa räjähdys-
ainetta ja tallettaneet sen alas kaiwokseen. Tämä 
warasto oli nyt, luultawasti jostakin waromatto-
muudesta, räjähtänyt tuhoa tuottawalla seurauk-
sella. 
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Päivälehti

N:o 108 – 10.5.1900

– Suomalaiset syypäät Utahin suureen kaivo-
sonnettomuuteen. Amerikkalaiset lehdet ker-
tovat syynä tapahtumaan olleen eräiden äsken 
saapuneiden suomalaisten kaivostyömiesten. 
Sen tavallisen ruudin asemasta, jota kaivoksen 
järjestyssääntöjen mukaan oli lupa käyttää hii-
limöhkäleiden louhimiseen, olivat muka nämä 
miehet, saadakseen nopeammin hiiliä irroitetuk-
si, vieneet kaivokseen paljo voimakkaampaa rä-
jähdysainetta, joka sitten jollakin lailla syttyi ja 
aikaansai räjähdyksen. Tätä ei ole kumminkaan 
vielä toteennäytetty.

Tapaturmassa menettivät useammat henken-
sä kuin alkujaan luultiinkaan. Nyt on jo 250 ruu-
mista saatu ylös kaivoksesta, vaan 150 työmiestä 
on vielä kateessa.

Pohjois-Karjala

N:o 22 – 23.5.1900

Ulkomailta.
– 90 suomalaista saanut surmansa. Päiväleh-
delle kirjoitetaan Amerikasta tuosta ennen mai-
nitsemastamme kaivosonnettomuudesta Utahis-
sa: Ei koskaan ole Ameriikan suomalaisia koh-
dannut semmoinen kauhea onnettomuus, kuin 
se, jonka surulliset viestit tietävät kertoa tapah-
tuneen Scofieltissä, Utahissa t. k. 1 p:nä. Kai-
vantoräjähdyksessä on sielä noin 90 suomalaista 
menettänyt henkensä. Seuraavat kansalaisemme 
ovat tässä tapaturmassa löytäneet ennenaikai-
sen haudan, luettelo on otettu englanninkieli-
sestä lehdestä, jossa nimet ovat paikoin epä-
selvät: Matti Kreski, John Lappi, Alex Vilson, 
John Vilson, Jos Vilson, Henry Vilson, Andrev 
Adamson, James Vilson, Alex vilson nuorempi, 
Villie Vilson, Herman Heikkilä, John Heikkilä, 
John Koski, Victor Ojan, Jacop Keränen, Alex 
Ketola, Elias Hulita (Huhtala), Nikolai Huhta-
la, Oskar Lindberg, Erik Jappa (Juppa), Richard 
Backa, John Pesola, Antti Kleinda? (Kleimola?), 
Leander Kleinda (Kleimola?), Vestor Kleinda, 
Jacob Salein (saliin), Abran Luma (Luoma) ja 
kahdeksan veljeä, Vm Jalkasola (Jaksola?), Mat-
ti Hundras?, Oscar Niemi, John Hauta, A. Houta 
(Hauta?), M. Niemi, N. Valkama, Frank Kalso, 
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Victor Aho, A. Mäki, Matti Koski, Charles Lap-
pi, A. Penattila (Penttilä?), Alex Kangas, John 
Hougla (Honkala?), Kalle Hougla (Honkala?), 
Alfred Varila, Matti Pottokangas, John Korpe-
la, V. Jacobson, John Jacobson, J. Lehtola, Saku 
Mäki, H. Pinkkala, Christ Pesola, Erik Erikson, 
J. J. Lundgren, Joe Anderson, Nick Kangas, John 
Korpi, Herman Erikson, A. Haikkila (Heikkilä), 
Crist Lakso, Charles Koski. Sitäpaitsi sanotaan 
kuolleiden joukossa olevan vielä 20 suomalais-
ta, joiden nimeä ei ole voitu saada selville. Luul-
tavasti on suomalaisia kuollut noin 90 paikoille 
kaikkiansa.

Yhteensä kuoli tuossa onnettomuudessa 300 
henkeä.

Louhi

N:o 64 – 1.6.1900

– Scofieldin kaiwantoräjähdys Utahissa. Tar-
kempien tietojen mukaan lienee Scofieldin kai-
wantoräjähdyksessä Utahissa kuolleiden suo-
malaisten luku 61, waikka alussa sähkösanoman 
johdosta niiden luwun luultiin olewan 90. Jotkut 
Wilson-nimet y.m. lienewät johtaneet suurem-
man luwun arweluihin, jota wahwisti U. Koti-
maalle suomalaisten lähettämä sähkösanoma, 
että 90 suomalaista oli joutunut onnettomuuden 
uhriksi.

Kuolleista 61 suomalaisesta 25 oli perheel-
listä.

Pelastustyön johdosta moittiwat Salt Lake 
Cityn sanomalehdet kowin suomalaisia, etteiwät 
he ole täyttäneet welwollisuuttaan. ” The Salt 
Lake Cityn Tribune” sanoo: ”Suomalaiset iliwat 
sydämettömiä. – Kaikki tarjosiwat apuaan, paitsi 
suomalaiset. Palkkaa, ruokaa, waatteita ja muita 
tarpeita ei kielletty. He eiwät edes huolehtineet 
omista kuolleistaan, sanoiwat wain että yhtiön 
tulee warustaa miehet kaiwantoa puhdistamaan, 
sen tulee tuoda siellä olewat kuolleet maan pääl-

le, ja tehdä kaikenlaista muuta, joka tällaisessa 
tapauksessa oli kokonaan pois laidalta, oloissa 
sellaisissa kun täällä nyt on ollut kolmena wii-
meisenä päiwänä. – Seudun asujamet, yhtiö ja 
miehet owat harkinneet heidän menettelyään, ja 
kun asiat lopullisesti selwiäwät, niin pitkä aika 
kuluu ennenkin se saawat sellaista asemaa kuin 
heillä oli ennen onnettomuutta, jossa on miehen 
mieltä ja sydäntä kysytty.”

Niin sanowat toiskieliset lehdet, lausuu sen 
johdosta Siirtolainen. Jos todella niin on asi-
an laita, niin ansaitsee kansalaistemme käytös 
ankarinta moitetta, sillä tuollaisissa tapauksis-
sa waaditaan jokaisen apua ja toimeliaisuutta. 
Mutta mahdollista woi myöskin olla että moit-
teet johtuwat jostakin wäärinkäsityksestä, sillä 
emme tahtoisi uskoa, että suomalaiset owat hä-
dän ja waaran hetkellä apuansa kieltäneet, war-
sinkin kun onnettomuuden uhrien joukossa on 
niin suuri luku omia kansalaisia, joiden raadel-
tuneet ruumiit owat jääneet soran ja kiwien se-
kaan.
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 Tekstin puhtaaksikirjoitus ja taitto:
Siirtolaisuusinstituutti 

http://www.migrationinstitute.fi

Alkuperäistekstit haettavissa
Historiallisesta sanomalehtikirjastosta osoitteessa:

http://digi.lib.helsinki.fi /sanomalehti

Yksittäisen lehden numero löytyy helpoimmin
sivuston selailu-toiminnon kautta.


