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skogsafverkning det kunde hiinda att brukets skogar med tiden
blefv(* alldeles utödda och bruksägaren vore nödsakad att er-
sätta bristen genom inköp af nva spogsliigenbeter eller genom

allmogens förbindande att till brukets behof aflämna sina skogs-
afkomster. Cenom ett sådant fiirhällande skulle staden lida ett

märkeligt intrång uti dess privilegierade handel med hvarje-
handa trävaror oeh slutligen sakna dess nödtorft af bränsle
och byggnadsvirke. På dessa grunder ansåg sig borgmästaren
böra å stadens vägnar protestera emot den begärda smides-
öfverflyttningen. Också bönderna protesterade. Den förut
nämnde bonden Thomas Thomasson Äijä från Koskis by an-
drog, att han väl icke hade något att påstå emot den åstundade
smidesöfverllyttningen, men ansåg dock nödigt göra det förbe-
håll att i händelse vid skeende delning någon öfverloppsjord
skulle återstå för de hemman uti Levanpelto-, Palus- och
Koskisbyar, hvilka kunde vara med assessor Beckman i sam-
fällighet, assessorn då icke måtte taga sig anledning af brukets
behof att förskaffa sig större andel i öfverloppsjorden än å dess
ägande del efter hemmansmantalet rätteligen belöpte sig.

Den öfriga delen af den vid syneförrättningen närvarande
allmogen ansåg liksom fullmäktigen för Björneborgs stad den
tillärnade utvidgningen af bruksrörelsen äfven för sig vara
äfventyrlig, ifall däraf skulle följa någon uppdämning till skada
för deras ägor, eller något slags tvång med kolleverering till
bruket, hvarjämte de, i den mån körslor och föror tilltogo,
trodde sig blifva mera betungade med väglagning.

Till svar å dessa påståenden förklarade assessorn att
han hvarken nu eller framdeles hade för afsigt att göra staden
Björneborg något intrång uti dess ägande rättigheter till handel
med allmogen, så mycket mindre som här icke var fråga om
någon annan betjäning till, bruket än den assessorn af sina
egna hemman och lägenheter kunde erhålla, äfvensom ases-
sorn hvarken tänkt eller tänker göra något anspråk på vidare
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öfverloppsjord uti samfällighetsmarkerna än som på hans hem-
man efter mantal sig belöper, utan skulle hvar och en få därvid
njuta hvad honom efter författningarna tillkommer. Beträffande
sedan allmogens gjorda erinringar, så trodde Beckman dem af

sig själfva förfalla, enär han nu än ytterligare förklarade det
hans tanke icke vore att för det till öfverflyttning ämnade

smidet inrätta nya verkstäder eller göra någon ändring uti förut
privilegierade dammar och damfästen. Det befarade tvånget
med kollevereringen kunde på intet sätt ega rum, enär bruks-
ägaren icke uppgifvit andra än sina egna skogstillgångar, som
han säkert visste vore mer än tillräckliga för hela smidet och
behöfde således hvarken nu eller för tillkommande tider begära
något af andras skogar, utan skulle det i alla tider helt och
hållet ankomma på hvars och ens välbehag, om han funne sin

räkning vid att i en eller annan måtto göra bruket någon be-
tjäning. Och hvad slutligen angick anförandet om vägbyggan-
det, så kunde därom icke heller någon fråga vidare uppstå,
sedan kongl. maj:t och riksens kammarkollegium genom utslag
under den 18 januari 1792 hade afgjort den saken till hvars
och ens framtida efterrättelse.

Icke heller denna gång fästes något afseende hvarken vid
Björneborgs stads fullmäktiges eller böndernas påståenden, utan

beviljades Beckman genom bergskollegii resolution af den 4
februari 1794 rättighet till öfverflyttande af Mariefors-smidet
till Fredriksberg. Och som assessorn förklarat det han icke
ville drifva plåtsmidet högre än till 200 skeppund om året, så

nedsattes det vid Fredriksberg tillåtna plåtsmidet till detta be-
lopp. Däremot erhöll Beckman tillåtelse att förädla det för
plåtsmidet afsedda ämnesjärnet till spik och allehanda andra

redskap.
Sålunda blef hela smidestillverkningen vid Fredriksfors'

och Fredriksbergs bruksinrättningar under den därstädes förut
antagna stämpeln 215 skepp, årligt stångjärnssmide, inberäknadt
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15 ske.])]):s frälserätt, med 2 ske])]), i hammarskatt samt 405
skep]). riirligt ämnessmide, inberiiknadt 45 skeppis frälserätt

med 4 '/a skep]). hammarskatt, hvartill bruksägaren ärligen fick

uppköpa 71Ö :
•» skepp, tackjärn frän Nora, Norbergs och Väster-

bergslagen. Vidkommande sedan assessorns ansökning 0111 ver-

kets understödjande med frihetsår, så emedan det befanns att

utaf de Fredriksfors masugn år 1784 tillagda 9 frihetsåren trenne.

år förflutit utan någon nytta Pir bruket, fann bergskollegium
skäligt tillägga 6 års förlängning. För den nu medgifna smides-

("ifverflyttningen kunde, däremot inga frihetsår beviljas.
Den sä erhållna öfverflyttningsrättigheten ansåg sig Beck-

man dock icke behöfva begagna. Tiderna vid adertonde år-

hundradets slut voro osäkra och början af nittonde århundradet
var fiir bärgshandteringen iin ofiirdelaPtigare. Nödåret 1801
återverkade också på denna industrigren och järnpriserna
gingo allt mera ned. Aren 1805 och 180b voro iifven de
nödår, hvartill kom, att afsättningen å jiirn var knapp såväl

hemma som i utlandet. Härefter synas villkoren för järnhandte-
ringens bedrifvande dock hafva förbättrats, hvartill också bidrog

1803 års förordning, som medgaf utvidgning af stängjärnstill-
verkningen.

I anledning af denna förordning anhiill Beckman ätt

emot erläggande af fiireskrifven rekognitionsafgift fä fika stäng-
järnssmidet allt eftersom därmed skulle medhinnas. Då han,
efter att hafva tillhandlat sig 1 1 frälsehemman, hvilkas samman-
lagda areal var 2.307 tunnland 13 - /■> kappland och hvilka an-

sågos medgifva en årlig kolning af 28b ]/a Pister, bevisat att

han fiir den anhållna smidesökningen kunde erhålla 2,194 Pister
kol årligen, beviljades honom den 5 mars 180b en tillökning af

400 skeppunds stångjärnssmide emot en rekognitionsafgift af
}6 skilling banco fiir skeppundet Dessutom skulle dubbel
hammarskatt erläggas, dock med utdrag frän rekognitions-
afgiften enligt gängse markegångstaxa. Malm förklarade sig
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Beckman få från egen järngrufva å Söderby säteris mark i
Börstills socken af Stockholms län. Ehuru det i privilegiebrefvet
intet namnes öm uppbyggandet af en andra stångjärnshammare,
synes en sådan med tviinne härdar ha kommit till stånd. Bru-
Pets tillåtna smide var sålunda i slutet af svenska tiden år 1809
1,100 skepp., för hvilket erlades 14 skepp. 16 lisp. i hammar-

Gamla kontorsbyggnaden å Fredriksfors.

skatt. Masugnen var vid samma tid i gång i medeltal 93 dygn
om året.

År 1806 fanns sålunda å Fredriksfors bruk: en masugn, en
malm- och kalkkrossmaskin, försedd med ett vattenhjul, som
samtidigt betjänade ett kross- och vaskningsverk, där det vid
blåsningen uppkomna slagget krossades och vaskades. På

andra sidan af ån stod smedjan med stångjärnshammaren och
tvänne härdar. I den högre upp belägna manufaktursmedjan
fanns en knipphammare och tvenne spikhammare i samma
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stock samt två härdar. Ä Fredriksberg fanns en plåthammare
med två härdar samt en knipphammare med en härd.

Men åter inträffade dåliga tider, kriget bröt ut och all
fredlig näring låg nere. Huru de politiska händelserna under
och efter sPil jsmäs.san från Sverige verkade å Fredriksfors,
framgår ur en af Beckman ar 1810 till regeringskonseljen in-
lämnad ansiikan, däri han anhåller, »»att då kriget lagt oöfver-
vinnerligä hinder fiir anskaffande* af malm och tack jiirn frän
Sverige, och Fredriksfors bruk jämte masugn af sådan anledning
b varpen till smide eller blåsning varit i gång eller haft någon
tillverkning, icke en gång till det belopp som hammarskatts
och recognitionsafgifterna utgjorde, honom mätte förunnas be-
frielse, från sägdä afgifter fiir år 18oi), hvilken fiir Fredriksfors
utgjorde 632 rubel»». IvVgeringsPonseljen förkastade Beckmans
ansökning pä den grund att bruket utom på myrmalmer blifvit
grundadt pä sjömalm frän Sääksjärvi sjö i Hvittis socken och
KalkunmäPi jiirnmalmsbrott i Kisko socken, hvilka, inom landet
belägna, iifven år 1809 varit tillgängliga.

Härmed slutar assessor Jonas Beckmans verksamhet som
iigare af Fredriksfors. Han dog 181 1. Ehuru Hastfehr var
brukets egentliga grundläggare, tillkommer dock Beckman äran

ai dess isiändsättande och drifvande så godt omständigheterna
det medgåfvo. Att sluta af det tillåtna smidesbeloppet, var
Fredriksfors' bruk 18oi) det sjunde i ordningen i Finland och
dä uti landets största bruk Kimo smidesbeloppet vid samma tid
utgjorde 1,765 skepp., var detsamma ä Fredriksfors 1,1 10 skepp.
De öfriga brukens smidestillverkning var (-inlast något hundra
ske])]), stiirre iin a Fredriksfors, som dessutom hvad manufaktur-
smidet beträffar var det första i landet

Beckmans plats i Fredriksfors historia bestämmes doeP
icke endast af hvad han diir åstadkom som järntillvärkarc.
Hans betydelse fiir bruket iir iin stiirre såsom utvidgare af
egendomens skogs- och jordareal, isynnerhet om man ser saken
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med en nutida affärsmans ögon. Ehuru han både fiir styrelsen

och biinderna gång efter annan försäkrade sig icke vara i
behof af några nya landvinningar fiir brukets drift, gjorde han
dock sitt bästa fiir att underlägga sig alla åtkomliga krono-
skogar. Därtill hade han nog iifven stöd i gällande författningar,
enligt hvilka bruksägaren hade rättighet att till skatte inlösa
kronohemman, som ansågos nödvändiga för bruket. Detta
privilegium hade visserligen tilldelats under villkor, att bruks-
ägaren vore skyldig ätt låta den förre åbon och hans efter-
kommande ostördt bebo hemmanet sii länge desse erlade. en
viss skatt, hvilken utgick i form af kol. Denna författning torde
också i allmänhet ha efterle.fvats, men det oaktadt iir det klart,
att biinderna å de af bruken skatteköpta hemmanen blefvo
ekonomiskt mycket beroende af bruksägarena och från själf-
ägande jordbrukare småningom förvandlades till Polare och
(lagsverkan*. Då. bruksägarene anhiillo om att fä sPatteköpa
kronohemman, protesterade biinderna alltid däremot, fordrande
ät sig själfva enahanda rättighet. Vanligtvis afgjordes saken dock
till bruksägarenas fördel. Så gick det också å Fredriksfors.

Kort efter det Beckman tagit omhand de Hastfehrska
lägenheternas skötsel eller år 1783, anhöll han att för under-
dånig skatterättsfordran erhålla införsel i skatte- eller jordägande
rätten till kronohemmanen Kiilo n:o 1, Jämsä n:o 6, Hamppu-
nen n:o 8 och Elli n:o 9 i Palus by, samt Tuomala n:o 2 i
Härpö by, hvilket också beviljades. Likaledes anhöll han att
få till skatte inlösa följande hemman i Levanpelto by: Maijala
n:o 1, Krekula n:o 3, Kittilä n:o 4 och Uotila n:o 8. Åborna
å dessa hemman fältväbeln Gustaf Fredrik Tocklin, Anders
Sigfridsson Krekula, Maria Sigfridsdotter och Sigfrid Abrahams-
son Kittilä samt Matts Simonsson och Thomas Thomasson
Uotila yrkade på att ännu i femtio år få bo kvar på de af dem
bebrukade hemmanen, hvarjämte Krekula påstod sig ha erhållit
skatterätt till-sitt hemman. Krekula fick behålla hemmanet, men
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angående de andra hemmanen resolverade kongl. kammar-
kollegium, »att då de på Militien vore indelta, så, alldenstund
de af assessor Beckman uppgifna räntefordringarna 59 daler

13 öre silfvermynt, härrörande från framledna kongl. rådets
herr baron Forbus' arfvingars underdåniga skatterättsfordran
af Kumo gods i Kumo socken, som borde utan föregången
undersökning om hemmanens häfd och tillstånd innehafvaren
ersättas, icke allenast fullt svarade emot ofvan nämnda hem-
mans räntor, utan äfven öfversköto desamma med 2 rd. 12 sk.,
fördenskull och då åborna dylika fordringar icke kunnat förete,
och dessa hemman vore af den beskaffenhet, att de till ersätt-

ning för kongl. majestäts och kronans gäld kunde användas,
kunde något afseende å åbornas påstående att genom städje
få förskaffa sig besittningsrätten till hemmanen, icke göras, utan

pröfvades skäligt att för ofvannämnda .skatterättsfordringar be-
vilja assessorn Beckman införsel i skatte- eller jordägande
rätten till kronohemmanen, hvilka således komme att i jorde-
böckerna från krono till skatte omföras; och komme assessor
Beckman att för öfverskottet 2 rd. 12 sk. erhålla ersättning i
någon annan kronans lägenhet, enär han sig därom anmälde».

Det iir liitt förklarligt att biinderna, som frän urminnes
tider bebott och brukat hemmanen som sina egna, icke god-
villigt skulle lämna dem, ej heller emottaga dem af Beckman
med de one.ra han funne fiir fiir godt att pålägga dem oeh af
hvilka Polningsskyldigheten var den mest betungande. De be-
svärade sig till kongl. maj:t och anhiillo att dem måtte tillåtas

samma hemman städja. Genom nådig resolution af den 18 nov.

1784 förkastades besvären, emedan besvärandena ifrån Levan-
pelto icke nedsatt borgen fiir kostnad och skada eller bilagt
kåinmarkollegii iifverklagade utslag - således af formella skäl.
Hvad äter åborna å Balus- och Härpö kronohemman angick,
så »»hade de icke haft någon i författningarna grundad anled-
ning att kongl. majestät med klagomål omedell»ärligen besvära».
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Kongl. maj. pröfvade således »på enahanda sätt som då till-
förene slika frågor uppkommit och till bibehållande af den
säkerhet sådana fordringar böra ega om ersättning, Beckman
utan omgång böra till sin rätt förhjelpas».

Att förhjälpa Beckman till sin rätt betydde naturligtvis
afhysning, hvilken också verkställdes. En del af de gamla åborna
stannade kvar på de villkor assessorn dikterade, andra åter,
hvilka icke ville gå in på den nye husbondens fordringar och

underskrifva de erbjudna kontrakten, tvungos att lämna sina
hus, sedan dessa — såsom det heter i afhysningsprotokollet —

»medelst dörrars och fönsters borttagande gjorts dem till boende
aldeles onyttiga.»

De från sina hemman fördrifna bönderna försökte ännu
— ehuru först efter sex års förlopp — vinna sin sak. I deras
till häradsrätten inlämnade stämning påpekades, att »landbo-
kontrakten ej otydligen i anseende till där förelagda svåra vill-

kor visade, att herr assessorn förnämligast - till styrka för

Fredriksfors' järnbruk tillöst sig skatterättigheter, hvadan jäm-
väl hemmanen för bruksrörelsens utvidgande blifvit samma

bruk underlagda och nu hörde därunder; fördenskull och då

Fredriksfors' bruk anlades med det förbehåll att denna inrätt-

ning icke skulle lända någon till förfång och skada, där de
dock genom detta verks anläggning blifvit sina hemman all-

deles förlustiga, anhöllo de ödmjukast att i likställighet med
kongl. brefvet af den 23 september 1747 varda till hemmanens

besittning förklarade berättigade och därvid tryggade». Lag-
mansrätten, dit saken i vädjoväg inkommit, förkastade besvären

och synes saken ha blifvit därvid. Assessor Beckman, den
forna juristen — han hade tidigare varit landssekreterare —

uppträdde under rättegången med stor säkerhet, yrkande bl. a.

ansvar ä böndernas advokat Pir det denne skulle ha uppeggat
biinderna till denna tvist. Ädelmodigt nog efterskänkte han
dock biinderna rättegångskostnaderna.



Fiir en jämförelsevis liten summa, ungefär etthundrade
riksdaler hade Beckman sålunda utvidgat brukets egor och
skogar med tillsammans 3 n/2 4 mantal eller 14,476 9/i2 tunnland.

Beckman nöjde sig likvid icke med denna landvinning.
Kronan fick iifven på annat håll släppa till af sina skogars
skatter, hvilka den dag som är ännu icke uttömts. F!n sPildring
om, huru Rudanmaa skogrika utmark tillföll Fredriksfors bruk,
iir iifven den ett blad icke blott i de Ahlströmska possessio-
nernas förhistoria, utan öfverhufvud i landets odlingshistoria.

I slutet af 1700-talet, innan storskiftet dragit sina nog-
granna råar kring sPogar och marker, funnos uti nästan alla
socknar också i trakterna kring Bjiirneborg kronan tillhöriga
allmänningar, i jordeböckerna införda under namn af utby-
skatter. Några bland desse bestodo af ängar eller åkrar, men
de flesta af ängar och skogsmarker; åtskilliga sädana allmän-
ningar voro med räntorna anslagna under militie- och landsskatts-
indelningarna, andra åter kronan förbehållna. Allmänningarna
utgjordes i regeln af (ide områden långt aflägsna ifrån de be-
bodda trakterna och bärande grof skog utan annan odling än

hvad närmaste byamän inkräktningsvis kunnat åstadkomma,

men dessa områden hade aldrig blifvit uti någon jordebok
införda och kronan hade af dem icke haft någon nytta, utom

då någon nybyggare nedsatt sig (Pir och åt sig uppodlat ett

ordentligt hemman. Det var först genom slika nybyggare som
uppmärksamheten fastades vid allmänningarna, ty förut hade
de. merendels i brist på skogs- och jagtbesigtning af grannar
och sockneboar inkräktats och på flerahanda sätt underkastats
åverkan: den ena hade diirstädes upptagit åt sig en äng, den
andra ett fiskeläge, den tredje hade huggit timmer o. s. v. utan

åtal eller minsta eftersyn. Och sedan långa tider, ja sekler på
detta sätt framflutit — heter det i en relation af landshöfdingen
i Abo län — hade de mest tilltagsna åverkarne framdragit
vittnen, som vid domstolarna intygat deras nyttjorätt till mar-
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kerna, hvaruppå domstolarna varit färdiga att tillerkänna dem
äganderätt till dessa, änskönt vittnenas egna hemman varit ä
allmänningår inrättade.

När skogarna i Björneborgs närmaste omgifningar började
aftaga, synas de lätt åtkomliga kronoallmänningarna ha till-
dragit sig stadens affärsmäns uppmärksamhet. Ar 1778 hade
rådmannen Eilert Wilhelm Mentzer och handlandcne Johan
och Nils Gottleben af åbon å Näentii skattehemman i Tyrvis
fått sig tillerkänd rättigheten till Rudanmaa utjord, hvilken denne
enligt gamla kartor skulle iiga, och hade dessa gjort ansökning
om inrymning i nämnda utjord fiir att diir uppodla skattskyl-
diga hemman. Denna ansökning gaf'anledning till landtmätare-
och rägängsfiirrättningar åren 1778—79. Utjordcns rålinier

drogos därvid genom följande punkter: Saunakoski—Lahna-

järven koski—Multasaari. Här fanns 4,256 tunnl. skog, 4 tunnl.
odlingsbar jord och 33 tunnl. äng samt 1,040 tunnl. impedimenter.
Skogsmarken var bärgig och stenig samt beväxt med gran,
tall, björk och något asp, »som icke kunde uthämtas i anseende
till markens hölstriga beskaffenhet utom vid sådana vintrar, då

mycken snö existerade»». En del af marken var t. o. m. så
oländig, »att det icke syntes möjligt att heller framdeles släpa
stock därifrån, såvida inga vägar där voro till finnandes eller
fiir dragare kunde inrättas». Af utjorden gradsattes en del
med 1, en annan del med 2 (af högsta värdetalet 5) och ansågs

densamma således så godt som värdelös. Från skogen i Rudan-
maa har emellertid den Ahlströmska firman afverkat stock fiir
omkring 40,000 in.

Då råarne voro uppgångna, förklarades utjorden år 1781
kronan tillhörig, utan afseende på Palus-, Koskis-, Levanpelto-,
Finnby- och Lassilaborncs protester och ehuru vid landtmäteri-
förrättningen voro representerade så klingande namn som
ägaren af Maijala Odert Johan Gripenberg, ägaren af Aijälä
friherrinnan Fdisabeth de Garna! samt friherre Arvid Hastfehr,
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hvilka enhvar fiirsiikte draga den feta biten till sig. De björne-
borgska alfiirsmiiniien. hvilka icke kunnat bevisa Tyrvisbons
riitt till Rudanmaa allmiinning, besviirade sig till kammar-

Poll(*gium, (-huru utan resultat. Kammarkollegium förkastade
besvären troligen pä den grund, att Rudanmaa icke egnade
sig till odling. Upptagandet af nybyggen ien bärgig ödemark
hade väl icke heller ingått i Me.ntze.rs och Gottlebarnas planer,
utan torde deras afsigt endast varit att få disponera öfver
skogen. Detta antagande ligger sä mycket närmare till hands
som all slags handel, iifven den med trävaror vid den tiden var
i uppgående, men särskildt anskaffandet af mastträn blifvit allt
svårare. Johan Gottleben var en af Björneborgs stads driftigaste
affärsmän och torde han hafva drifvit saken å något hemligt
bolags vägnar.

Det var Beckman som skulle njuta frukterna af Rudan-
maas åtskiljande till kronojord. Liksom några år tidigare, då
han till skatte inlöste ofvannämnda hemman i Levanpelto- och

Palusbyar grundade han också nu sin ansökan om Rudanmaas
skatteköp på de skatterättsfordringar, som han hade hos kronan,
och hvilka han förskaffat sig af baron Arvid Forbus' arfvingar.
Nu stödde han sig dessutom därpå, att han, i fall skogsmarken
tillfölle honom, fritt kunde använda och därifrån erhålla vatten-

kraft och skog till nytta för bruket. Då såsom redan nämnts
styrelsen denna tid särskildt ville befrämja järnindustrin i landet,
bifölls Beckmans ansökning af kammarkollegium den 18 Januari
1785. Hofrättsrådet Nils Fredensköld, som då var delägare
i Norrmarks finbladiga såg, förmente, i saken hörd, å egna
och sina medintressenters vägnar, att sågen enligt dess till-
ståndsbref af år 1753 bland andra skogar också hade sin
stockfångst ifrån Rudanmaa, men detta påstående lämnades
utan afseende, då i tillståndsbrefvet Rudanmaa icke såsom
kronojord omnämnts och än mindre till stockfångst anslagits.
Också Gottleben och Mentzer försökte, ehuru utan resultat,
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hindra köpet, dä de enligt sitt förmenande vore närmast be-
rättigade till kronojorden, emedan denna genom deras tillgörande
blifvit förklarad kronan tillhörig och råarna pa deras bekostnad
uppgångna. Rudanmaa vidsträckta skogmark inlöstes af Beck-
man fiir ii) rd. silfvermynt eller ungefär — 100 finska mark.

Utom dessa processer angående jordebesittningar hade
Beckman med ortens bönder iifven andra sådana angående
vattenrättigheter och dambyggnader.

I Koskis by invid tlcri frän Joutsijärvi kommande ån, hvar-
ifrån Fredriksfors bruk får sin vattenkraft, fanns utom husbehofs-
mjiilkvarnar iifven en s. k. sågkvarn, som ägdes af bruket och
biinderna gemensamt Sågen var vid tiden fiir Beckmans iif ver-

tagande af bruket sä förfallen att dess ombyggande» var af
nöden. 1 fall byamännen icke vore därtill villiga, förklarade
sig Beckman såsom innehafvare al frälsejord sinnad att invid
den gamla sägen liir egen räkning uppbygga en ny sådan dels
fiir husbehof dels Pir virkesförädling. Byamännen ville behålla
sin gamla säg, utan att dock motsätta sig uppförandet af den
nya, då det fanns plats och vattenkraft fiir bada. Vid syne-
förrättningen anförde. Koskis-, Levanpelto- och Faulus-boarna
klagomål iifver dammen vid Joutsijärvi, hvarigenom vattnet ofvan-
för dammen så uppdämdes, att de med sina grunda bragder icke
kunde fiska. Då Beckman lofvade såsom skadeersättning betala
åt biinderna 20 lisp. järn årligen samt med dem träffade den
öfverenskommelse, att i en 03 alnar ofvanför dammen midt i än
liggande stor sten skulle inhuggas ett djupt kors, ofvanför hvilket
vattnet icke finge uppdämmas, erhöll han rättighet att bygga
sägen. 1 en särskild öfverenskommelse bestämdes dessutom att

vattnet i Joutsijärvi icke finge uppdämmas sä, att ån nedanför
dammen bottenfröse. Biinderna å sin sida förbundo sig att å
sina nedanför belägna kvarndammar hålla behöriga botten-
luckor, sä att intet vattenflöde uppstode. Oaktadt alla öfverens-
kommelscr förekommo dock alltjämt tvistigheter angående de
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.-»kådor flodvattnet åstadkommit. Fhuru skadorna vanligen upp-
stätt antingen af alltför ymnigt vattenflöde eller ock af böndernas
vårdslöshet att hälla sina dammluckor i skick, var Beckman dock
tvungen att köpa eller tillbyta sig nedanför sågen liggande åkrar
och ängar. Af allt detta hade situationen tillspetsas så, att då
Beckmans nybyggda sag är 1781) nedbrunnit och en annan
skulle uppföras, ägarene af den gamla sågen egenmäktigt ned-
relvo dammen. Fiir att bli ensam iigare af vattnet och slippa alla
trakasserier, begick assessorn slutligen så, ätt honom vid det
kort därpå utförda storskiftet tilldelades icke allenast nästan

alla stränder rundtorn Joutsijärvi, utan också hela sågiorsen,
som dä föll inom Kittilä hemmans råar.

I detta sammanhang må ännu nämnas, att Fredriksfors
bruk under Beckmans tid förde iifven några andra vattenrätts-

processer bl. ä. med Karlsmarksboarna, hvilka alla synas ha
åtgjorts till brukets fördel.

De llesta af de farhågor biinderna vid brukets grund-
läggande och utvidgande uttalat angående de skador brukets
grannskap skulle tillskynda dem hade sålunda besannats. Så
fingo biinderna också till slut bära tungan af en ny väg. Det
linnes ett helt band rättegångshandlingar angående underhål-
landet af den väg, som nu leder frän Fredriksfors' bruk till den
längs Kumo älf löpande landsvägen. Det var bruket som be-
hiifde vägen till sin lastageplats vid Gammelby, medan biinderna
fingo bekosta dess underhåll.

Af allt att döma tyckes Beckman ha varit en sträng herre,
som nog förstod att bevaka sina intressen. Huru väl han
lyckades i sina sträfvanden, framgår bl. a. af den summa,
132,000 rd. silfver, hvartill hans efterlämnade egendom vid
arfskiftet efter hans död värderades. På tio års tid hade bru-
kets och hemmanens värde mer än tredubblats. Såsom läsaren
torde erinra sig, betalte Beckman år 1791 för Fredriksfors med
underlydande lägenheter endast 40,000 rd.
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Beckman hade tviinne söner, auditören Letter ( lottlieb
Beckman och brukspatronen Gustaf Beckman samt tviinne
diittrar, Beata Kristina, gift med öfverstelöjtnanten (iripenberg,
och Fredrika Lovisa, gift med kaptenen Adolf Fredrik Silfver-
svärd. Emellan dessa arfvingar ingicks den 31 december 181
en sådan iifverenskommelse angående egendomarnas fördel-
ning, att de manliga arivingarne erhiillo Fredriksfors' bruk
med Leinebergs hemman samt underlydande lägenheterna i
Suolisto-, Levanpelto-, Palus- och Koskisbyar, och de kvinliga
Anola med hvad (Pirtill hiirde. Sålunda sprängdes dt-n med sä
stor möda skapade Pistighetskomplexen i tvä delar och därefter
ha de så länge förenade Anola och Fredriksfors gått hvar sin
egen väg och endast då oeh då mötts i tingsstugan. Dä
vi i denna skildring hafva att följa endast med Fredriksfors,
må hiir blott nämnas, att Anola är 1816 öfvergick till dykeri-
kommissarien Isak Fclhnan och efter hans diid till vieekonsuln
Isak Carlströni, som ägde Anola ända till sin diid år 18 ]H.
Carlströms arfvingar sålde godset 1840 till generalguvernörs-
adjointen Alexander Amatus Thesleff, som genast öfverlät det-
samma till kommerserådet Johan Grönfeldt. Efter dennes diid
köptes egendomen år 1855 af vieehäradshöfdingen »August
Fredrik Järnefelt och sedermera år 1877 af kommerserådet Frans
Vilhelm v. Frenckell. Fiir närvarande äges Anola af kommerse-
rådet Waldemar von FTenckell.

För att återkomma till Fredriksfors, stannade icke heller
detta gods länge i Beckmanska familjens ägo. Redan 1817 den

29 mars sålde bröderna Beckman bruket och lägenheterna till
senatorn Heribert Conrad Reutersköld för 72,000 rd. Vid
arfskiftet hade Fredriksfors uppskattats till 84,666 rd. Den 18
september samma år öfverlät Reutersköld köpebrefvet till sena-
torn friherre Adolf Gustaf Mellin, hvilken redan tre dagar senare
erhöll fastebref å Fredriksfors. Den 28 oktober, allt samma år,
hamnade egendomen i Finska Statens ägo, för hvars räkning



262 FREDRIKSFORS' HISTORIA.

densamma sköttes intill år 1830, dä godset den 22 september

1830 köptes af viceordförandeii i senaten geheimerådet Anders
Henrik Falck, som fiir detsamma erlade ett pris af 240,000
rubel banco assignationcr.

Af köpesumman blef geheimerådet emot inteckning stats-

verket skyldig 200,000 rubel banco. Ar 1835 hade ännu ingen
kapitalalbetalning skett, och räntan för de tvä föregående åren
var dessutom obetald. Med anledning häraf gjorde Finlands
Banks direktion hos senaten förfrågan, huruvida den intecknade
egendomen borde liir statsverkets räkning försäljas eller om

den bristande inbetalningen finge nu och framdeles, dä liqvid
i rattan tid ej skett, i vanlig ordning utmätningsvis genom
vederbörande landshöfding indrifvas. Senaten svarade, ätt gäl-
lande författningar rörande lån ur bankens primitiva fond icke
kunde i förevarande fall tillämpas, utan ägde, direktion härvid
ställa sig till efterrättelse, livad allmänna lägen i sådant utseende
innehölle. Ar 1830 var lånesumman iinnu oaikortad och tio år
senare återstod däraf 37,714 rubel silfver samt en del af rän-

torna. Ännu är 1857 utgjorde skulden till statsverket 27,428
rubel silfver och var bruket dessutom graveradt med ett privat
lån stort 7,000 rubel.

Från geheimerådet Falcks tid återfinnas jämförelsevis fä
uppgifter angående Fredriksfors' bruks drift. Agaren var bosatt
å Kautua och egendomen sköttes af förvaltare. Antagligen gick
driften sin gilla gäng och torde inkomsterna icke heller varit de
sämsta, dä järnkonsumtionen å orten betydligt tilltagit, sedan
skeppsbvggeriet i Bjiirneborg pä trettio- och fyratiotalen upp-
blomstrat. Jiirn från Fredriksfors exporterades denna tid iifven
till Ryssland, t. ex. till Reval.

Fai hel mängd mutsedlar utvisa, att man frän eget land
sökte erhålla malm fiir masugnen. Ar 1836 erhölls mutscdel å

bärgsmalm ])å Storskärs holme uti Töfsala socken och ett annat

fynd gjordes 1847 uti ett kärr i Xauhia by i Hvittis. Ar 1852
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försökte man upptaga malm alldeles i hemknutarna: i Pyhäjärvi
och Sääksjärvi sjöar samt i Suolisto by. Falck hade år 1830
för 1,570 rubel af statsverket köpt en fjärdedel af Sillböle grufva
i Helsinge socken. Ett bolag som bestod af Falck, bergsrådet
John Julin och kaptenen Lars Magnus Björkenheim försökte
också, ehuru med klent resultat, tillgodogöra sig grufvan.

Den inhemska malmen torde till en del varit orsaken till
att smidet å Fredriksfors ej alltid var af bästa kvalitet.

I kapitlet om Kautua har nämnts, att geheimerådet Falck
där sökte förbättra jordbruket bl. a. genom sjöfällningar, då
dessa ej stodo i strid med hans öfriga intressen. Fällandet af
sjöar var den tiden mycket på modet och omhuldades särskildt
äfven af styrelsen. Sjöfällningar företogos också i Fredriksfors-
trakten. Så fälldes på Falcks initiativ Kotojärvi träsk äfven-
som de ofvanför detta belägna Tyvijärvi och Ylinen Lahnajärvi,
hvartill tillstånd erhölls redan år 1838, ehuru arbetet påbegyntes
först 1850. De genom fällningen vunna ängarna inbringade
åren 1851—1865 inalles 1,462 mark, hvaraf på Fredriksfors'
andel föll 574 m. Också Sammaljärvi träsk fälldes under den
Falckska tiden.

Under geheimerådet Falcks tid väcktes och fortsattes
sedermera en process om Anolas förpliktande att anskaffa kol
och göra körslor för Fredriksfors' bruks behof. Dä denna i sitt
slag ganska märkliga tvist pä sätt och vis kompletterar vår
skildring om de långvariga kolstriderna å Kautua, och då
gamla tiders privilegieanspråk iin engång söka göra sig gäl-
lande på tröskeln af en ny tid, må det tillåtas oss att litet
utförligare referera gängen af processen.

1 kongl. maj:s beslut af är 1777, på grund hvaraf Hast-
fehr erhöll tillstånd till brukets utvidgande, beter det att de
egendomar, frän hvilka detsamma hade sin kolfångst, sin arbets-
kraft och sina körslor, vore såsom oskiljaktiga från bruket detta
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underlagda. Men vid arfskiftet efter Beckman hade såsom ofvan-
fiire visats Anola med tillhörigheter åtskiljts från Fredriksfors.

Denna olaglighet, som i öfver tjugu år fått ostraffadt exi-
stera, observerades nu plötsligt af juristen och lagmannen
geheimerådet Falck. Ar 1844 lät denne instämma dåvarande
ägaren af Anola kommerserådet Johan Grönfeldt yrkande på icke
mer eller mindre iin kommerserådets förpliktande att till honom,

Falck, såsom iigare af Fredriksfors, genast aftriida Anola egen-
dom emot det att geheimerådet till kommerserådet utbetalte de
35,170 rd. banco, fiir hvilka sagda egendom hade bruket från-
gått, .sy7 framt kommerserådet icke ville åtaga sig att till bruket
förrätta kolning emot 2 rubel banco ass. fiir Pisten eller till
kolning upplåta egendomens skog emot 30 kopek fiir Pisten i
stubbehyra, samt dessutom förbunde sig att årligen från Gam-
melby lastageplats till bruket forsla 2,000 .skeppund malm emot

20 kopek fiir skeppundet, i hvilket fall geheimerådet medgaf att

Anola egendom finge i komerserådets hand lagligen förblifva.
Innan målet af häradsrätten hunnit afgöras, afled kom-

merserådet Grönfeldt år 1848. Processen fortsattes dock emot

hans enka och son, handlanden John Fredrik Grönfelt, samt

öfriga arfvingar. Vid urtima tinget den io janunri 1850 för-
kastade häradsrätten käromålet, pröfvande rättvist bibehålla
Grönfeldts sterbhus vid besittningen af egendomen. Fdiuru
Anola vid Fredriksfors' anläggning uppgifvits till dess betjäning
med kol och körslor, liiljde däraf dock icke — enligt härads-
rättens åsikt — att innehafvarene af egendomen, sedan den
blifvit till annan man öfverlåten, vore pligtige att till det af
geheimerådet betingade priset fiir brakets behof prostera kol
och körslor eller upplåta skog.

Lagmansrätten. till hvilken saken i vadeväg hänskjöts, var
af en annan mening. Medelst dom af den 12 mars 1850 utlät
sig denna sålunda, att, såvida Anola blifvit till Polfång och
arbete fiir Fredriksfors anslaget, godset icke kunnat bruket
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frånskiljas utan därtill erhållet tillstånd af högsta makten. Så-

ledes hade arfsföreningen efter Beckman och alla andra härom
sedermera gjorda transaktioner varit olagliga samt borde följ-
aktligen återgå. Rätten fann därför rättvist ålägga svarandena
att förstkommande fardag afträda Anola till geheimerådet emot

47,663 rd. svenskt banco efter kurs i ryskt mynt
Hofrätten i sin tur fann, att af de i brukets privilegiebref

begagnade uttrycken och ordställningarna icke kunde dragas
den slutsats att bruksägaren blifvit förbjuden att skildt från

bruket afhända sig Anola, utan endast att innehafvarena vore.
förpligtade till kolning och körslor fiir brukets behof. Hofrätten
tillerkände, sålunda icke Falck rättighet att tillösa sig Anola.
Däremot ansåg hofrätten Falck berättigad att fiir Fredriksfors'
bruk blifva från Anola med kol och körslor betjänad, dock icke
emot den af Falck erbjudna ersättningen; och ankomme det
således på geheimerådet att, ifall godvillig förening parterne
(.-mellan icke kunde träffas angående beloppet af det Pol och
arbete innehafvarena af Anola skulle till bruket utgiira och den
ersättning som därför borde erläggas, i laga ordning å ort som
vederbör därom utföra talan.

Innan saken afgjordes, dog geheimerådet, men processen
fortsattes af hans son lagmännen Paul Pdnil Falck. Denne hade
beräknat, att Anola borde till bruket leverera 2,583 läster kol
och i en till guvernören inlämnad skrift af den 16 mars 1852
yrkades att Anola måtte förpligtas att ej blott fiir framtiden,
utan iifven fiir år 1852 och de tio näst förut förflutna åren
emot ett visst pris tillhandahålla Fredriksfors kol. Då kolnings-
skyldigheten enligt lagman Falcks förmenande utgjorde en
servitut, som vore Anola egendom lagligen pålagd, borde följ-
aktligen villkoren, hvarunder nämnda tunga skulle utgöras,
bestämmas efter annan måttstock än om fråga vore om en helt
och hållet oafhängig. levarantör, dä godtgörelsen utgjort ung.
70 kopek fiir Pisten. Falck anhiill tillika, att guvernören jämväl
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måtte bestämma beloppet och priset å de körslor, som bruket
tillkomme från Anola och hvilka erfordrades för brukets tack-
järnstillverkning d. v. s. för släpning af omkring 4,500 skeppund
malm från Gammelby, på en vägalängd af 1 xj_. mil, hvarför
å bruket vanligen erlagts 7 l/_ kopek för hvarje skeppund.

Guvernören åtog sig dock icke att uppgöra taxor för
Fredriksfors. Falck vädjade till hofrätten, därifrån målet åter-

förvisades till häradsrätten. Och så biirjade, långdansen om
igen med nya turer och manövrer. Ägarena af Anola förmälte
sig nu villiga att i det förhållande Anola säteris egovidd stode
till brukslägenheternas egomassa framdeles årligen deltaga uti
leveransen af kol och körslor till de brukets verk, hvilka blifvit
den 1 februari 1771 privilegierade, dock under villkor att be-
rörda ägoförhållande samt beloppet af den erforderliga kolen
jämte körslorna tillförlitligen utreddes. Under tiden hade Anola
öfvergått dels till vicehäradshöfding Järnefelt dels till några
bönder och PVedriksfors till hofrättsextranotarien K. J. Lönegren.
Processen intrasslades nu allt mera. Den ena juristen sökte öfver-
triiffa den andra i tolkning af lag och gamla papper. Så påstod
t. ex. Jiirnefelt, att Fredriksfors' skogar, behörigen vårdade, vore
tillräckliga fiir brukets behof och att Anola borde bidraga till
detta behof endast i förhållande, till den dåvarande skogstill-
gången och efter afdrag af årliga husbehofvet. Troligen hade
Järnefelt af fruktan att förlora processen afverkat skogen å
Anola, och nu var det häradsrätten, som åtgjorde saken till
förmån fiir PVedriksfors. Anola dömdes att leverera 2,583 läster
kol och utgifva körslor för transport af 4,500 skepp, tackjärn.
Däremot var lagmansrätten år 1863 af motsatt äsigt och frikallade

Järnefelt från denna skyldighet på den grund ■- att honom till-
höriga skogar knappast räckte till husbehof. Och som förut-
sättas måste att tungan af kiirslor icke innefattade annan fiir-
pligtelse fiir Anola än att framforsla den kol godset sjiilf till-
verkade, alltså -

- och i anseende därtill o. s. v. — då det ej
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fanns någonting att kii ra, vore heller inga körslor nödiga.

Järnefelts fiffiga piibitt att likt barnet rädda i egen mun den
sockerbit motparten högg efter hade således gjort slag i saken.
Visserligen lästes lägen ännu af hofrätten och nya syneförrätt-
ningar pabjiidos fiir utredande al verkliga skogstillgangen ]iä
Anola 111. 111., men dä Lönegrens ansiikan 0111 förbud lör afverk-
ning al egendomens skog samtidigt förkastades, torde denne
till slut funnit fiir godt att lämna grannen i fred och nedlägga
den segslitna processen, som räckt i tjugu är. I processen
hade som kärande och svarande uppträdt män sådana som en

f. d. ordförande i kejserliga senaten, en lagman, ett kommerse-
råd, och t. o. 111. en t. I. generalguvernör.

Men lätom oss återvända till vart egentliga ämne. Efter
geheimerådet Anders Henrik Faleks diid sköttes Kautua och
Fredriksfors af dennes söner öfversten Oskar Falck och lag-
mannen Paul Emil Falck ända till år 1855, dä dessa delade
egendomarna sä, att den förre erhöll Kautua, den senare Fre-
drikslors.

Paul Emil Falck föddes å Kautua den 3 oktober 1805.
Efter att ha som auskultant tjänstgjort vid Åbo hofrätt och
sedan som kopist och kanslist i senaten, förordnades han år

1836 att förvalta Åbo och Björneborgs lagsaga och utnämndes
efter sin far till ordinarie innehafvare af embetet.

Bosatt i Abo torde lagmanen Paul Emil Falck endast
medelbart ha deltagit i skötseln al Fredriksfors under den korta
tid bruket af honom ensam ägdes. Under hans tid, år 1856,
inrättades dock tviinne spikhammare och erhiillos en mängd
matsedlar å malmfyndigater bl. a. uti Plopeavuori i Rosnäs by
af I'lfsbv socken, å Tyvkilä kronoboställe i Södermarks bv\ å

Katavänkäri i Gustafs socken samt a Skönskär, Buskskär och
Pattskär i Iniö kapell.

Efter att i närmare trettio års tid ha tillhört Falckska
slägten öfvergick Fredriksfors till en nv iigare, den förut nämnda
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lioirättsextranotarien Karl Johan Lönegren, som köpte bruket
och egendomarna den 12 juni 1858. Köpesumman var 100,000

rubel silfver, jämte det köparen särskildt inlöste brukets malm-
oeh jiirnPirrad, och skulle betalningen sPe sa, ätt uti egen-
domen liek emot inteckning innestå 42,000 rubel, förutom ett
statslån stort 20,000 rubel samt ett privat län a 7,000 rubel.
Da geheimerådet Falck i tiden Pir Fredriksfors betalt 240,000
rubel banco assignationer eller ungefär 80,000 rubel silfver,
hade brukets värde pä 30 ar stigit endast med 20.000 rubel
silfver.

Den Lönegrenska tiden å Fredriksfors blef endast 12 år
läng, men var dock en af de märkligare i brukets historia, lyfter

orientaliska kriget, dä all industri legat nere, löstes mänga band
icke allenast på det politiska utan iifven pä det ekonomiska
området Privilegiernas tid var förbi och den fria konkurrensen
begynte komina till sin rätt, medförande ett uppsving i alla
näringar. Björneborgs stads handel i synnerhet med skogs-
produkter uppblomstrade såsom aldrig förut, medförande eko-
nomiskt välstånd och rastlös verksamhet. Den nya tiden skapade
nya män. Vid denna tidpunkt var det ju också som Ahlstriim
Irainträdde. En af (len tidens björneborgare i första planet var
iifven Lönegren. År 1858, Port efter det han köpt Fredriksfors,
grundlade han tillsammans med sin svåger handlanden Anton
Björnberg Björneborgs mekaniska verkstad. Lönegren, som
var son till en förmögen man stadsläkaren i Bjiirneborg Fredrik-
Isak Lönegren och som äfven med sin hustru Anna Björnberg
erhållit en ieke ringa hemgift, använde sina pengar till stort
anlagda, ehuru illa öfvervägda affärsföretag. Å Fredriksfors kan
ännu i dag ses de breda spåren af den väg, där hans rastlöshet
gått fram.

Ar 1860 erhöll Lönegren tillstånd att omändra brukets
tviinne gamla tysksmideshärdar till en s. k. franche-comtéhärd
och är 1862 beviljades honom rätt att med bibehållande af den
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ena af de förstnämnda härdarna fiir griifre smiden inrätta ännu

en tredje franche-comté-härd.
Fredriksfors' jordområde utvidgades under Lönegrens tid

med följande två hemman: Fristedt om '
i* mantal, si un köptes

af hunden Julian Fredrik Johansson för 200 rubel silfver (hem-

manet hade intill 1845 varit krunonybygge) samt Sippola Va
mantals skatteaugumentsheiinnan, för hvilket betalades 13,000111.

Ladugårdsbyggnaden å Fredriksfors.

Lönegren var eller åtminstone ville vara jordbrukare och
gjorde mycket för att reglera och till odling upptaga åker och

äng samt förbättra ladugården både ofvan och innan. Efter
statsagronomen Henry Gibsons anvisningar bragte han sina
lägenheten i lämpligare odlingsskiften och införde det då ännu

mindre kända vexelbruket åtminstone å Suolisto, sökande äfven
få sina landbönder att antaga den nya metoden. Dessa fingo
nya på tryckta blanketter uppgjorda kontrakt med mångahanda
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bestämmelser om det ena och det andra. Till torparenas skyldig-
heter hiirde bl. a. kolning och allehanda körslor. 'lill före-
byggande af skogssköfling gåfvos stränga bestämmelser. Ved
fick t. ex. icke huggas af stående skog, taken fingo icke be-
läggas med näfver och takved, som förödde skogen, utan med
pärtor hvilka voro mindre skogsödande; getter fingo icke hällas,
emedan de voro skadliga tor ungskogen; brännvin fick ej brännas,
ej heller silljas o. s. v.

Den som besökt Fredriksfors har väl genast lagt märke
till dess rymliga och ståtliga, af tegel uppförga uthusbyggnader,
af hvilka i synnerhet mejeriet, ladugårdsbyggnaden och stallet
tilldraga sig uppmärksamhet. Alla dessa byggnader jämte den
nuvarande kontorslokalen iiro uppförda af Lönegren. Mejeriet,
som den tiden var och ännu i denna dag torde kunna tiiflä
med de ståtligaste i landet, uppfördes 1865 vid den öfre forsen
midt emot smedjan, som af Ahlstriim sedermera omändrades till

såg. Sågen står stilla nu, likaså masugnen och smedjorna, men
»mjölkkvarnen» går och rullar fram drittel på drittel. Utom
dessa byggnader härstamma bagarstugan, redskapslidren 111. 111.

från Lönegrens tid. VAX ståtligt corps de logis var påtänkt,
men uppfördes icke. De flesta af Fredriksfors byggnader ut-

fördes med en feberaktig brådska åren 1865—66, sä att det väl
kan iiga någon grund att då engång landets generalguvernör,
grefve Adlerberg, väntades på besök, en massa arbetarebostäder
nedrefvos och uppbyggdes under en eller par veckors tid för
att kunna presentera sig i raka gatulinjer.

Af allt att döma voro framtidsförhoppningarna stora både.

å Fredriksfors och i hela Björneborgs trakten. Nödåren 1866

—67 krossade dock under sin tyngd de solidaste hus och
konkurs följde på konkurs. I den allmänna krachen störtade
också Lönegren, dragande med sig Norrmark och FYedriksfors.

Den 15 oktober 1870 utbjöds Fredriksfors till salu på
offentlig auktion. Högsta anbudet, 350,000 mark, gjordes af
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förre gymnasisten Ernst Sourander, utan att detta dock god-
kändes af kuratorerna, emedan Sourander icke kunde prestera
annan säkerhet än de medel han hade inneliggande hos Löne-
gren, som var hans förmyndare. Egendomen utbjuds därför
ånyo och gjordes nu högsta anbudet 330,000 mark af guver-
nören grefve Carl Magnus Creutz, som vid auktionen också
inropade Sippola hemman för 17,750 mark.

Stallbyggnaden å Fredriksfors.

Creutz hade sålunda erhållit Fredriksfors för 70,000 mark
billigare än hvad Lönegren 12 år tidigare derför erlagt. En
ännu bättre affär gjorde Creutz, då han snart därefter eller
den 5 september 1872 sålde bruket jämte lägenheter och inven-
tarier till brukspatronen Olof Walfrid Tydén från Göteborg för
700,000 mark. Egendomen var då intecknad för en summa af

295,000 mark. Tydén transporterade den 8 oktober samma år
köpebrefvet på kaptenen E. A. M. Unge, som den 4 januari
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1873 öfverlät hälften af besittningen till bruksägaren (i. A. Wall
frän Cliiteborg.

Unge och Wall bildade ett bolag under namn af »Fredriks-
fors aktiebolag», till hvilket Fredriksfors redan samma år den

25 juni 1873 försåldes. Icke fullt ett år efter det fiir (»gen-

domen erlagts 700,000 mark, hade priset stigit till 1 miljon
785,000 mark.

Tiderna hade visserligen förbättrats, trävarupriserna hade
gått upp till en förut oanad höjd och Fredriksfors' värde be-
räknades ej efter egornas och brukets, utan efter skogarnas
värde, men det oaktadt oeh iifven under dåvarande förhållanden
var priset dock högre iin hvad en sund affär kunde hiira. Då

bolagets aktier åtminstone till en del torde försålts till personer
i Sverige, hvilka icke förstodo sig på affärer, ligger det antagande
nära till händs, ätt hiir var fråga om en s. k. »grunder-affär».
Affären ställdes dessutom på en fiir våra förhållanden allt för
stor fot. Pengar utkastades till höger och venster; sågar (Stor-
sand 1873 och Pihlava 1877) byggdes och skogar uppköptes.
Administrationen synes icke heller ha varit den bästa, att sluta
diiraf att t. ex. en leverantör till Pihlava erkänt sig i ren vinst
.ha uppburit 70,000 mark. Lhider första åren af sin tillvaro
bedref bolaget en så stor export af trävaror, att detsamma var
den tredje i ordningen af Björneborgs trävarufirmor. Största
delen af rörelsekapitalet torde ha influtit från Sverige, men
också finska medel voro fastade i affären i form af lån ur all-
männa inrättningar. Innan Fredriksfors öfvergick till bolaget var
egendomens skuld till Finlands bank och Civilstatens enke- och
pupillkassa tillsamman 243.800 mark samt till privata personer
21,200 mark (dier inalles 265,000 mark. Dessa lån betalades
visserligen år 1873, men samtidigt upptogs ett nytt lån på
750,000 mark, som var stiildt på innehafvarena af 15 reverser å

50.000 mark. Reverserna torde ha sålts i Sverige; åtminstone

voro af dem år IN7B 10 stycken i »Stockholms enskilda banks»»
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ägo. År 1875 ökades bolagets skuldbörda ännu med ett 300,000

marks hypotekslån, så att densamma då utgjorde 1 miljon
500,000 mark. En enda siffra må utvisa, huru lysande affärer

dessa främmande affärsmän gjorde i Finland: ensamt för året

1875 uppgick förlusten till mer än fyrahundratusen mark.
Som ett exempel pä huru bolagets affärer sköttes må ännu

påpekas revisionsberättelsen frän 1875, som innehåller en flere

tiotal sidor lång förteckning pa additionsfel.

Ehuru Fredriksfors aktiebolag till namnet var grundlagdt

fiir bedrifvande af jordbruk oeh bärgshandtering, sysslade det-
samma, såsom nämndt, hufvudsakligen med trävaruaffärer. I'nder
bolagets tid verkställdes dock en mängd reparationer och tids-
enliga förbättringar å bruket. Så ändrades franche-comté-smidet
till lancashiresmide och å Fredriksberg inrättades ett valsverk.
Också masugnen ombyggdes. Och kronan på verket blef ätt

det gamla fabriksmärket F. F. utbyttes till ett nytt, ett A med
krona.

År 187b försattes bolaget i liqvidation och följande år

öfvergick Fredriksfors till Ahlstriim fiir en köpeskilling, som

icke fullt motsvarade egendomens inteckningssumma.



XV.

FREDRIKSFORS UNDER AHLSTRÖM.
/Ih/s/röm köfler Lre/triksfors 1877. — Fredriksfors' jord-

bruk. - Ett -vals-verk omändras lill la/lugard.

Utan tvifvel hade Ahlström vaksam och skarpsynt som alltid
länge följt med händelsernas utveckling å Fredriksfors

och blott väntat på ett lämpligt tillfälle att taga egendomens
ledning i sin hand. Fredriksfors var i många hänseenden
passligt att införlifvas med de Ahlströmska besittningarna.
Skogen var ännu ganska god och den var belägen icke långt
ifrån Norrmark. Att slippa en konkurrent vid skogsköpen var
icke att förakta.

Snart föll den mogna frukten i Ahlströms hand.
När Ahlström fattade beslutet att köpa Fredriksfors, kan

jag icke med säkerhet säga, men sommaren 1877 finna vi
honom lif ligt upptagen af affären. I augusti i nämnda år, då

han var bosatt å Kautua, skrifver han till förvaltaren å Norr-
mark Selim Biickstriim och frågar, om 700,000 mark vore fiir
mycket betaladt fiir Fredriksfors. Denne finner priset icke
öfverdrifvet. Ifall köpet blefve: af, tänkte Ahlstriim pä ätt om-

ändra valsverket till smedja, hvilket Biickstriim dock ieke ansåg
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lämpligt, då valsverket behiildes fiir bruksdriften a Xorrmark
och Kautua. Samtidigt sände Ahlstriim förvaltaren pä Kautua,
Fredrik Granqvist, att taga reda pä. i hvilket skick inrättnin-
garna a Fredriksfors befunno sig. Afven skogen lät han upp-
räkna.

Den 16 augusti gifver Ahlstriim sin prokurist Anian Bcek-
ström följande order: skrif fiir roskull oeh fråga Direktionen
fiir Fredriksfors Aktiebolag i Göteborg, hvad liigsta priset iir

på Fredriksfors med stående gröda och gjord höstsådd. Iläntvd
iifven att deras inköpspris aldrig bör tagas till norm.» Svars-
tidegrammet frän Göteborg fixerade priset för bruket och egorna
till 840,000 mark samt fiir inventarierna till 260,000 mark.

Ahlstriim ansåg priset så måttligt att en underhandling
kunde baseras därpå och i september reste han tillsammans
med borgmästaren Edvard Molander till Göteborg. Fruarna
Ahlstriim och Molander följde med till Stockholm och bevistade.
under tiden jubileet i Uppsala.

Köpekontraktet angående* Fredriksfors undertecknades den
8 september 1877. Priset fiir bruket och fastigheterna utgjorde
830,000 mark. Denna summa skulle betalas sålunda, att köparen
förband sig att svara fiir ett ungefär 2q6,000 mark stort hypoteks-
lån jämte det han den 31 oktober betalte i kontant 34.000
mark; och åtog han sig dessutom af det Pirut nämnda på
50,000 marks reverscir stälda inteckningslånet å 750,000 mark
två tredjedelar eller 500,000 mark, hvilket belopp skulle erläggas
sålunda, att köparen utstälde sina omslagsreverser till säljarens
ordres med pant al" ofvanberörda inteckningar, nemligen en
per den 31 juli 1871,1 ä 300,000 mark, med pant af 6 inteck-
ningar en hvar å 50,000 mark; en per den 31 juli 1880 a

100,000 mark, oeh i per den 31 juli 1881 å 100,000 mark.
Pantan å köpeskillingen beräknades efter 6%. Till säkerhet
fiir 300,000 mark af köpeskillingen samt priset för inventarierna
skulle köparen pantsätta och i någon, helst finsk bank' deponera



FREDRIKSFORS UNDER AHLSTRÖM 277

inteckningar af Norrmark, Långfors, Saarikoski och Kaunis-

saari.
Priset för materialerna och lösegendomen utgjorde enligt

sedermera verkställd värdering 287,555 mark. I köpebrefvet
ingick en paragraf, enligt hvilken köparen vore skyldig att

inom utgången* af september månad för en bestämd summa

inlösa brukets tackjärnsförråd. I vidrigt fall skulle säljaren
antingen få låta själf uppsmida förrådet eller ock borde köpet
återgå. Emottagandet af tackjärnet jämte diverse annan lös-

egendom föranledde en rättegång, hvilken vanns af Ahlström
och hvarvid köpessumman nedsattes med 84,353 mark.

Ofvannämnda hypotekslån inbetalades år 1886, då däraf
återstod 291,216 mark.

År 1880 omändrade Ahlström den gamla knipphammaren
till en såg med två ramar jemte kant- och cirkelsåg.

Innan vi gå vidare torde det vara på sin plats att upp-
räkna de hemman och inrättningar som nu hörde till Fredriks-
fors, så mycket mera som till egendomen därefter intet tillagts.
Enligt en 1874—75 gjord värdering kan tillika meddelas några
uppgifter om det tillstånd, i hvilket lägenheterna och bruket
då befunno sig.

Under Fredriksfors' bruk lydde vid tiden för dess öfver-

gång till Ahlström följande fastigheter: Leinebergs enstaka
frälsehemman om Ij<_ mantal; — i Suolisto by: Grannila frälse-

säteri om i m.; Iso- och Vähä-Kero frälsehemman om 3/é m.
samt Mikkola skatterusthåll om 5/ö m.; — i Palus by: Hamp-
punen skattehemman om J/2 m., Jämsä skattehemman om J/2 m.,
Elli skattehemman om 1/s m., hälften af Kiilo skattehemman om

7/24 m., Mattila, Tiirikka och Kulho skattenybyggen, samt Kriivari

och Ribba utjordar äfvensom Keippilä torp i Koskis by; —

hälften af Fristedts skattehemman om */« m.; — i Saarijärvi by
skattehemmanen Koivuniemi om 5/_ m.; Enola om lj<_ m. och

Saarijärvi om 3/i6 m.; — i Levanpelto by Fläski frälsehemman
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om 5/i2 m., Mikkola frälsehemman om r,/i2 m., Maijala skatte-
hemman om xj% m., Kittilä skattehemman om 2/s m. och Uotila
skattehemman om 2/s m.; — Sådö frälseholme vid mynningen
af Kumo elf; — äfvensom Sippola skatte-augumentshemman om

7/i2 m. i Koskis by *).

Enligt ofvan anförda värdering voro lägenheterna år 1875
ifoljande bruk:

Kontorsbyggnaden å Fredriksfors.

Å Leinebergs hemman fanns 699 tunnland åker, som häf-
dades uti cirkulations bruk i 22 skiften med e.n utsåningsmängd
af 40 t. råg, 20 t. korn och 76 t. hafre. Naturlig äng fanns
50 tunnland, förutom hvad som ingick i cirkulation. Kreaturs-

*) Försåldes af Ahlström år 1878 för 30,000 mark till nämndemannen

Johan Johansson Jaakola.
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besiittningen utgjordes af: 4b hästar, i) oxar oeh 70 Por. Mjölk
såldes ärligen 18,000 kannor, smör 750 lispund. Skog fanns

endast till husbehof. Hemmanets värde var 300,000 mark. -

Suolisto hemmanen (irannila, Mikkola och Kero: åker 587 tnl..
äng 421 tnk, luddades uti vexelbruk i 12 skiften, med en ut-

säningsmängd af 33 t. råg, 18 t. korn och bo t. hafra. Ang

fanns 421 tnl. Torparena innehade 142 tnl. åker och 273 tnl.

äng samt erlade i arrende 1.772 mark. Boskapsmängden 30
hästar, 8 oxar oeh 100 kor; torparena hade 2() hästar och 40 Por.

Mjölk såldes 40,000 kannor. Skogen god. Hemmanens värde

250.000 mark. Levanpelto hemmanen Fläski, Mikkola, Maijala,
Kittilä och LotiPi: åker 264 tnl., äng (>()3 tnl. Åkrarna brukades

af torpare i treskifte och erlade desse i arrende 0,701 mark.

Skogen var god oeh räckte, till afsalu. Värde. 150,000 mark. —

Falus hemmanen Jämsä. Flli. Kiilo och Hamppunen: 145 tnl.

åker oeh 211 tnl. äng, af hvilka torparena innehade 51 tnl. äker

och 145 tnl. äng. (iodsägaren sjiilf hade ingen ladugård; tor-

parena hade 25 hästar och 35 kor samt erlade i arrende l,()ib

mark. Vanligt treskiftesbruk. Värdet i anseende till skogens

goda beskaffenhet 120,000 mark, oberäknadt skogarna 29,032

in. — Fristedt, Koivuniemi. Fnola, Saarijärvi och Kulho: åker

166 tnk, äng 267 tnk. hvilket allt innehades af torpare. som

hade 30 hästar och 48 kor. Arrende. 2,370 m. Värdet i anseende

till skogens goda beskaffenhet 70,000 m.

Hemmanens sammanlagda värde utjorde sålunda på grund
af denna värdering 870,000 m., oberäknadt bruket, sågarna och

kvarnarna.
För att gifva en uppfattning af jordbruket å Fredriksfors

under de första åren af Ahlströms tid bifogas här följande

tabeller:
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Uppgift öfver höstutsäde 1882 samt vårutsäde och skörd
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1883 vid Fredriksfors, Suolisto, Levanpelto & Palus.
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Ladugården, som 1878 bestod af 96 kor,- af hvilka 85 af
ayrshireras, gaf 62,800 kannor mjölk.

Själfva bruket bestod af följande inrättningar: En masugn,
till hvilken hörde en gasrostugn och ett krossverk samt en
kupolugn; en hammarsmedja af tegel med fem lancashiresmält-
härdar, en grofsmideshärd med tvänne smält- och en räck-
hammare samt tvänne trecylindriga blåsmaskiner; en manufaktur-
smedja med fyra spikhammare, tvänne knipphammare, tvänne

härdar och en fläktblåsmaskin. -- A Fredriksberg en hammar-
smedja af tegel med grofvalsverk, klippsax och två vällugnar
samt fläktblåsmaskin i särskild tillbyggnad, en valssvarfstol, en
vedkapningssåg och ett slipverk för vattenkraft jämte kolhus,
järnbodar m. m. — Dessutom en kvarn för vattenkraft med fem
par stenar och två grynverk samt benstamp.

Vid Joutsijärvi fanns en vattensåg med tviinne ramar, en

dubbel kantsåg och en pärthvfvel fiir vattenkraft samt en tegel-
ugn med tviinne torklador.

Hela arealen af de till fredriksfors hörande lägenheterna
utgör nu circa 12.400 hektar. I)a Xorrmark har en areal af
circa 5.500. Lamppi af circa 4,000 och Längelmäki af circa
4,000 hektar, iir den Fredriksiorska egendomskomplexen mer

iin två gånger sä stor som Xorrmark oeh ieke mycket mindre
iin alla sistnämnda possessioner tillsammans. Fredriksfors gods
omfattar sålunda ett stort område* oeh i själfva verket göra åkrar
och iingar rundtomkring bruket med utsigt ät Suolisto intrycket
af en hafsfjärd men en hafsfjärd, som plöjes af plogar i
stället för skepp och diir harf och slåttermaskin segla fram. Det
iir en den fredliga kulturens valplats, diir lugnet ej stores ens
af järnverkets hammarslag eller blåsmaskinernas pustande.
F.ndast mejeriet och mjölkvarnen påminna om bruksdrift.

Agarens och arbetarenas energi har a! förhållandenas makt
nästan uteslutande riktats pä jordbruket. Om skogarna en gäng
i tiden taga slut på de Ahlströmska markerna skall dock alltid
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jorden kvarstå och den framtida jordbrukaren-affärsmannen
skall här finna alla förutsättningar för sin verksamhet. Under
de sekler som föregingo brukets anläggning, under Kurckarnas,
Finckarnas och andras tid, var jordbruket den näring, på hvilken
Fredriksfors rentablitet grundade sig. Endast under en jäm-
förelsevis kortare period, en tid af något mer än hundra år,
var bruksdriften den hufvudsakliga inkomstkällan. Det är nu
vanskligt att vara spåman, men med någorlunda säkerhet torde
dock kunna antagas, att icke heller trävaruindustrins blomstrings-
tid, hvarunder vi nu lefva, skall räcka alltför länge. Det gäller
då att mer och kanske uteslutande lita sig till jordbruket, hvars
drifkraft och råmaterial alltid skola stå till buds. En framtids-
bild i denna riktning såg nedskrifvaren af dessa rader vid ett
besök å Fredriksberg tillsammans med förvaltaren och prokuristen
Viktor Mäkelä jämte en af de yngre medlemmarna af Ahlströmska
familjen, hvilka då å stället fattade beslut om att ombygga det
gamla valshuset till ladugårdsbyggnad. Ett järnverk omändradt
till mjölkfabrik — i sanning en egendomlig bild af den ekono-
miska utvecklingens gång. Då Ahlström köpte Fredriksfors,
hade någonting sådant möjligen, men möjligen också icke
hägrat för honom. Men lyckan styrde honom också nu på rätt

stråt. Han sökte och fann skog och fick jorden på köpet och
det var — ett godt köp.

Jordbrukare i ordets egentliga mening var Ahlstriim väl
ieke. Hans affärsmannalynne. som ville, se snabba resultat, var
fiir lifligt fiir att vänta uppå de frukter jordbruket hos oss

endast långsamt låter mogna. Han insådde å FVedriksfors och
annorstädes en stor del af åkrarna till höväxt och försålde, af-
kastningen å härför anordnade auktioner. Detta har af egentliga
jordbrukare ofta klandrats, och sannt iir ju, att jordens ränta-

bilitet därigenom småningom förminskades. 'Men utom det att

ett rationelare jordbruk efterhand äter kommit till sin rätt, torde
jämväl ihogkommas. att Ahlstriim på sådant siitt snabbare än
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annars kunde få igen de medel lian nedlagt i köpeskillingen
och göra dem fruktbringande i sin trävaruaflar, hvilket seder-
mera också återverkade ])å lägenheternas skötsel. Allt hö blef
dock icke såldt, utan underhölls å Fredriksfors nog iifven ladu-
gård, om den också icke var så utmärkt som under Lönegrens
och det svenska bolagets tid. Mjölken såldes i Bjiirneborg och
på stället. Man har också tillvitat Ahlstriim att torparena från-

togos deras naturliga ängar. Torparenas villkor blefvo dock
icke därför sämre, dä de fingo behålla sina åkrar för jämförelse-
vis lågt arrende, eller i medeltal 17 mark tunnlandet. Det iir

också att ihågkommas, att dessa torpare härigenom tvungos
att nedlägga mera arbete på sina åkrar och ä dem införa vexel-
bruk. Den nya ordningen möttes naturligtvis i början med knöt,
men då skatterna fördelades jämnare iin förut efter jordens
areal, funno sig torparena icke föranlåtna att lämna sina lägen-
heter, utan stannade kvar och torde dessa numera ha det bättre
än under någon tidigare period af Fredriksfors historie, då de
icke sällan hade det löga angenämt i följd af kolningsskyldig-
heten och körslor, hvaröfver ofta klagomål förspordes. Denna
förpligtelse torde ej mera kvarstå, men ännu under svenska
bolagets tid var arbetsskyldigheten obegränsad och fiir iifver-
arbete betalades en ringa dagslön.
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DONATIONER TILL OCH MED 1886.
Donationer till Finska Teatern. - Ett bref af F. W. Roth-
sten. -- Tiotusen mark till Björneborgs Finska Prival-
lyceum. — Bidrag till privata finska flickskolan i Björne-
borg. — En brefvexling me/I A. Meurman angående
Morgonbladet. — Ett bref fr/tu F.vald Ferd. Jansson.

IV /¥ an behöfver icke länge bläddra i Ahlstriims efterlämnade

XV J. papper, innan man i något bref finner en antydning om,

att den ena eller den andra summan afsändts såsom gåfva till
det ena eller andra goda ändamålet. Lika ofta anträffar man
någon tacksägelseskrifvelse och ännu oftare någon anhållan

om bidrag till ett (dier annat allmänt eller enskildt behof.
Biografens angenäma plikt är att uppteckna och taga vara på
hvad han finner i sin väg och här må därför följa en kort
redogörelse fiir Antti Ahlstriims donationer och understöd till
och med år 1886.

Främst möter oss en summa af 10,000 mark, som tilldelades
Finska Teatern. Ahlströms intresse för denna konstanstalt in-
skränkte sig dock icke härtill. Mera än för något annat ändamål

med undantag af de nödlidandes och fattigas bispringande har
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Ahlstriim uppoffrat fiir teatern oeh operan. Redan kort därpå
ihågkom han teatern med en handräckning af i ,000 mark och
sedan 1877 78 med en gåfva af 10,500 mark i form af aktie-
teckning. Aren 1878, 1X71) oeh 1880 deltog han med 21,172

mark i utgifterna fiir Finska Operan. Inalles har han fiir den
finska sån<r- och talseenen "ib it en hel liten fiirmiii/enliet,

41,672 mark.
En del af nyssnämnda 21,172 mark meddelades antagligen

i följd af påtryckning uti ett bref från Ahlströms forna skol-
kamrat magister F. W. Rothsten. Brefvet dat. Helsingfors den

4 oktober 1880 var i öfversättning sålydande:

»Gode Vän.

»Om äfven jag sällar mig till de många andra, hvilka utan

tvifvel alt för ofta vädja till din godhet, må Du icke vända dig
bort, utan tänka att jag står framför Dig med bekymradt hjärta,
ödmjukt och innerligt bedjande att Du måtte höra mig. Saken
rör Finska Teatern. Samtidigt som fröken Aalberg i utlandet
vunnit ett stort erkännande, samtidigt som vår teater sålunda

hedrat sig och Bergbom bevisat sin framstående ledareförmåga,
samtidigt hotas hela inrättningen af undergång. Direktionen
har från föregående år emottagit en så stor skuldbörda att
densamma omöjligt kan fortsätta med sin verksamhet och icke
heller kan i dess ställe fås till stånd någon annan, ifall för
nästa spelar en garanti af 20,000 mark icke står att erhålla.
Af denna summa äro nu endast 8,000 mark hopbragta. De af

oss, hvilka något äga, hafva försökt att till detta och andra

gemensamma företag gifva allt hvad i vår förmåga stått. Hos
de rika saknas entusiasm och kärlek. Borta är nu också Sten-
berg, den enda af våra samtida landsmän, som haft Din natur.

Nedslagna rådslå vi här, hvarifrån hjälpen månde komma. Skall

således en inrättning falla samman, hvilken enligt hvad alla
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medgifva genom sin geniala ledare år för år gått framåt i den
grad att t. ex. sista vår mången likgiltig både häpnade och
förtjustes, och till och med svekomanerna voro tvungna att

besöka representationerna? Huru skulle icke vår arbetslust
minskas, vårt sinne nedtryckas, våra framtidsförhoppningar för-
mörkas, våra nationella sträfvanden förlamas, ifall denna vår
första framgång på konstens område skulle tillintetgöras. Tanken
på allt detta fyller bröstet med smärta. Förundra dig icke, käre
vän, öfver att jag under sådana omständigheter vänder mig till
Dig. Jag har icke glömt den ädelmodighet med hvilken du
städse befrämjat bildningens och finskhetens sak, den gifmildhet
du visat så ofta och i så rikligt mått, att Du ingen like har hos
oss. Icke heller har jag glömt att allt måste hafva en gräns.
Men det allvarliga sakläget har tvungit mig att skrifva till Dig.
Om det är möjligt för Dig, lägg till dina förra fosterländska
förtjänster också den, att ha varit den finska teaterns räddare,
såsom du redan är en af dess förnämsta stödjepelare. — Du
har sålunda hört mitt ärende. Med den förre skolkamratens
rätt fattar jag Din hand och beder af allt hjärta: garantera,
om det någonsin låter sig göra, en summa för den finska tea-

tern, så att denna förstling af vår egen konst måtte få lefva
och äfven andra lifvas af den tanken, att hos oss ännu finnas
karlakarlar. — Saken afgöres nästa lördag. Jag måste därför
bedja att Du ville vara god och så snart som möjligt telegra-
fera till mig i anledning af detta bref.

Helsingfors den 4 oktober 1880.

F. W. Rothstén.»

Vården af kulturens blommor, landets konstanstalter, stod
Ahlströms hjärta nära, men ännu närmare planterandet af dess
sugrötter och skötandet af dess späda telningar. Arbetet för
folkbildningen, både den högre och den lägre, hade, såsom vi
redan sett, uti honom en den mest hängifne och uppoffrande



vän. Ärligen bidrog han till underhållet af de af honom grundade
folkskolorna i Sastmola och Norrmark. Sistnämnda skola erhöll
regelbundet 600 mark årligen för aflönande af läraren. Förut
har också omtalats den storartade gåfvan till Helsingfors' finska
elementarskola. Då nu sedan fråga väcktes om tillgodoseendet
af den finska befolkningens behof af en dylik läroanstalt i hem-
orten, var Ahlström naturligtvis genast med.

Den fosterländska entusiasm, som skapade hufvudstadens
högre lärda skola, återverkade efterhand på landsorten. Vind
i seglen blåstes af det hårdnackade motstånd, med hvilket den
finska befolkningens bildningssträfvanden möttes och som hade
till följd, att frågan om de finska skolornas understödjande ur
allmänna medel år från år fördröjdes. Och vinden fyllde seglen
så, att hiisten 1879 icke mindre iin sju privata lärdomsskolor
öppnades. En bland dessa var Björneborgs finska jirivatlyceurp.
Om detta läroverks grundläggande berättas i en år 1890 ut-

kommen historik följande:
Den 7 januari 1879 hölls i Björneborgs kyrkas sakristia

ett möte, där de flesta af ortens kommuner voro rejiresenterade.
Sedan kommunalrådet Edvin Avellan till besvarande uppkastat
frågan, huruvida det icke vore af vigt att med det snaraste

grundlägga ett finskspråkigt lyceum i Bjiirneborg, ansågo alla
närvarande ett sådant läroverk ytterst nödvändigt och mötet
skred genast till förberedande åtgärder. Till en början valdes
från hvarje af de vid mötet representerade kommunerna män,

hvilka skulle hvar på sin ort söka väcka intresse fiir saken och
iifven ])å allt annat sätt verka för skolan. Sedan saken på detta
sätt förberedts, skulle på någon lämplig dag sammankallas ett

stort folkmöte i Björneborg för vidare åtgärder.
Ett sådant möte hölls den 17 februari i värdshuset Otavas

stora sal. Det var talrikt besökt och öppnades af | »rosten K. E.
Stenbäck, som utsedd till ledare af förhandlingarna höll ett

entusiastiskt tal angående behöfligheten af det tillärnade läro-
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verket, hvarefter, sedan frågan på det lifligaste diskuterats,
beslut fattades, att redan förstkommande höst öppna ett med
privata medel underhållet läroverk i Björneborg. Vid samma

tillfälle valdes den blifvande skolans direktion och framsattes

en lista fiir tecknande af bidrag. Öfver 8,000 mark tecknades.
Den största summan 1,500 mark tecknades af Antti Ahlström.

Den 1 september kl. 9 f. m. öppnades skolan och sedan
eleverna intagit sina platser och fått sina läxor, begåfvo sig
lärare och elever till stadens kyrka, där en högtidlig gudstjänst
ägde rum. Kyrkan var till brädderna full af folk. Högtids-
predikan hölls af kyrkoherden J. Roschier och angående dagens
betydelse talade från altaret prosten Stenbäck äfvensom lyceets
föreståndare magister Ad. Malin. Efter gudstjensten samlades
en stor mängd stads- och landsboar å Iltama restauration till
gemensam middag, vid hvilken mången välgångsskål tömdes
för den nyss öppnade bildningsanstaltens lycka och framtid.
På kvällen var i stadens park anordnad en folkfest, till hvilken
en oöfverskådlig människomassa samlats för att deltaga i firandet
af den betydelsefulla dagen. Under dagens lopp anlände lyck-
önskningstelegram från, olika delar af landet.

Det var en tid denna tid då våra skönaste framtidsför-
hoppningar stodo i blom, en tid, som bragte alla fosterländska
strängar till dallring och det icke minst i Antti Ahlströms bröst.

Till dallring — med silfversträngar! Följande år, som var kejsar
Alexander IL.s 25-åriga regeringsjubileum, gjordes öfverallt i
landet donationer och insamlingar till den älskade monarkens
minne. Så grundades af Björneborgs stad en fond af 10,000

mark, hvaraf räntorna skulle användas till understöd för medel-
lösa elever i stadens läroverk. Antti Ahlstöm donerade ensam

en lika stor summa till finska privatlyceum.
Donationsbrefvet var i öfversättning af följande lydelse:
»Djupt kännande, huru mycket Hans Majestät Kejsar

Alexander II under sin 25:åriga regering befrämjat Finska



292 DONATIONER TILL OCH MED 1886.

folkets både politiska, nationella och ekonomiska utveckling,
och önskande i anledning af den fest Finska folket firar till
minne af denna för vårt fädernesland lyckliga tid åstadkomma
ett förfogande, som äfven i framtiden skulle bära vittne om det
nuvarande slägtets känslor, gifver och donerar jag härmedelst
till Björneborgs finskspråkiga privatlyceum för understödjande
och bispringande af fattiga, begåfvade och sedliga elever en
summa stor tiotusen (10,000) finska mark, under namn af »Antti
Ahlströms understödsfond», hvilken oförminskad bör förvaras
och förvaltas, på följande villkor:

i) Donationsfonden, som kvarstannar i min viirjo, intecknas

i mitt egande Xorrmarks bruk och jordegods med därtill hörande
lägenheter och förblifver sålunda intecknad, tills jag eller den,

som dä äger Xorrmarks bruksegendom, vill up|)h(">ra att den-
samma förvalta.

2) Å fonden betalar jag eller den, som eger Norrmarks
bruksegendom, fem (5) procent i årlig ränta, dock sålunda, att

räntebetalningen vidtager från den 2 mars 1881 och utgår för
första året intill den 2 mars 1882 för endast hälften af donations-
summan eller för 5,000 mark och först från sistnämnda dag för
hela summan.

3) Om jag eller den som äger Norrmarks bruksegendom
vill upphöra att förvalta fonden, bör skolans direktion tre må-
nader förut därom underrättas, ankommande det å direktionen
att vidtaga åtgärder för tillsättande af en förvaltningsnämnd
för fondens handhafvande.

4) Förvaltningsnämnden tillsättes af följande kommuner:
Sastmola, Siikais, Hvittisbofjärd, Norrmark, Påmark, Björneborgs
landsförsamling, Ulfsby, Kulla och Nakkila samt Björneborgs
stad på så sätt, att hvarochen af dessa kommuner utser en
elektor och att elektorerna sedan sammanträda i Björneborgs
stad för val af förvaltningsnämnden.



5) Till förvaltningsnämnden, som har sitt säte i Björne-
borgs stad, väljes för fem år fem medlemmar och fem suppleanter.

8) Förvaltningsnämnden åligger att emot god säkerhet
hålla fonden räntebärande och svara för dess förvaltning.

()) Räntorna utdelas i stiirre eller mindre uii(ierst(">ds|)oster
till fattiga elever, hvilka jämte godt u|>|)föran<le ådagalagt flit
och ti|)|iiniirUsaiiiliet samt sädana anlag att de äro i stånd att

fortsätta sina studier, dock sä att understöd ej tilldelas fiirsla
klassen, samt att af annars lika framstående elever de som äro

hemma Iran socknar, diir jag äger eller kan komma att erhålla

lägenheter, och särskildt de, hvilka äro hemma Iran sådana
lägenheter, Iramlör andra böra mel understöd ihågkommas.

10) Skolans föreståndare emottager räntemedlen och an-

gående fördelningen af dem besluter lärarekollegium.
11) Ifall alla räntemedel för något år ej skulle kunna eller

behöfva utgå, må återstoden kvarhållas till de följande åren att

då utgifvas tillsammans med då utfallande bidrag.

13) Understöden utdelas i regeln vid årsexamen, men vid
särskilda tillfällen till utdelning bestämd summa kan också
sparas till följande läseår att uti mindre poster i mån af behof
eleven tilldelas.

14) Ifall Björneborgs finskspråkiga privatlyceum i fram-

tiden skulle förvandlas till ett af staten underhållet läroverk
med finskt undervisningsspråk med fyra eller flera klasser eller
om privatlyceet eljest blefve ersatt af ett motsvarande eller

större finskspråkigt statens läroverk, så tillfaller den här done-
rade fonden, sedan privatlyceet helt och hållet indragits, detta
läroverk med iakttagande af de villkor och bestämmelser som
detta donationsbref innehåller.

Björneborg den 2 mars 1880. A. Ahlström.

Bevittna:
Edv. Avellan. Otto Palander.»
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Sedan privatlyceet slutat med sin verksamhet, gick denna
fond i arf till Björneborgs statslyceum. Donationen måste

skattas så mycket högre som densamma skedde under en tid,
hvilken ej var af de gynsammaste. Då Ahlström ej ansåg sig
kunna på annat sätt befrämja den goda saken, ville han gifva
sitt bidrag åtminstone i form af lån och därför erlade han å

donationssumman endast räntan. Å säkrare händer hade fonden
icke heller kunnat placeras. Samma dag och under samma

vilkor donerade Ahlström såsom förut nämnts en lika stor

summa till Sastmola folkskola.
Ett år senare grundlades Björneborgs privata finska frun-

timmersskola. Både lyceet och fruntimmersskolan voro telningar
af samma rot och vårdades af samma händer. Fruntimmers-
skolan tilldelade Ahlström i olika poster inalles 1,665 mark och
han tillhörde från början ända till sin död dess direktion. I
skolans historik för år 1897 säges om Ahlström »att finskhetens

vänner på orten i honom förlorade en vän och ett stöd, som

de med saknad skola minnas. Med tacksamhet skall hvar och
en finne ihågkomma hvad han offrat både för den finskspråkiga
bildningen som för de finskspråkiga sträfvandena.»

Af andra under denna ]>crio<i utgifna stiirre understöd ma
ännu nämnas följande. Ar 1885 oeh \ 88b erhöll Käyrä upp-
fostringsanstalt inalles 10.000 mark: Röda korset fick 1877 under
turkiska kriget 2,000 mark; - Finsk-ugriska siiliska|)et 1 886 en

lika stor summa: Finska missionssällskapet 1883 och 1885
inalles 1,500 mark; — Dorcas-lörcningen 1 Bjiirneborg 1 881
! ,000 mark;- - gåfvor af 500 marks bclo])]) tillföllo lUnograliska
museet IS7O. Björneborgs musikaliska sällskap och Morgon-
bladet 1878 samt de nödlidande i Rvssland i 880. De fattiga

i Björneborg. Sastmola och annorstädes ihågkommos regel-
bundet med ärliga understöd.

lät bidrag till Morgonbladet gaf anledning till ett litet

missförstånd, hvilket såsom karaktäristiskt fiir t/den och jierso-



nerna här må beröras medelst återgifvande af följande tvänne

bref från A. Meurman:

»Helsingfors den 29 Nov. 1883.
Ärade Broder

»Det bidrag jag emottog af Dig för Morgonbladets räkning
är till sitt belopp allt hvad skäligen kan begäras; men sättet

för dess meddelande gör det för mig omöjligt att emottaga det.
»En gladan gifvare älskar Gud», säger ordspråket, och vid
gåfvan äfven åt tiggaren må en vänlig min förmildra det för-
ödmjukande i emottagarens ställning. Så mycket mera måste

en, som dock trott sig kunna räkna sig t. o. m. till någonslags
vän, finna det nedslående, att ej få emottaga par egenhändiga
rader. Frågan gälde ju endast behöfligheten af Morgonbladet
eller ej. Om det är en förblindelse af oss här, att vara af den
förra åsigten, kan man ju vänligen upplysa oss derom. För
resten utan bitterhet och vänligen

A. Meurman.»

v Helsingfors den 13 December 1883.

»Kära Broder.

jag är uppriktigt tacksam för ditt bref, och manas deraf
att närmare förklara saken, som du icke tyckes hafva uppfattat
på samma sätt som jag.

Till en början vill jag erkänna, att du hade fullt skäl, att

förarga dig öfver, att M:bladets lista åtföljdes af en privat
skrifvelse. Jag fann och finner mycket väl, att detta hade ut-

seende af att rätt lägga an på dig med något betydligare bidrag.
Så var dock icke meningen, och det var ogerna jag åtog mig
uppdraget att skrifva. Men dylika bref gingo till många, jag
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fick uppdraget att skrifva till dig, och jag lydde, iifven der jag
icke fullt kan gilla saken. Denna din berättigade förargelse
anser jag väl hade kunnat ge sig luft genom att du kort om
godt låtit din prokurist returnera listan, ty hvartill behöfdes
egentligen annat svar. Men likaså hade du, utan att det skulle
i minsta mån rört min »gamla Adam», kunnat skrifva hvad allt
du behagade, och sluta med »och (inskar jag att er teckning
måtte hafva bättre framgång hos andra än hos mig». Men
dessa ord, då de sluta din prokurists bref, måste anses hafva
en annan betydelse än om de kommit från dig personligen.
Med prokuristen hafva vi endast affärer. Hans önskan angår
oss icke, och din önskan hade du bort framföra sjelf, ty det
är verkligen en ömtålig sträng der vidröres. Det är icke roligt
att år ut och år in tigga, och Herr Bäckströms näsvishet gör
det sannerligen icke behagligare. Det var nu emellertid just
dessa hans ord, som förorsakade att jag icke ansåg mig kunna
handla annorlunda än jag gjorde. Äfven om du icke kan god-
känna denna förklaring, har jag velat lemna den, och försäkrar
ännu, såsom i mitt förra, att ingen bitterhet eller ovänskap ett
ögonblick i öfrigt käiints hos mig. Din vänlighet, att, oaktadt
ditt ogillande, dock svara, skattar jag högt.»

»Hvad vi här i Helsingfors kunna anföra som möjlig ursäkt
för vår envishet att upprätthålla Morgonbladet, är att vi åt-
minstone icke skona oss sjelfva eller af kamraterna skonas.
Att Morgonbladet i nästa år ännu kan utkomma, sedan lands-
orten i allmänhet öfvergifvit oss, beror derpå, att här nedsattes
en »taxeringskomité» som helt enkelt fastställde det skattebelopp
hvarmed enhvar egde att bidraga, och det var sannerligen icke
ringa, men deremot protesterades af ingen. Du ser således, att
vår öfvertygelse om Morgonbladets nödvändighet, vore den
också en förvillelse, är fast och kraftig att mana äfven till
kännbara uppoffringar, och sådant brukar hafva med sig, att
man är litet »äreä». Sannolikt är, att våra få landsortsprenu-
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meranter dessutom lemna oss; men äfven dessutom blir detta
år 1884 M:bladets sista, och må blifva det, ifall såsom det för-
ljudes, finska språkfrågan i hufvudsak slutas lyckligt i Petersburg.

Och summa summarum, allt är, hoppas jag, åter godt och
väl. De humoristiska helsningen till Ignatius skall med för-
nöjelse framföras af

vännen
A. Meurman.»

Är 1876 fick Ahlström en originell idé. Han annonserade
i tidningarna att han vore hugad bekosta tio frivilliges resa till
serbiska frihetskriget, utlastande sig att till en hvar af dem
betala 1,000 m. Åtminstone tvänne hugade spekulanter anmälde
sig. Den ene af dem sände ett telegrafiskt svar på annonsen
från Tavastehus, den andre ett bref af följande lydelse:

»»Härmedelst får jag anmäla mig villig att inträda i Serbiska
armén, och får härmedelst bedja H. H. om den nåden att iifven
åt mig tilldela de 1,000 Fmk jag utaf tidningarna förnummit
att H. H. bestämt åt 10 personer, hvilka iinska ingå i Serbiska
armén. Till ujiplysning får jag meddela det jag är bruksbok-
hållare på Mariefors Bruk och är 20 år gammal, men drifven
af en särdeles lust att få kämpa i serbisk led, vänder jag mig
nu till H. H. med denna begäran.»

Det har icke lyckats mig att få reda på, huruvida dessa
krigareämnen kommo i tillfälle att på Ahlströms bekostnad
draga blankt emot turken. I böckerna finnes endast en för
detta ändamål utbetalad post, 100 mark till någon hr Grön.
Också kirurger anmälde sig, men Ahlström svarade att han
ville ha verkliga krigare. Den ofvannämnda, följande år med-
delade gåfvan af 2,000 mark till Röda korset synes tyda på, att

Ahlstriims martialiska entusiasm afsvalnat och förbytts till med-
känsla för de sårade — kanske i följd af fru Evas mildrande
inflytande!
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Till slut kan jag icke neka mig nöjet att i detta samman-
hang återgifva en del af ett långt bref, dateradt den 27 oktober
1877, från en dåtida finsk författare Ewald Ferdinand Jansson,
helst brefvet är egnadt att belysa dåvarande litterära förhållanden.
Jansson var ej rätt lycklig såsom författare, men han har doek
sin gifna plats som föregångare isynnerhet på den historiska
romanens område. Hans förnämsta arbeten äro dramerna
»Bartholdus Simonis» och »Rådmannens dotter» samt romanen
»Hatanpään Heikki ja hanen morsiamensa». Efter att i en
poetisk inledning ha skildrat sina intryck från en resa i norra
Finland, skrifver Jansson angående sitt författareskap som följer:

-Frän urminnes tider har det erkiinnts fiir sanning att den
originala roman- och novelliteraturen iir af allra största bety-
delse liir ett folk som sträfvar till civilisation. Det finska folket
har i mycket liten grad 'Vitt njuta af en sådan litteraturs för-
delar. tterst lä iiro de pä finska skrifna originalnovellerna
och var romanlitteratur iir ännu en ho])j)(*ts j»lunta. Knap|)ast
har någon ännu ens försökt i romanform kläda värt folks fordna
ålder; var historias skattkammare har i detta hänseende lätt
förbli ett slutet rum, hvars dörr af ingen öjijmats. Fiir att i
någon män fylla detta dag liir dag allt mera trängande behof
har jag varit betänkt pä att Iran början af nästa år i Abo stad
utgifva en jiublikation af samma storlek' som »Kirjallinen Kuu-
kauslehti under namn al .»»Suomen Kaunokirjallisuuslehti .

Denna tidskrift skulle innehålla originalromaner. noveller, dra-
matiska stycken och lyrisk poesi. Min afsigt iir att kring detta
blad samla sa inånga vngre finska författare som möjligt. Men
härvid upjistar en svär fråga: iir det finska folket moget fiir att

understöda en dylik tidskrift?' ftan ersättning kan jag ieke af
någon begära originalarbeten och icke heller kan jag sjiilf
utan ersättning lörfatta sådana. Om således ej ett tillräckligt
antal prenumeranter erhålles. sa iir jag tvungen att efter utgif-
vandet af jirofnumret i början af december lämna hela företaget.



Men om också detta företag icke skulle lyckas, så tänker jag
dock icke afstå från mitt beslut att arbeta på den finska skön-

litteraturens fält. Men för att under hvilka förhållanden som

helst kunna företaga detta arbete, är det nödigt att någon
åtager sig tryckningen. Förliden höst gjorde Ni beträffande
denna sak ett förslag som jag då hade bort följa. Nu beder

jag ånyo att få fråga om Ni ännu framdeles med ert mecena-

tiska ädelmod ville befrämja mina litterära sträfvanden? Jag
vänder mig till Eder icke blott af orsak att Ni kan hjälpa mig
i denna sak, utan ock hufvudsakligen därför att Ni intresserar
Er för den finska litteraturen och har visat så stor vänlighet
emot mig att jag på intet sätt förtjänat det, lika litet som jag
aldrig kan återgälda det. Men det är ju icke heller nödigt, ty
hvar och en som gör godt har däraf sin belöning i eget bröst.»
— Jansson säger sig ha sändt sitt drama »Raatimiehen tytär»

till Ahlström och ber att, om dennes brådskande landtdags-
arbeten det medgifva, han ville ha godheten genomläsa stycket
och sedan förlägga detsamma. Författaren är nöjd med det

honorar som Ahlström vill betala.
Jag har icke varit i tillfälle att erfara, hvilket omdöme

Ahlström afgaf angående »Raatimiehen tytär». På hans förlag
utkom arbetet icke.

Innan vi afsluta detta kapitel angående Antti Ahlströms

donationer och understöd till och med år 1886, må här med-
delas följande öfversigt, utvisande sammanlagda beloppet af

dem för hvarje särskildt år:
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S(,4 400: — mark 1877 11,262: — - rmamar

»SÖ.S 1,000: 1878 7,öli):

873 19,000: —
»> 1*7'> 1,875:-

874 23,825: — 1880 4-4-Olj: »»

S75 1 1,107: 25 I SS 1 3,275: -

876 i 2,1 32: 05 1882 2.2^y.
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Således under ib ars tid i medeltal 11,005 mark 14 penni
ärligen. F.n stiirre ärlig skatt fiir fosterländska ändamål torde
icke mången i vart land ha erlagt.

188 3
•

2,71.0: mark 1885 9,325: mark
1884 2,040: - I,SNO 23,290:

Simmia 170,0X2:30 mark



XVII

AFFÄRENS UTVECKLING UNDER
ÅREN 1871—1886.

„Siffrorna tala". — Några smådragfrån Ahlströms verk-
samhet. — „Garibaldi" såljes. — Stadsgården köpes. —

Agenten Johssons fallissement. — En lycka i olyckan. —

Dåliga år. — Uppsving i affärerna år 1876. — Egen-
händiga bref angående affärens skötsel. — Norrmarks
karaktärsbyggnad blir färdig. — Sjukdom. — Ar 1878 ett
mycket dåligt år. — Den Liljebladska processen.

Sedan Ahlström kommit i besittning af Fredriksfors, följer en
tid af inemot tio år intill år 1886 — tiden för köpet af

Strömfors' bruksegendom — hvarunder han icke utvidgade sina
landamären och icke heller byggde några nya sågar, utan nöjde
sig med att tillgodogöra och exploatera de skogar, sågar och
industriella inrättningar, hvilka han redan ägde. Vi skola be-
gagna denna tid mellan eröfringarna till att gifva en öfversiktlig
framställning af Ahlströms affärsverksamhet. Detta är numera
en jämförelsevis lätt uppgift och framställningen kan blifva
noggrannare, emedan böckerna från och med år 1871 äro full-
ständigare än därfiirinnan.



Åren 1871—1875 voro följande inrättningar i gång: Xorr-
marks vattensåg, Kaunissaari ångsåg, Långfors vattensåg samt

den af Lönegrens konkursmassa arrenderade Lamppi sågen.
Skogarna å Norrmark och Kautua afverkades nu i mycket stor
omfattning, de förstnämnda likväl i betydligt stiirre grad än de
senare. Såväl å Norrmark som å Kaunissaari samt äfven å
Långfors försågades jämväl köpt skog, om ock i mindre mängd
iin egen. Från år 1880 börja äfven Fredriksfors' skogar komma
till användning och torde desse främst hafva försågats å egen-
domens egen vattensåg och antagligen äfven å Storsands såg
invid Björneborg, hvilken tillhörde Ahlström till en tredjedel
och uti hvilken stock, antagligen hämtad från Fredriksfors, åt-
minstone från och med år 1882 försågades.

I det följande meddela vi några sågrörelsen och dess
resultat under åren 1871—1886 belysande siffror.

Ar 1871 försågades å Norrmarks såg 15,592 stammar,
hvilkas värde samt huggnings- och transportkostnader icke
blifvit bokförda. Detta år inbragte exporten från Norrmark
84,60)3: ej2 mark.

År 1872 försågades å Norrmark 63,029 stammar, af hvilka
23,683 stycken från främmande skogar till ett pris af 18,046: 18
mark, och utgjorde försäljningssumman 222,472: ge) mark.

Ar 1873 försågades å Norrmark 84,085 stammar, af hvilka
40,247 st. från främmande skogar för 89,992: 39 mark, och in-
bragte försäljningen för 303,981: Il mark.

Ar 1874 försågades å Norrmark 121,441 stammar, af hvilka
87,983 st. från främmande skogar för 89,992: 39 mark och upp-
gick försäljningssumman till 423,337: 3g mark.

Att döma af böckerna hade Ahlström sålunda icke någon
annan såg än Norrmarks i gång under dessa år, men till för-
sågningsbeloppet hade antagligen äfven räknats å Lamppi sågad
och till Lyttskärs lastageplats transporterad vara. Följande år
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påbörjade den år 1874 iståndsatta Kaunissaari sågen sin verk-
samhet.

Ar 1873 försågades å Norrmark 68,441 stammar hvaraf

31,013 stycken köpta till ett värde af 39,747: 79 mark, och för-

säljningen inbragte 136,2036: yi mark. Häraf hade stock till ett

värde af 30,298: 24 mark fraktsågats å Hamnholmens ångsåg.
Å Kaunissaari sågades detta år 39,342 stammar och därifrån

försåldes trävaror för 95,326: gg mark. Från Långfors exporte-
rades samma år trävaror till ett värde af 26,612:67 mark, och

beloppet af det exporterade utgjorde 226 standert *). Under
året försåldes således trävaror till ett värde af inalles 278,244:37
mark.

Ar /By6 sågades a Xorrmark 75.414 stammar, af hvilka

47,738 st. köpta trän till ett värde al 44.472: 33 och hela be-
loppet till ett värde af 74.992:91 mark; försäljningen utgjorde
1,219 standert och försäljningssumma / 7./, y y /.- 77 mark; -- ä

Kaunissaari 107,112 stammar, hvaraf 97-.fö7 st. fiir 160.874:23
mark frän Kautua skogarna och hela försäljningen till ett värde
af 1H 3, 14: \2\ därai' erhölls 1,772 standert och 2yy,)60: )2

mark; Iran Lan o-fors försåldes 481 standert fiir B},y6g: )y

mark. Sålunda såldes under ar 1876 inalles 3,472 standert fiir
en summa af 7 3 3, /6 1: 46 mark.

Ar 1877 sågades å Norrmark 77,682 stammar till ett värde
af 105,656 mark och därifrån såldes 1,495 standert för 209,0117:29
mark; på Kaunissaari 66,679 stammar till. ett värdeaf 121,773:09
mark och såldes därifrån 1,965 standert för 28y,jg2:84 mark;
å Långfors sågades 10,100 trän från Lavia köpta för ett pris
af 17,675 mark, och därifrån såldes 316 standert för 34,303: 63
mark. Således inalles 3,776 standert för 631,193: 74 mark.

1878 sågades å Norrmark 19,843 från egna skogar tagna
stammar, värda 19,843 mark och 67,555 stycken för 80,012:20

*) Standertbelöppet uppgifvas i böckerna nu för första gången.
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mark kiipta triin eller inalles 87,5,(18 stammar af < 19,5;55: 20 mark-
värde hvaral erhölls 929 standert och en försäljningssumma al
96,3/6:38 mark; a Kaunissaari sågades 88,501 stammar, hvaraf
8,096 stvcken Iran Kautua. viirda 21,81)6:26 mark, till ett totalt
virkesvärde al 151.209:55 mark, och exporten, som utgjordes
af 1,959 standert inbringade jg/A/<)-' <</ mark; Iran l^mgjovs
siddes 228 standert fiir 27,787:33 mark. Således inalles 3,116
standert liir 418,y 14: 40 mark.

187g afverkades ingenting från egna skogar i Norrmark,
men 30,923 stycken för 29,552: 32 mark köpta stammar sågades
och 1,409 standert såldes för 119,498:50 mark; — å Kaunissaari
sågades 66,914 stammar, hvilka kostat 78,541:33 mark, och såldes
därifrån 1,413 standert för 145,877: 11 mark; från Lankoski såldes

295 standert för 25,984: 28 mark. — Således inalles försålda

3,117 standert för 291,34g: 8g mark.
„ Ir 1880 afverkades ii Xorrmark 51,169 fiir 45,1 17: 44 mark

kiipta och 7,289 stvcken egna stammar, viirda 9,527:72 mark,

eller inalles 58.458 triin till ett viirde af 54,645: 16 mark, och
såldes därifrån 1.765 standert fiir 223,2/3: /o mark. A kaunissaari
sågades 117.162 stockar, hvaraf 20.775 stvcken till ett viirde af

frän Kautua, viirda 175,205: 14 mark, oeh såldes här-
ifrån 2,874 standert liir 333,620: 61 mark; fiir Langfors sag

afverkades ä Saarikoski området '4-777 triin till ett viirde af
mark och såldes 564 standert liir yy,;y2: yy mark; af

triin frän Fredriksfors såldes nu fiir första gängen 254 standert
fiir »»,0.939: 98 mark. Således ar 1880 inalles försålda 4,435

standert fiir 68g,1 36: 33 mark.
Ar 1881 sågades a Xorrmark 60,903 stycken fiir 53.099: Ni

mark kiipta triin och 0.1)07 frän egna skogar tagna till ett v iirde
af 14.670: 14 mark. eller sammanlagdt 70.8 io stämmat' af 68.669: 75
marks viirde. oeh såldes därifrån 1,148 standert fiir 131,638:33
mark; a Kaunissaari 129.010 stammar. Hvaraf 64,051 stycken af

1 50 marks viirde Iran Kautua. eller tillsammans viirda
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250,949 imtrk. och såld(*s diirifrån 2,696 standert fiir 382,871: 32
mark; Iran Långfors såldes 147 standert fiir 20,112: /y mark;
från Fredriksfors 734 standert, hvaraf 106 standert sågats å
Xorrmark, fiir lil ,789: 39 mark. Således under året inalles 4,715

st. fiir 669,411: 67 mark.
1882 försågades å Norrmark 74,134 fiir 67,263:87 mark

kiipta stammar och från egen skog 142 triin af 214 marks viirde,
eller sammanlagdt 74,276 stammar af 67,477: 87 marks viirde,
och såldes diirifrån 1,146 standert fiir 137,283:46 \\\a\\\\ å Kau-
nissaari, inberäknadt 48,483 stycken träd från Kautua till ett

viirde af 100,580:62 mark, 120,421 stammar af 203.420: 7] marks
viirde och såldes därifrån 2,653 standert fiir 391,209:27 mark.
— Detta år förfärdigades fiir första gängen stiif; från Lang-
fors såldes 387 standert fiir 33,438:04 mark; från fredriksfors
833 standert fiir 119,286: 21 mark; å Storsands ångsåg sågades
88,873 triin af 151,472:74 marks värde, men detta år såldes
ännu icke något från denna såg. Hela försäljningen sålunda

5,069 standert och försäljningssumma 722,2)8: 07 mark.

1883 försågades å Norrmark 89,804 standert fiir 71,089: 52
mark kiipta stammar samt från egna skogar 2,145 stammar af
1,608:75 marks viirde eller sammanlagdt 91,949 :stammar, viirda
72,698: 27 mark och såldes därifrån 1,049 standert fiir 118,884: yo
mark; ä Kaunissaari 118,073 stammar, däraf 20,859 stammar af
39,772:75 marks viirde från Kautua, inalles viirda 177,599:05

mark, och såldes diirifrån 3,291 standert fiir 413/483: 72 mark;
å Långfors lörsägades 18,227 st. fiir 14,276:83 mark kiipta
stammar och såldes diirifrån 142 standert fiir 19,826:40 mark;
från Fredriksfors såldes 659 standert fiir 76,202:51 mark; ä
S/orsauds augsag försågades 172,622 stammar till ett viirde af
245,751: 10 mark och såldes därifrån 2,282 standert fiir 248,771: 76
mark. Hela försäljningen fiir året sålunda 7,403 standert och
inkommen Byy,6/o:./g mark.
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1884 försågades å Xorrmark 71,94c) stammar af 60.807: 58
marks viirde och försåldes diirifrån 1,101 standert fiir 107,137: 6g
mark; å Kaunissaari 46,882 stycken af 80,578: 77 marks värde
och såldes 2,565 standert fiir 271,1/92: g/ mark; — å Långfors
förekom ingen sågning; 360 standert såldes fiir 35,399:89 mark;
— från Fredriksfors såldes 609 standert fiir 63,628: 23 mark; —

vid Storsand försågades 86,975 stammar, viirda 109,917:49 mark
och såldes därifrån 3,464 standert fiir 333,434: 09 mark. Hela
årsförsäljningen 8,091» standert fiir en summa af 831,723:69 mark.

Ar 1883 sågades å Xorrmark 88,255 stammar af 72,852: 10

marks viirde och såldes diirifrån 1,362 standert plankor, battens
och bräder fiir 143,089: 15 samt 65 standert stäf fiir 6,962: 10

mark, eller sammanlagdt 1,427 standert fiir 130,031: 23 mark; —

å Kaunissaari 77,310 stammar till ett viirde af 101,846:38 mark-,

däraf 14,796 triin från Kautua af 27,355: 17 marks viirde och
såldes diirifrån 3,408 standert plankor, bräder och battens fiir
415,223:68 mark och 238 standert stäf fiir 22,1 72: 50 mark, eller
sammanlagdt 3,646 standert fiir 4)7,396: 18 mark; — å Långfors
6,028 fiir 2,405: 69 mark kiipta stammar, och såldes diirifrån 502
standert plankor, bräder och battens fiir 32,760: 92 mark och 20

standert stäf fiir 1,806:65 mark, eller sammanlagdt 322 standert
fiir 34,567: 57 mark; - från Fredriksfors såldes 71)7 standert
plankor, bräder och battens fiir 92,279: 40 mark och 69 stan-

dert stäf fiir 6,286: 80 mark, eller sammanlagdt 866 standert för
98,363: 30 mark; å Storsand försågades 75,5.16 stammar af
89,528: 33 marks värde och såldes 2,173 standert plankor, bräder
och battens fiir 244,144: 76 mark, 213 standert stäf fiir 20,277:40
mark och 102 standert splitved fiir 3,743:95 mark, eller samman-
lagdt 2,498 standert fiir 268,166: 11 mark. Således år 1885 inalles
8,759 standert fiir 989,743:6/ mark.

1886 försågades å Xorrmark 146,082 fiir 121,906: 64 mark
kiipta stammar samt 4,844 st. egna trän, viirda 2,880: 32 mark,

inalles sålunda viirda ! 24.786: 76 mark', och såldes diirifrån 1,502
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standert plankor, bräder och battens fiir 150,409:45 mark, 194
standert stäf fiir 16,739:09 mark, 2,4 standert laths fiir 2,4^1:50

mark och 23 standert splitved fiir 871): 56 mark eller inalles 1,743
standert liir 170,439:40 mark; å Kaunissaari 8(1,351 stammar,
viirda 153,85c): 65 mark', hvaraf frän Kautua 68,722 stammar af
123,520: 25 marks viirde; och såldes diirifrån 1,797 standert plan-
kor, bräder och battens fiir 229,064: 62 märk', 559 standert stäf
fiir 51,686; 45 mark, ii standert laths fiir 1,094: 10 mark' och
157 st. splitved för 6,216:67 mark, eller inalles 2,324 standert
fiir 268,061: 84 mark; - å Langfors 22,396 stammar från Norr-
mark, viirda 17,836: 37 mark, och såldes diirifrån 198 standert
plankor, bräder och battens fiir 27,006: 69 mark, 84 standert stäf
för 7.305:42 mark, 5 standert läkts för 534:82 mark' eller inal-
les 287 standert fiir 34,844:93 mark-; — frän Fredriksfors såldes

470 standert plankor, bräder och battens fiir 64,917:38 mark,

69 standert stäf fiir 6,036:23 mark och 3 standert fiir 316 mark
eller inalles 542 standert fiir 71,269:63 mark; — å Storsa/id
148,481) stammar af 152,756: 14 marks värde; diirifrån 2,421)

standert plankor, bräder och battens fiir 261,294:05 mark, 286
standert stäf fiir 23,632: 55 mark och 60 standert splitved fiir
4,524:03 mark, inalles 2,775 standert fiir 2813,430: 61 mark. Under
år 188C) sålunda inalles 7.671 standert fiir 834,069:40 mark.

Knligt hvad häraf framgår voro de försålda standertbelop-
pen och de fiir dem erhållna försäljningssummorna nedannämnda
år följande:
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Vi hafva meddelat ofvanstående detaljuppgifter för att låta
»siffrorna tala». Och de tala ett mycket tydligt språk rörande
den Ahlströmska affärens utveckling under dessa 16 år. Vi
påpeka här blott att då bruttoinkomsten år 1871, hvilket repre-
senterar tiden närmast före köpet af Norrmark, utgjorde endast
cirka 84,000 mark, densamma tio år senare 1881 uppgick till
närmare 700,000 mark och år 1886 före köpet af Strömfors och
Hamnholmen till mer än 800,000 mark. Medeltalet försågad
standert åren 1876—1886 var 5,421,09 per år och medelbrutto-
inkomsten under samma tid 687,153: 82 mark. Nettoinkomstens
belopp kan icke angifvas, emedan noggranna uppgifter angående
omkostnaderna för alla år och alla sågar icke finnas. De i slutet
af detta arbete införda grafiska bilagorna gifva emellertid en
åskådlig bild af förhållandet emellan vinster och förluster vid

År Standert- Försäljnings-
belo])pen suinmorna

1871 84,695: 92
1872 222,472: 99
1873 303,981:11
.874 42.V557: 59
,875 278,244: 37
1876 3,472 533,46i:46
1877 3,776 65bi93:74
1878 3,n6 418,714:40
1879 3,"7 291,3-19:89
1880 4,435 689,136:73
1881 4,715 669,411: 67
[882 5,069 772,238: 97
1883 7,403 877,610: 49
1884 8,099 831,732:69
1885 8,759 989-745: 61

1886 7/»7i 834,096: 40



de skilda sågarna. Det är dock att ihågkomma att ifrågavarande
tabeller upprättats med hänsyn till samtliga inkomster och ut-

gifter och således gälla icke blott trävarurörelsen, utan äfven
järnhandteringen och jordbruket.

Om ofvannämnda siffror äfven åskådliggöra hufvuddragen
af den Ahlströmska affärsrörelsen, vilja vi dock ytterligare an-

föra några »smådrag» från Ahlstriims verksamhet under dessa
år med stöd af de upplysningar hans allt mera vidlyftiga bok-
föring erbjuder. För att icke trötta läsaren skola vi dock icke
fasta oss vid alltför inånga detaljer.

Trävaru-kommissionärerna och .köparena voro i hufvudsak
desamma som tidigare omnämnts. En och annan ny sådan
såsom t. ex. August Wingardh i England hade tillkommit. Den
stiirste försäljaren och den ende i Frankrike var den gamla
agenten gubben Hamre, en norrman, som var bosatt i Paris
men nästan ständigt befann sig på resor öfver allt i Frankrike
utbjudande nästan uteslutande Ahlstriims trävaror. Han var
en genomredlig och trogen man och åtnjöt Ahlströms stora

förtroende. Ofta beviljades honom förmåner, som icke kommo
andra till del, och aldrig synes nogon tvist hafva uppstått
emellan kommissionären och säljaren. Det berättas att Hamre
icke hade annan bokföring än sin annotationsbok.

Början af är 1873 var mycket h-ivande och åtgången god.
hvilket framgår däraf att köparene täflade. sinsemellan om er-
hållandet af trävaror. Mot slutet af sommaren försämrades
ställningen likväl i någon mån, men detta tyckes icke ännu
hafva väckt stiirre bekymmer, eftersom vi under hiisten och
höstvintern finna Ahlström ifrigt sysselsatt med att uppköpa
skog ända i trakten af Tammerfors, hvarest han diirintill icke
torde hafva rört sig. Till följd af de goda tiderna voro sko-
garna likväl (Ivra och arbetslönerna höga, men sä inträlfade
häftiga höststormar, hvilka fällde skog i sådan mängd, att prisen
plötsligt fiillo och försäljningsunbud inströmmade frän alla hall.
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Trävarorna beräknades på grund häraf komma att kosta 80 mark
per standert, inköps- och förädlingskostnaderna däri inberäknade.

Samma är började Ahlström uppköpa äfven kronoskog och
råkade därvid i konkurrens med firman Rosenlew & C:o. Med
Kuuskoski vattensåg, som han år 1873 köpt, följde äfven krono-
skogar. Isynnerhet förekom uti Kautua trakten skogskiip i stor

skala, bland annat af den orsak att Ahlsröm af förre ägaren
till Kaunissaari J. E. Francke öfvertagit en mängd skogskontrakt,
emot hvilka han för dennes eller Räfsö ångsågs bolags räkning
flottade stock längs Kumo älf.

Detta är lyckades Ahlstriim fä (iaribaldi fiirsäldt, hvilket
likasom hans öfriga fartyg var en mera dålig affär. För det-
samma erhölls 4,378 pund och Ahlstriim sag sig nu i stånd att

erbjuda penningar t. o. 111. ät hrr Rosenlew. Men dessa
hade penningar iifven de och bredde sig ej om att emottaga
.Ahlstriims medel att förvaras.

År 1873 köpte Ahlström den stadsgård i Björneborg, som
allt ännu är i firmans ego. Gården hade år 1855 uppförts af
konsul Anton Björnberg, från hvars konkursmassa densamma
öfvergick till Finlands bank och därefter till Ahlström. Ahl-
ström tillbragte under flere år vintrarna i denna gård intill
dess han åter flyttade till Norrmark.

Aret därpå 1874 var ett dåligt år. Redan i mars skref en
agent från England att en stockning i försäljningen tycktes
halva inträdt och i juni uppgafs »marknaden vara stilla som
grafven». Detsamma var förhållandet i Tyskland. Äfven i
England inträffade på denna grund fallissementer och jämväl
en af Ahlströms agenter gjorde bankrutt, hvarigenom honom
tillskyndades en betydlig förlust. Denne agent, hvars namn
var Johnsson, hade föregående år dött, men hans sterbhus
lyckades förmå Ahlström att gifva sig kredit. Johnsson hade
varit en driftig agent och åtnjutit Ahlströms speciella förtroende.
Till följd af de försämrade tiderna kunde efterträdarene emeller-
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tid icke fullgöra sina förbindelser. Underrättelsen om att firman

Johnsson inställt sina betalningar nådde Ahlström kort efter det
tre fullastade fartyg åtgått, men ännu icke hunnit fram till
England. Ahlström gjorde försök att få varorna upplagda där
för sin räkning, men då papperen redan på förhand afsändts
med posten, gick detta icke mera för sig, utan trävarorna till-
föllo konkursboet, ur hvilket endast 10 °/n torde hafva utfåtts,
och det först efter förloppet af par år. Kn lycka i olyckan var,

att Ahlström icke hunnit till huset leverera alla de öfverens-
komna trävarorna. Detta var en oafsigtlig tillskyndelse af K. |.

Lönegren, som hindrat honom att begagna Lamppi sag, Hvilken
såsom hörande under de fiir Lönegrens barn skatteköpta krono-
liemmanen genom process frånvunnits koukursmassau. För-
lusten utgjorde i alla fall åtskilliga tusen mark och torde hafva
varit mycket kännbar under dåvarande svåra tider. l'ti ett bref
till friherrinnan Falck anhåller Ahlstriim med anledning af
denna förlust om anstånd med betalningen af 20,000 mark, af
priset fiir Kautua. och i ett annat bref till en person, fiir hvil-
ken han nekar ikläda sig borgen, säger han, att »»Han hade fullt
upp att göra med de affärer han på senare tider lagt sig uti».

Affärsförhållandena voro icke heller under följande är allt-
för lysande och krediten icke synnerligen stor, hvilket framgår
bl. a. däraf, att Ahlstriim icke utan fyllnadsborgen af Kr. Svan-
ljung i Vasa kunde, erhålla ett lån ä 50,000 mark mot inteck-
ning i Xorrmark. (iamla affärsvänner i utlandet vägrade att

lämna större förskott. I Fngland hade bl. a. det stora handels-
huset 1m Thurm gjort konkurs.

Fmellertid biirjade trävarurörelsen småningom äter vakna
till lif och prisen att stiga är 1876. Detta framgår iifven af
ofvanstående tablå (sid. 308), enligt hvilken försäljningssumman
år 1876 var öfver parhundratusen mark stiirre än föregående
år och priset per standert cirka ett pund högre iin år 1875.
Äfven 1877 var ett godt år och prisen utgjorde dä 10 pund
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för 9—ii tums och 8 pund för 7 tums vara. Försäljningssumman
år 1877 var öfver hundratusen mark högre än år 1876, och
Ahlström sålde då största delen af sina trävaror till Frankrike.
Krediten hade äfven återvändt, att döma däraf, att Ahlström i
mars 1877 af Rew Kington & C:o erhöll ett förskott af ända
till 100,000 mark.

Aren 1877—1878 uppehöll sig Ahlström vid landtdagen i
Helsingfors såsom representant för Björneborgs stad. Då vi
på annat ställe skola redogöra för Ahlströms verksamhet i
egenskap af landtdagsman, meddela vi i det följande endast en
konturteckning af honom såsom affärsman under denna tid
sådan densamma af honom själf tecknats. Då hufvudledningen
af affären följde med chefen hvar han än vistades, i Helsing-
fors, på Kautua eller i utlandet, var han också under landt-
dagen tvungen att skriftligen gifva de förhållningsorder, hvilka
han annars i Björneborg eller å Norrmark meddelade muntligen.
Vi införa därför här några utdrag ur hans egenhändiga affärs-
bref, sådana det eljest knappast finnes alls från andra år. Frågor,
befallningar och anordningar göras och gifvas i dessa bref med
samma bestämdhet, som om de skulle gjorts och gifvits munt-

ligen. Då vår afsikt endast är att gifva en bild af mannen och
hans skrifsätt, anse vi onödigt, äfven om vi vore i stånd därtill,
hvilket icke alltid är fallet, att förklara hvad frågorna och an-
ordningarna hvarje gång närmast afse.

Helsingfors den 24 Januari ißyy.
Herr Kamrer A. Ä. W. Bäckström, B:borg. —

Har Räfsöbolaget betalt sina något öfver 5,000 Fmk? Huru
inflyta penningarna ifrån Kristinestad för jern? Om kassabrist
uppstår, så skrif till Fr. Ahlström om ny fullmakt att antingen
i Föreningsbanken eller Nordiska banken diskontera hans vexel.
Förslår ej dessa till, så ställ en vexel på 20,000 Fmk med Herr
Petrell, som vid behof begagnas. Skrif till kapten Nordblom
att han hvarje vecka insänder tumningslistor, för att af Räfsö-
bolaget uppbäras penningar för. Det vore bra om Norrmarks
förvaltaren snarligen kunde resa opp till Ikalis, för att höra



efter huru släpningarne börja gå der; ty då 70,000 stockar i
vinter äro att släpas till vattendragen, får man lof att passa på,
att det blir vérkställdt. Mal. Kerrmans skog är ej ännu på-
börjad, ty jag skref till Koskela att lemna den tills vidare. Är
någon skogskommissarie, af dem som Koskela och lhander
hafva med sig der, ledig, så kan man då redan börja på ined
Kerrmans skog, men i annat fall får det stå så länge kommis-
sarierna äro upptagna med andra skogar derstädes (Ikalis).
Bed förvaltaren skrifva till mig, huru arbetena gå både i Ikalis
och Norrmark. Var god och skicka mig förteckning på de
sorter trävaror, som Hamres bref upptaga för Herr Schuls
räkning äfvensom för Herr Humberts. — Huru är det med
kassan? Se till att du ej kommer i knipa. Norrmarks ohypo-
thiserade trävaror böra hypothiseras då Sastmoliternas revers
skall den 20 Febr. inliisas. Fr. och Johan Ahlström få lemna
accept på sina obetalta delar och reversen lemnas bort åt dem.
— Om Norrmarks förvaltaren har afskrift af Herr Sohlbergs
skogstaxering, så ville han sända mig en ny taxeringslista,
hvarom icke, så skickar jag hem mina nyklar, för att ifrån min
byrålåda taga den engång gifna. Hiilsan iir bra, bättre än som
sista tiderna hemma. —

Helsingfors den ■;/> Januari /Byy. B. B.
Ilärhos meiköljer nyckeln till min bvraklaff. Ikalis kont-

rakterna finnas, då kläden öppnas, till venster i öive.rsta lådan.
Om Yläne kontrakten skulle behöfvas, sa finnas de till höger

i andra eller tredje kulan nerifrån. Om Föreningsbanke.n ej
diskonterar Fr. Ahlstriims vexel, sä iror jag att Nordiska ban-
ken gifver pä en händ 40,000 Fmk och dä der förut finnes mitt
nämn endast fiir 20,000, sa borde 20.000 fas till. ----- I annat fall
trasseras pä Rew. Kington, eftersom han medgilver 1 å 2,000
Pund i förskott. Af Herr Hamre liar kommit flera beställ-
ningar, af Hvilka jag godkänt 550 standert — priserna 1 pund
fiir hvarje breddtum gran, rabatt !0!' ( ,. - Pa Kautua linnes
osaldt jern Ö72 1./?', hvar skall allt säljas? Hos Storsands upp-
bäres räntan fiir »de till sägen nedlagda penningar, iilvensa
uppbäres Hos Herr Petrell betalning i iir de plankor, som han
under sista vintern erhöll ilran Kautua till Raumo. I lan iir väl
sa god oeh betalar de .samma priser, som han sjelf fatt mot
skälig provision. Tala )])cCi Lagerström härom samt ätt Han,
Lagerström, skickar penningar, fiir att jag skall kunna utföra
hans uppdrag. - - Skicka du iifven i medio af Febr. 3.000 Fmk
till mig. - I söndags afton var jag pa Kejsarbalen i Kejserliga
slottet, som Hans Fn. (ieneral ( uiveniören gaf. —- Följden var

en lindrig andtiippa. en natt, men sedermera återigen solvit
bra. -■
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Helsingfors den 7 Maj 1877. —- B. B.
Då öppet vatten först i slutet af månaden är möjligt, der-

före är det också af nöden att hos Frestadius *) begära för-
längning, åtminstone på en månad, för den den 30 maj förfal-
lande vexeln. Bra vore om hälften kunde betalas, det beror påhuru jernräkningar kunna inkasseras och jern ytterligare för-
säljas. Denna vexel behöfver väl ej skickas in förrän circa
den 2o:de. -- Kanske är det bäst att man i god tid skrifver till
Herr Frestadius och frågar om vexeln på en månad får om-
sättas. Man bör observera att då fartygen anlända vid vatten
öppning, penningar behöfs till lastningsförskott och klarering,
d. v. s. att man ej lofvar alltför stor afbetalning. Du som har
affären om hand och vet kassatillgången jemte mängden af
utestående fordringar, kan sjelf bäst bestämma den saken. —

I går telegraferade jag till Hyeres och fick i dag till svar att
Saarikoski den 20 April afseglat, det måste vara ett misstag
och härröra sig deraf att det möjligen då utklarerats. Telegra-
fera hit, då du får vetskap om det. Jag tycker att Laurén **)
ej bordt segla efter krigsförklaringen ***) utan att först ha. för-
frågat sig hos mig.

Helsingfors den 23 Maj /Byy.-\) Herr Kamrer A. A. \V.
Biickstriim, Bjiirneborg.

Af Herr Groot fj-) hade jag bref i går hvari han erbjuder
lör (k* 71 stånd, okontraherade bräder c. 1o °

0 lägre priser
än fjolårets, hvarföre man biir sträfva till titt (k* förut kontra-
herade och dessa 71 stånd, okontraherade som nu afslutats böra
så mycket som möjligt kistas enligt de till I lerr Groot uppgifna
specifikationer. Förvaltaren pä Xorrmark har jag underrättat
om de sorter som ifrån Koskär och Räfsö skola fiir Herr Groots
räkning lastas, äfvensom hvilka sorter iir att med »»Moses» vänta
ifrån Kaunissaari. Underrätta Herr Groot när fartygen anlända
och när de blifva lastade att han iir i tillfälle ätt assurera. Detta
gäller iifven de, andra köparena. - Den 31 Maj slutas landt-
dagen och den 1 Juni reser jag härifrån till Kautua. Till För-
valtaren på Xorrmark har jag skrifvit att han skickar Hästar
och vagnar mig till mötes tiil Loimijoki den 31 Maj. Sedan
jag par tre dagar hvilat pa Kautua. skall jag hafva' nöjet att
infinna mig i Bjiirneborg.

*) Järnleverantör i Sveritje.
**) Kapten på »Saarikoski», som bl. a. i anledning häraf afskedades.

***) Emellan Ryssland och Turkiet.
f) Detta bref är skrifvet med fru Eva Ahlströms handstil.

tf) Agent.
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Helsingfors den 31 Maj 1877. Herr Kamrer A. A. W.
Bäckström, Björneborg. Jag och min hustru bivistat promotions-
akten i dag; — skjuter derföre upp hemresan till Lördagen. —

Jag kommer troligtvis i slutet af nästa vecka till staden. Jag
tfasserar i morgon 1,000 R. M. från Herrar Havemann & Sohn.

Kautua *) den 3 Juni 1877. Herr Kamrer A. A. W. Bäck-
ström, Björneborg. B. B. Huru månne Fngholm skall slå sig
ut, då flera fartyg anlända till Jokikrooppi eller egentligen till
Koskär? Kanske "man får någon ifrån staden till hjelp om det
behöfs? Tre fartyg väntas dit samt tre till Räfsii, sju till Kau-
nissaari.

Kautua den 24 Juni 1877. Herr Kamrer A. A. W. Biick-
striim, Björneborg. B. B. Sänd med budet Peltomaa för Herr
Grandells räkning 2,400 samt för Herr Granqvists 600 Fmk.
Lindroth lär ha begärt 6,000 Fmk, men finnes ej kassa, så
sändes mindre — fasliga penningesummor. »Mutta jolla on iso
perä, pitää myös olla isot housut.»

Kautua den 6 Juli 1877. Herr Kamrer A. A. W. Bäck-
ström, Björneborg. B. B. Kanske vore det bäst att skicka till
Scheydt dubbla connoissementer öfver Koskärs lasten, nemligen
ett eller två som upptaga hela lasten, som då, ifall vexlarne i
sin helhet accepteras, lemnas, men i annat fall endast det eller
de connoissemenjer som upptaga den delen som de verkeligen
contraherat och som motsvara vexel på mindre belopp än det
hela. Så är det säkrast att göra; ty får köparen engång con-
noissementet på det hela, så kan han göra hvilka invändningar
som helst mot lasten. Underrätta nu, huru det är utsigt till kassa
eller om jag bör komma till staden, för att öfverlägga med dig
om bästa sättet. -

- Den ifrån Mekaniska verkstaden beställda
hällen afsändes med budet. - - Om kassautsigt finnes, så sänd
med budet till Herr Grandeli J.,500 å 2,200 Fmk, i värsta fall
först i slutet af nästa vecka. — Ännu Lynn Docks lasten. Det
kontraherade connoissementet får nog upptaga så mycket mera,
som Koskärs fartyget lastar öfver hälften af 170 stånd, eller öfver
85 standert, ty deras fel är att de befraktat så stort fartyg.
Connoissementet behöfver icke vara jemt på standert utan huru
det närmast passar.

Kaulua den 9 Juli ißyy. - Herr Kamrer A. A. \V. Biick-
striim, Bjiirneborg. B. B. Det iir mera iin besynnerligt att icke
Hallongren, Nordblom, Kkroos. alla till sammans, kunna uträtta

*) Sommaren tillbragte Ä. med familj på Kautua.
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i Räfsö allt hvad som derstädes iir att giiras. sä mycket mer
då der ju finnes bara Saarikoskis lossning, tackjern likaså samt
en barks pa i) standerts lastning, utan måste du, som nog har
mera iin tillräckligt att bestyra, ännu resa dit, fiir att ställa allt
till det bästa. Hvari ligger felet; tv någonstans måste det ligga.
Allt sedan Nordblom skött l.yttskiirs affären, har jag tyckt att
de ej gått bra.

Kautua den 16 Juli 1877. 1 lerr Kamrer A. A. W. Biick-
striim, Bjiirneborg. .Åberopande, brelvet af i går. Af Herr
Iliander ifrån Tammerfors hade jag bref med gärdagens post,
hvari han säger sig kunna sälja jern till bo Fmk per V/7 i
Tammerfors, Tyrvis och Ikalis; tillika uppgifver Han att jern
vid jernviigsstationerna bjudes till 58 lunk. Dä sä iir fallet,
beslöt jag att låta Honom sälja i Tammerfors om minst 100 L/7'
tages, till bo Fmk derstiides, samt 30 L/7' till Tyrvis fiir samma
pris. Ftl stiirre parti, skrifver Han, kan också säljas i Ikalis
fiir samma bo länk der levereradt. Hvad iir stiirre parti, minst
30 F/7? Om så stor reqvisition insändes Frän Ikalis mot kon-
tant betalning, sä expedieras det ifrån Norrmark. men ieke
mindre post under bo Fmk pä stället. Lat Savander bjuda
ut jern i K:stad der levereradt till bo Fmk, fiir att med galeasen
Moses föras dit. Om Karlström till ex. skulle taga 100 L/7 pä
engång, kunde möjligen mindre rabatt dessutom beviljas, men
endast i nödfall. Lät Saxen nu skrifva dit, iilven till Vasa ät
någon, några. - Kanske iifven till Herr Kurtén. landtdags-
mannen. — Om Herr Hamres gäriga bada affärerna komma i
stånd, sa måste en del iifven utföras ifrån Xorrmark". (Under-
rätten).

Kaulua den ig Juli 1877. I lerr Kamrer A. A. \Y. Biick-
striim, Bjiirneborg. B. B. Brefvet af igår bekommit och lar
nu kl. l-z 4. då jag icke får sömn, besvara detsamma. |ag tänkte
mig om Hull och Grimsby frakten pä samma sätt som du, att
om Hullfrakten iir 30 borde Grimsby vara 47 ' i». Nu begärda
4b kan vara lagomt. kar nu se om det blir affär af. Saari-
koskis lasts assurans far bero tills vidare. Frakten kommer i
alla fall att assureras till 12,000 Fmk. Hvad Hamres anbud
fiir F. Daniel i Servan beträffar, sä iir det sä bra att man måste
acceptera. Telegrafera derföre till honom genast ungefärligen:
Daniel i Servan 180 standert leverans Augusti. September
accepteras. Telegraferar om 180230 standert iir afslutadt.
Brefvet af Hamre utvisar namnet pa mannen, Hvars offerter
100 130 stånd (?) gran samt 80 stånd, aceeptertes. men leverans-
tiden förlängdes fiir hvardera posten med en månad. Således
far du börja hiira efter fartyg fiir halfva partiet till slutet af



Augusti. I-'iir andra halfva ])ai'tiet till slutet af September.
Bekriilta iilven telegrammet till Hamre och säg att om man
ieke lyckas belrakta precist till de bestämda tider, sa iir köparen
förbunden taga ] -z å i manad .-.enare. Bekriilta endast telegram-
met och lemna osagdt om befruktningen; ty man kan senare,
då kontraktet anländt, framställa det oivansagda. -- Klockan
nu 3, jag gar och lägger mig och Peltomaa reser med brefvet.

Kaulua den 20 Juli 1877. Herr Kamrer A. A. \V. Biick-
striim. Bjiirneborg. Brefvet af den K) <l:s bekommit. Det är
raclligt att sätta så mycket som möjligt pototer mal i Saari-
koskis proviant, ty billigast blir det, iilven strömming bör med-
sättas. Besvara Stareken att jag ej har emot att sälja jern åt
honom till 38 Fmk vid Lyttskär mot b månaders accept. Han
må sända någon jakt efter, eller om han logi* med fartyget,
som afhemtar utskotts!-.raderna. I Koskär levereradt kostar
jernet 39 Fmk per F/7'. — Hiisten vill jag sälja, dä jag törst
far köpa en annan. Tuima iir en god och utmärkt häst. Bil-
ligaste pris Jjoo Fmk i) å 7 år gammal. -- Iför jern i frakt
till K:stad betalas 1 Fmk per L/7'. Tager Lennätär icke denna
frakt, sa sändes (-gen Moses. Hypotheklån ä salt torde, icke
behöfvas, då nu flera fartyg väntas och iir under lastning, men
fiir att kunna lösa in Förenings- och Nordbankens vexlar, utan
att behöfva omsätta dem alla, besluter man väl att hypothisera
0111 icke just nu, men framdeles. -- Ihander skrifver till Xorr-
marks förvaltare att ryska profryttarc i Tammerfors bjuda ut
jern till 60 Fmk, till och med har någon sålt fiir 38. Skada
att man ej förr, då Ihander ville sälja der liir bo Fmk, lät honom
sälja dä. Fä nu se om han mera lyckas sälja till bo Fmk. -

-

Xorrmarks förvaltare skrifver att Moses, då den blifver repare-
rad, börjar transportera bräder till Kaunissaari, men då nu
fartyg är befraktadt att lasta i Räfsö och lydnaden i K:saari, sa
behöfves ingen transportering. I alla fall, om också fartyg ej
blifvit befraktadt, transporteras inga bräder ännu; ty de. partier.
som nu nyligen ii ro sålda, upplaga likadana bräder och komma
fartyg att i sin helhet lastas i Räfsö, hvarför transportcrmgen
onödig fiir närvarande.

Kautua den 2g Juli 1877. Herr Kamrer A. A. W. Biick-
striim, Bjiirneborg. Med gubben Peltomaa medföljer mejerismör
som med kapten Laurén skickas till England, som prof. Måtte
han nu betinga ett högt pris.

Kautua den 30 Juli 1877. Herr Kamrer A. A. W. Bäck-
ström. — Just nu bekom jag ditt bref af i dag och finner att
Olssons telegram kort efter min afresa anländt, hvari han bland
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annat frågar, om Saarikoski kan beordras Suttonbridge. Hvar-
för icke kan det beordras dit, om det bara flyter dit, och lasten
fördelaktigare kunde derstiides försäljas? jag Höll pä Grimsby
endast derför att Olssons sista offert var ifrån Grimsby. Lät
nu Saarikoski segla fiir order till Helsingör eller hvart kapten
sjelf tycker, samt telegrafera till Olsson alt skeppet seglat dit
för order samt att Han (de) bemödar att sälja lasten till Sut-
tonbridge*, om der las bättre pris iin i Grimsby. Jag kommer
icke*, ihåg livar Suttonbridge ligger, men tycker att det är det-
samma hvart lasten säljs, om endast ett högre pris erhalles.
Man kan väl ej telegrafera till Olssons, om Saarikoski redan
afseglat, men ifall det ej afseglat, sä I'örl'ares enligt nu faltadl
beslut. Om telegrafering till Olsson företages, sa anmoda tele-
grafera till Bjiirneborg om de nya anbud, som (k* fa ifrån
Suttonbridge samt att du sedermera underrättar Saarikoski,
Hvart det skall segla. |ust nu iir hiir en Raumo bo, som bjuder
ut ett tackjerns fartyg fiir alhemtning af tackjern ifrån Stock-
holm till Raumo fiir 70 penni L/7'. Fråga telegrafiskt om Söder-
berg befraktat, säg att jag kan befrakta fiir 70 4,000 centne.rs
fartyg.

Kautua /len 2 Augusti /Byy. Herr Kamrer A. A. \V. Biick-
striim, Bjiirneborg. B. B. Brefvet af den 31 Juli bekommit och
finner deraf att Raumo kaptenen Kraku fara ren ej Hade reda
pä hamnen till Suttonbridge, således iir saken på det klara.
Får nu se hvart Saarikoski beordras. God vind tyckes det ha.
Mätte* nu orderna bara komma i tid. När och hvar skall man
nu taga reda uppå hamnen till Brienc, borde icke Groundström
sjelf skaffa red:» pa den, annars lar han svara fiir iiolerna. Bra
von* om man finge reda på Brienc hamn. Antagligen kommer
vill ifrån Hamre något bestämt svar om lasten blifvit såld eller
Hvart consigneras. Månne. icke. Hamre förordrar Dieppe, då
han i sitt förra bref uppgaf att i Antverpen ingenting iir att
göra. Leclerc affären förstår jag: vill öka helst offert. Raumo
skonerten skulle efter 7 dagar vara segelfärdig att med ved
segla till Stockholm samt circa 20 23 Aug. färdig att börja
intaga tackjerns last i Stockholm. Kanske man har b dagar att
lasta, ö titt lossa, eller månne det iir fiir mycket? Skrif till
Schul oeh anmoda Honom uppgilva de i brelvet omnämnda
sorter per standert, samt Huru stora fartyg flyta till Cacn.

Det tyska fartyget 30 å 33 standert för Fveret. som anländt
till Räfsö, iir väl ett annat Fverets fartyg, eller iir det detsamma,
som redan tidigare af honom betraktats : Grandell begär kassa
till nästa vecka lördag 1.300 Fmk. kännes icke tillgäng att med
söndags posten alsända, så kan det gerna la vara till slutet af
nästa vecka: tv nog komma bud till dess att skickas till staden.
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Sänd till pastor Granqvist i Vasa 4,500 Fmk, men af denna
summa afdrages hans äldre skuld till mig samt af denna summa
4,500 m. ett års ränta med 270 Fmk. Reversen finnes i byrån,
nedersta lådan till höger inom klaffen. Skicka gamla reversen
tillbaka. Är nu kassa brist, skickas, då kassa finnes. Bra att
du ej tillät Saarikoski gå till Suttonbridge, då hamnen är så
dålig.

Kautua den 13 Augusti 1877. Herr Kamrer A. A. W.
Biickstriim, Bjiirneborg. Telegrafera till Scheydt ungefärligen
följande: »Thompsons måste mot accept emottaga kontraherade
partiet. Sälj återstoden bästa sätt. Ofver dylika dimensioner
aldrig förr anmärkning.» Bekräfta telegrammet brefligen. Om
de ej lyckas tvinga Thompsons ätt emottaga deras kontraherade
parti, så måste*. Scheydts sälja hela lasten ät någon annan.
Lasten har ej annat fel iin att köparen vill fiir prisfall krångla
och göra alla möjliga anmärkningar. Säg iilven att jag under
denna sommar salt flera laster, liksom tillförene, till Frankrike
och ej fått klagomål iifver lasterna. Till vissa hus har jag i
flera års tid sålt och till samma priser, som denna nu ifråga-
varande last, utan anmärkning. Afven till Fngland sålt förut
sådana dimensioner utan anmärkning. Gif litet ovett, ej åt
Scheydt, utan åt Thompson, neml. i Scheydts bref.

Helsingfors den 2 Januari 1878. Assurera mot eldfara
Norrmarks nya byggnad, utan stenfoten för 10,000 Fmk på 2
månader, äfvenså öfriga obrandförsäkrade byggnader, såsom
stall, fähus och alla arbetarebostäder också på 2 månader; ty
i början af mars låter jag försäkra dem i brandstodsbolaget för
landet. Förvaltaren far uppgifva värdet för alla dessa bygg-
nader. Allt detta måste man göra fiir sina afvundsmän. Björna
nu Räfsö Bolaget.»

Att ansträngningar ägt rum fiir erhållande, af ritningar till
ett nytt karaktershus å Norrmark, har redan tidigare omtalats.
Slutliga ritningar uppgjordes af en svensk arkitekt Lager-
spetz. Byggnadsarbetet påbörjades under vintern 1877 och
kom byggnaden i slutet af samma är under tak. I september
år 181S1 bosatte sig Ahlstriim å Xorrmark. Ledningen af affären
och hufvudkontoret öfverflyttades samtidigt dit. Ahlstriim Hade
icke irifvats väl i staden diir lifvet icke tilltalade honom. De



AFFÄRENS UTVECKLING UNDER ÅREN 1871-1886.320

höga utskylderna i Björneborg voro måhända äfven ett skäl
till flyttningen. Hufvudorsaken därtill torde likväl böra sökas
i Ahlströms dåliga hälsa, hvilken icke talte vid den råa och
fuktiga luften i Björneborg. Ofta var han under vintrarna så
medtagen, att han till följd af den dagligen återkommande
andtäppan icke kunde röra sig ute. Många somrar å rad
sökte han i utlandet bot för sin sjukdom. Så vistades han
sommaren 1879 först i Modum och sedan i Lysekil, hvars
klimat var synnerligen lämpligt för honom. Sjukdomen ville
likväl icke gifva med sig och en tid bortåt måste han för
att lindra plågorna använda morfininsprutningar. På det att
detta tillfälliga lindringsmedel icke skulle öfvergå till ett stadig-
varande behof, började fru Eva, som alltid sökte uttänka hvad
som kunde vara honom till gagn, blanda vatten i morfinet, så
att detsamma småningom antog karaktären af rent vatten. Slut-
ligen kom Antti underfund med det välmenta bedrägeriet och
kastade förtörnad morfinflaskan från sig för att aldrig mera

återtagas.
Året 1878 var åter ett dåligt år, sämre än något tidigare

och troligen också sämre än något senare. Hela årets för-
säljningssumma utgjorde endast 291,000 mark och trävaru-
rörelsen å såväl Norrmark som Kaunissaari gick med förlust.
Detta år afgick Ahlströms mångårige prokurist kamrer Anian
Bäckström från hans tjänst oeh till dennes efterträdare hade
Ahlström destinerat sin forne och förste kontorist Karl Moliis,
hvilken likväl afled, innan han från Åbo hann öfverflytta till
sin nya verksamhet. Orsaken till att Bäckström lämnade tjän-
sten torde hafva varit den, att den oaflåtligt tillväxande affären
med dess »förskräckande» penningesummor öfversteg den för
anspråkslösare förhållanden skapade mannens krafter. Bäck-
ström hade, såsom af hans bref framgår, en ständig fruktan
för att penningarna icke skulle räcka till för utgifterna. Denna
fruktan trängde stundom genom bristande lugn å hans sida
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iifven utom kontorets väggar och däraf torde till en del halva
uppstått det pä dessa tider stundom gängse ryktet att Ahlstriims
affärer voro dåliga.

Till en sådan fruktan fanns emellertid aldrig någon verklig
anledning, ty om också Ahlström under vissa år drabbades af
förluster, så ersattes dessa genom vinsterna under andra, mera
gynnsamma år.

Förrän vi från skildringen af Ahlströms affärsföretag och
andra i samband därmed stående förhållanden öfvergå till fram-
ställningen af hans verksamhet i öfrigt under den tidrymd, som
detta kapitel behandlar, kunna vi icke underlåta att i korthet
beröra en rättstvist, som på sin tid väckte stort uppseende och
säkerligen fiirorsakade Ahlström mycken fiirargelse och stora

obehagligheter.

I det föregående har nämnts, att Ahlstriim är NSO^afsina
styfbarn tillöste sig dessas andelar i arfvet efter deras aflidne
fader samt att styfbarnen dä tillika frängingo alla anspråk pä
arf efter sin moder Anna Margaretha. En af dessa arfvingar
var landthandlanden Frans (iskar l.iljeblad, som afled är iNbh',

efterlämnande enkan Maria Adolfina Näs och en minderårig
dotter Alma Ingeborg. Ahlstriim förordnades till förmyndare

för den sistnämnda och enkan gifte om sig med landthand-
landen [-'råns Viktor Gustafsson. Då Alma Ingeborg l.iljeblad
är 1886 blifvit myndig, väcktes af henne rättegång emot hennes
förre förmyndare under påstående att denne försnillat en del
af hennes arfsandek och yrkade hon cl iirf iir pä nytt arfskifte
(dier sin farmoder.

Vid (let ar 1848 efter bruksägaren Johan l.iljeblad förrät-
tade arfskiftet hade hans enka Anna Margaretha l.iljeblad begått
en olaglighet. hvilken nu gaf anledning till tvisten. Af boets
tillgångar hade enkan undandolt 1,500 rubel eller ö.ooo mark.
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enligt egen uppgift i enlighet med hennes mans i lifstiden gjorda
medgifvande. fiir att sålunda bereda döttrarna bonden Israel
Ahlstriims hustru Adolfina oeh rusthallaren Frans Malms hustru
Karolina lika stora andelar i egendomen som sönerna pastor
Johan Liljeblad och landthandlanden Frans Oskar Liljeblad.
Detta hade hon sedermera yppat för Ahlström utan att denne
— obetänksamt nog — därom underrättat arfvingarna. Också
till en annan obetänksamhet gjorde Ahlström sig skyldig, då
han efter sin hustrus död på dennas begrafning underrättade
sina styfbarn om tillvaron af den undandolda summan och med
deras begifvande skiftade densamma så, att pastor Liljeblad,
Karolina Malm, Adolfina Ahlstriim och F. O. Liljeblads utom

äktenskapet födda, men såsom hans erkända dotter Katarina
Adelina Liljeblad erhöllo enhvar sin del och Ahlstriim själf
hustruns andel eller en tredjedel af hela summan. Härvid
lämnades sålunda Alma Ingeborg Liljeblad lottlös. Delningen
var visserligen icke öfverensstämmande med lagens ' bokstaf,
men verkställdes likväl af allt att döma enligt samvetets och
rättvisans fordringar, i det att den oäkta dottren äfven erhöll
sin andel, hvilket eljest icke blifvit fallet, jämte det att Anna
Margarethas vilja och önskan därvid iakttogs. En af orsakerna
därtill, att Alma Ingeborg blef lottlös, torde äfven hafva varit
den, att man för Anna Margarethas eftermäles skull ville bevara
undandöljandet af medlen såsom hennes hemlighet inom kretsen
af hennes närmaste, till hvilka Frans Oskars enka icke tyckes
hafva räknats.

Saken förblef emellertid icke någon hemlighet, och kom
äfven till Alma Liljeblads moders och »dennes andra mans
kunskap. Dessa yrkade nu på nytt arfskifte. Målet drefs af
Ahlströms forne medtäflare K. J. Lönegren med en ifver och
hetsighet som om saken gällt honom sjelf. Processen fördes
å kärandenes sida såsom Ahlström varit den störste missdådare.
Redan i början af rättegången, innan någon som helst bevisning
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blifvit framställd, stämplades han nästan såsom tjuf, och senare,
då han friat sig med ed, såsom menedare. Kärandepartens
ilska gick så långt, att då Ahlström en gång försummat att

infinna sig till ett rättegångssammanträde, påstående gjordes
att han skulle tagas i förvar för att inställas till följande sam-
manträde; och likaså framställdes yrkande därom att Ahlström,
innan han finge aflägga eden, af vederbörande präst borde
underrättas om edens vikt och betydelse.

Onödigt vore utan tvifvel att i alla dess detaljer följa med
denna långvariga och invecklade rättegång och anse vi oss
här blott böra nämna att äfven pastor Liljeblads arfvingar
gjorde gemensam sak med käranden, utan att dock därpå
någonting vinna, samt att processen fortsattes ännu efter Ahl-
ströms död, ända tills hans arfvingar enligt en med Alma
Liljeblad träffad öfverenskommelse till henne utbetalade en
summa af 200,000 mark. Såsom tecknare af Ahlströms personlig-
het tillkommer det oss blott att visa, huru han själf betraktade
saken och hvilka synpunkter hos honom härvid gjord sig gäl-
lande. Uti en år 1889 till häradsrätten ingifven skrift anföres
af honom bl. a.:

»»Då jag förbehållit mig att få till Häradsrätten inkomma
med skriftligt bemötande uti det af landthandlandedottren Alma
Ingeborg l.iljeblad, frän staden Tammerfors, emot mig vid
Häradsrätten utförda påståendet om, bland annat, ansvar för
det jag vid bouppteckningen efter min aflidna första hustru
Anna Margaretha Liljeblad skulle underlåtit att uppgilva några
klaganden Alma Ingeborg Liljeblad efter hennes fadermoder
bemälda Anna Margaretha Liljeblad tillkommande arfsmedel,
utbeder jag mig att i sådant afseende få afgifva följande gen-
miilc: -

»På siitt af Häradsrättens den 5 December 1888 under
§ 184 förda protokoll och de däri åberopade handlingar och
skrifter närmare inhemtas, har jag tydligt och klart ådagalagt:
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att jag vid Anna Margaretha Liijeblads begrafning fiir hennes
därvid närvarande barn och mina stjufbarn upplyst dem om att

den aflidna skulle från bouppteckningen efter sin aflidne: första
man bruksägaren Johan Liljeblad halva utelämnat ettusen fem-
hundra rubel silfver, motsvarande, sextusen mark, hvilka medel
jag, som saknade kännedom om huruvida desamma i själfva
verket influtit i mitt bo, enär Anna Margaretha Liljeblad sjiilf
förvaltade sina egna medel och däraf under sin lifstid jämväl
utgifvit åt sina barn af mina egna tillgångar, förklarade mig
beredvillig att utlämna ät mina stjufbarn och däraf med deras
samtycke fiir egen del behållit Anna Margaretha. Liljeblads
giftorätt däri och åt dem utgifvit de återstående tvåtredje-
dclarne, utan att jag tagit någon den ringaste befattning med
fördelningen af sagde medel; att mina stjufbarn vid omnämnda
begrafningstillfälle varit ense om alt klaganden Alma Ingeborg
Liijeblads moder Maria Adolfina Gustafsson på af mig förut
framhållna skäl icke skulle erhålla någon vetskap om fördel-
ningen af omförmälda medel; och att dessa medel sålunda af
mig utbetalts förrän bouppteckningen efter Anna Margaretha
Liljeblad förrättats samt att i följd häraf och då berörda medel
dåmera icke funnits i boet eller af mig innehades, jag omöjligen
vid sagde uppteckning kunnat uppgifva desamma. Då hand-
landen Gustafsson sedermera i sin egenskap af målsman för
sin stjufdotter Alma Ingeborg Liljeblad hos mig gjort anspråk
på utbekommande af hennes andel i änsagda medel, hade jag
upplyst honom om förhållandet vid ifrågakomna begrafnings-
tillfälle och att jag icke innehade några Alma Ingeborg Lilje-
blad tillhöriga medel samt hänvisat Gustafsson att af mina

stjufbarn utsöka hvad de i sådant afseende. öfverhöfvan af mig
fått uppbära.»

»»Uti sin till Häradsrätten ingifna skrift, hvilken innehåller

de svartaste och fräckaste tillvitelser och beskyllningar mot

mig och min person, har klaganden i afsigt att ytterligare ned-
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svärta mig framkommit med ett sanningsliist påstående, hvilket,

ehuru detsamma icke berör förevarande sak, jag likväl anser
mig förpligtad att med några ord bemöta. Klaganden har
nemligen uppgifvit att jag genom särskild rättegång sökt binda
klagandens moder till samma förbrytelse, döljandet vid boupp-
teckning af egendom uppgifven under edsförpliktelse, fiir hvilken
jag står under tilltal. Verkliga sakförhållandet därmed iir det
att jag i egenskap af fiirinvndare för klaganden, då jag haft
full anledning betvifla riktigheten af hennes moder Maria Adol-
fiina Gustafssons uppgifter om hennes mans efterlämnade bo.
hvilket icke innehades af mig, utan tvärtom af Maria Adolfiina
Gustafsson, affordrat henne edgång beträffande hennes upp-
gifter om boets stiil 1 ning. hvarmed hon »genast efter sin mans
frånfälle ingalunda af sorg oeh bekymmer djupt nedtryckt»,
utan tvärtom lyckliggjord af detta dödsfall, med nöje tagit lie-
fattning. F'rån vidare redovisningsskyldighet till mig fiir sina
åtgöranden blef hon befriad af klaganden, som samtidigt upp-
nått myndig ålder. Däremot har jag aldrig tilltalat Maria
Adolfina Gustafsson fiir det brott eller mened, hvarför klagan-
den nu väckt åtal emot mig.

»Att jag ingalunda fiir egen vinning (dier fiir att skada
göra med uppsåt ifrån bouppteckningen utelämnat ifrågakomna
klaganden tillhöriga medel, framgår tydligen icke allenast af
hvad jag i denna sak vid domstolarne härförinnan framhållit,

utan ock af den omständigheten att jag, i händelse jag kunnat
förutse att jag därutinnan låtit någon förseelse komma mig till
last, beredvilligt skulle vid ifrågakomna uppteckning uppgifvit
den klaganden tillkommande andel af oftanämnda medel, fiir
att därigenom förekomma att ett åtal af nu ifrågavarande be-
skaffenhet emot mig kunnat väckas samt äfven däraf att det
emellan mig och mina förbemäldc stjufbarn städse det hjärtli-
gaste förhällande, och god sämja varit rådande, hvilket iifven
föranledt mig att på min egen bekostnad och utan afdrag å
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det dem tillkommande arfvet efter deras föräldrar uppfostra och
underhålla dem frän deras barndom intill dess de uppnätt
mogen ålder, hvilket särskildt varit fallet med prosten l.iljeblad,
som af mig underhållits alltsedan han inkommit i elementar-
skolans andra klass intill dess han blifvit prestvigd. Till syn-
nerlig tacksamhet fiir de uppoffringar jag sålunda fiir dem fått
vidkännas och fiir den myckna möda och det myckna besvär
mig åsamkats särskildt fiir klagandens fader dymedelst att jag
efter hans frånfälle drabbats af synnerliga utgifter lör utred-
ningen af hans efterlämnade bo, hvarom hiir blefve fiir vid-
lyftigt att närmare beskrifva, har mot mig anställts förevarande
riittegång, hvarigenom jag stämplas såsom en ärelös person!
Att jag kunnat från mig afvända denna riittegång, har berott
diirpå, huruvida jag von- beredvillig att ingå på att af klagan-
dens fader handlanden Gustafsson och dess juridiska biträde,

herr Lönegren till mig gjorda förlikningsförslag, gående ut på
att jag till klaganden skulle utbetala i förlikning tvåhundra-
tusen (säger 200.OOO) finska mark och åt herr Lönegren afträda
eganderätten till mitt egande Kallela hemman i Hvittisbofjärds
kapell, uppskattadt i viirde, till 40 å 50,000 mark, ett anbud
utgörande redan i och fiir sig ett klart bevis på motiverna till
väckandet af denna riittegång och hvilket jag själffallet tillbaka-
visat.»»
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STRÖMFORS.
Johan ('reutz- grundlägger Strömfors bruk /:r i6/)8. —

Brakel neillirinner under st/ira ofreden ar 171 1. ■ Johan
Creutz' testamente af 172(1. — Bruket /i/i-ruffhygges ar

1746 af handlanden Jakob Forsell oeh bruksförvaltaren
. lu/lers Nahrs/röi/i. - Strömfors bruk me/1 underlydande

lägenheter tillfaller ar 1772 de af F/irsellska och Nohr-
s/römska arfvingarna. Strömfors under bergsrådet
Henrik Johan af /-'orselles 178}—/jo. — Krigel 1788—/jo.

-■- Strömfors under IL J. af Forselles' enka Pirgiuie
Christina af Forselles, född Carskiöld 17/jo -1847. Seg-

slitna vattenrättslvisler. Pehr Henrik af Forselles.
„Ströutfors aktieliohig." -

. Uds/röm lillhandlarsig Strom-

fors /88Ö.

I frän år 1886 vidtager äter ett nytt tidsskifte, i den Ahlströmska
1 affärens historia. De sista tio aren af hans lefnad, hvilka

bilda detta tidskifte, kunde man kalla -kolonialpolitikens- tid.
Därtilis hade han hållit sig sa att säga inom området ai egen
kontinent, i trakterna kring Björneborg och Västra Finland;
nu börjar han söka sig längre bort företagande eröfringståg
tiil Nyland, Tavastland och slutligen ända till Karelen. Sam-
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tidigt utvidgas affären jämväl i hemtrakterna genom köp af nya
sågar och nya jordlägenheter.

Denna period börjar med köpet af Strömfors' bruksegen-
dom och till densamma höra sågarna vid Tammerfors, Hamn-
holms såg, Pihlava och Tourula.

Låtom oss först kasta en blick på Strömfors' bruks och
därunder lydande lägenheters öden.

Af Kautuas historia känna vi landshöfdingen öfver Åbo
län friherre Lorentz Creutz. Då vi nu gå att beröra Strömfors'
tidigare öden, möter oss äfven här det fräjdade Creutzka namnet.

Johan Creutz' en broder till Lorentz, var nämligen den man,
hvilken grundade Strömfors järnbruk.

Johan Creutz, född i Abo år 1651, var i början krigare.
I unga är tjänade, han vid engelska och svenska flottorna, men
öfvergick senare till landthären och blef år 107b öfverstelöjt-
nant. Förutom insikter i krigskonsten hade han förskaffat sig
lärd bildning och särskildt idkat juridiska studier. Han ut-

nämndes därför år 1680 till lagman i Karelen och handhade
tillika aren 1(187 |lfö kindshiifdingsämbetet i Viborgs län. Ar

1703 blef han först tjänstförrättande och sedan ordinarie lands-
höfding iifver Tavastehus och Nylands län. Följande sin faders
och broders exempel biirjade iifven Johan Creutz vinnlägga sig
0111 bärgshandtering och uppförde år 1691 en hammarsmedja
på sitt ägande Sippola säteri rusthåll. Denna inrättning var
likväl endast några fä år i verksamhet.

Striimfors eller Petjärvi, såsom bruket då för tiden kallades,

anlades eller rättare privilegierades till anläggning å Petjärvi
säterirusthålls mark i Pyttis socken af Viborgs län den 5 Feb-
ruari \()i)H. Privilegiet erhölls på grund af bärgsintendcnten
Daniel Starmans förord och sedan de ofvanför forsen boende
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bönderne förklarat, att vattnets uppdämning icke komme att

förorsaka dem någon skada. Inrättningen var afsedd för en

stångjärnshammare med tvänne ässjor och beviljades densamma
sex frihetsår, räknadt från den dag bruket först kommit i gång.
År 1705 erhöll Creutz ytterligare 6 frihetsår. Denna tid hade
knappt gått till ända, förrän bruket år 1711 nedbrann till
grunden och därefter icke reste sig ur sin aska innan mer än
tre årtionden förgått.

Orsaken därtill att bruket icke tidigare återuppbyggdes
måste sökas först i stora och därefter i lilla ofreden samt sär-

skildt äfven i bruksägarens deltagande i tidens politiska till-
dragelser. Landshöfdingen Creutz hade annat att göra än att

sköta sina privata affärer, och slutligen såg han sig likasom så

mången annan finsk man tvungen att undan krigets härjningar
flykta öfver till Sverige. Där verkade han såsom landtmarskalk
vid 1713 års riksdag och var äfven i öfrigt en af de ledande
personligheterna under den tid Karl XII uppehöll sig i Turkiet,
utan att härunder i minsta mån befatta sig om eget lands och
folks angelägenheter.

Kfter konungens diid blef ('reutz riksråd år 17K). Redan
därförinnan hade han utnämnts till president i Abo hofrätt,

men återflyttade först efter fredsslutet år 1721 till Finland.
Länge fick denne »-äkta finne- (»aimo suomalainen»), hvilket
hedersnamn honom tilldelades, likvid icke verka till gagn för
lanclet, eniir han redan år 172b afled.

Aret före sin diid upprättade ('reutz »kiännande krämpor
och brist å rörlige, krafter ett testamente, hvari han fördelade
sina besittningar (-mellan sina barn. Uti detta testamente om-
nämnas flera lägenheter, hvilka allt fortfarande hiira under
Striimfors' bruksegendom. Sonen grefve Gustaf Creutz, lands-
höfding iifver Österbotten (diid 174b) tilldelades Stor-Abborfors
säterirusthäll samt tviinne ryttarestoinhemman, hvarunder lydde

iifven holmen Svartviran. Till Stor-Abborfors säteri hiirde i
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egenskap af augmentshemman 6 hemman i Lill-Abborfors by,
äfvensom ett hemman i Vesterby by, hvilket ägde en tredjedel
af Pyttis' och Stor- och Lill-Abborfors laxfiske.

Johan Creutz' andra son majoren Carl ('reutz erhöll Pet-
järvi säteri med tviinne ryttarestomhemman, hvartill såsom

augment hiirde, 8 hemman i Vester-Kyrkby by samt en tredje-
del i nyssnämnda fiske.

Den tredje sonen ryttmästaren Johan Creutz tillföll Öster-
kyrkby siiterirusthåll med Stockfors ladugård, hvilka utgjorde
tvänne ryttarestomhemman äfvensom ett hemman i Vester-
Kyrkby by, hvartill såsom augment hiirde 4 hemman i Öster-
Kyrkby samt tvänne Klåsarö hemman äfvensom en tredjedel af
ofvannämnda fiske.

Den fjärde sonen kammarherren Svante Creutz erhöll
Kulla gärd och berustade säteri, hvilket Johan ('reutz köpt af
en kapten Boije. och hvartill såsom augment hiirde ett hemman
i Vesterbv.

I testamentet uttalade Creutz den finskan, att det till lägen-
heterna hörande fisket, hvaraf inkomsterna beräknades uppgå
till sammanlagdt 200 daler silfvermynt, skulle, bedrifvas gemen-
samt, antingen sålunda att fångsten omedelbart skulle, delas,
eller ock sålunda att en af delägarene skulle öfvertaga fisket i
dess helhet och sedan godtgöra de andra kontant.

Angående dessa lägenheter och det till dem hörande
fiskets tidigare, öden må hiir anföras följande. Den äldsta ur-
kund, hvari Stor-Abborfors omtalas, torde vara ett bref af år
1357, däri konung Magnus förordnar, att biskop Hemming i
Abo icke längre behöfde betala den fjärdedel af fiskfångsten
hvilken förut till honom erlagts. Ar 1422 ägde biskopen i Abo
cma hälften af Abborfors' fiske och denna förmän kvarstod
åtminstone intill (iustaf I:s reduktion, då Abborfors liksom
många andra katolska kyrkans gods indrogos till kronan.
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På Gustaf II Adolfs tid försålde kronan år 1630 ej mindre
Stor-Abborfors än öfriga Johan Creutz tillhöriga lägenheters till
ägaren af Sagu och Korsnäs, öfversten Jakob Duwalt, hvilken
kommenderade tvänne regementen tyskt infanteri och åt konun-

gen lånat betydande penningesummor för krigsbehof. Nämda
år hade han ännu en fordran på 9,192 rd. Jakob Duvalt, som

var fiidd år 1589, hade från simpel musketör tjänat sig upp till

Stockmagasinet ofvanom fallet.

general och stupade år 1634 i striden vid Gross-Glogau. Hans
dotter Elsa var gift med landshöfdingen i Åbo, amiralen Lorentz
Creutz d. ä., hvilken var fader till grundläggaren af Kautua
Lorentz Creutz d. y. och anläggaren af Strömfors Johan Creutz.
Jakob Duvalts lägenheter öfvergingo därför antagligen såsom

mödernearf till Johan Creutz.
Af Johan ('reutz' söner hack-, såsom redan nämnts, majoren

Carl Creutz erhållit Petjärvi, med hvilket utan tvifvel iifven
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privilegiet å järnbruket följde, ehuru bruket icke fanns till vid

tiden fiir testamentets upprättande. Majoren Carl Creutz dog

år 1740 och antagligen tillföll Petjärvi (dier åtminstone bruks-

privilegiet då hans broder landshöfdingen iifver Österbotten

(iustaf Creutz, eftersom beggedera från honom uppgilvas ha

öfvergått till handlanden Jakob Forsell och bruksförvaltaren
Anders Nohrström.

Dessa tvänne män blefvo det nuvarande Strömfors' grund-
läggare. Det gick sålunda med Strömfors nästan som med

Kautua och Fredriksfors, hvilka från sina tidigare till krigare-
ståndet och högadeln hörande ägare kommo i händerna på
borgerliga affärsmän.

Sä snart lilla ofreden upphört och fred ingätts. började

Forsell och Nohrström uppbygga bruket utan att af bärgs-
kollegium utverka sig tillstånd därtill. Dä bruket under sin

första tillvaro redan fått tillgodonjuta detsamma beviljade fri-

hetsår, men i själfva verket utgjorde ett nytt företag, anhiill o

dess återuppbvggare förnyad skattefrihet fiir 9 eller 10 år samt

tillstånd att invid stångjärnshammaren uppföra en knippham-
mare och en såg.

Bergskollegiets svar pä denna anhållan var lika oväntad!
som egendomligt. Uti utslag af den 21 maj 1745 vägrade
kollegiet icke blott att bifalla till ansökningen, utan förbjöd
iifven vid vite af 100 daler silfvermynt sökandena att fortsätta

med hammarens återuppbyggande. Såsom skäl fiir afslaget

anfördes, att det ännu icke var afgjordt. hvar den nya stapel-
staden, Degerby eller det nuvarande Lovisa, komme att upp-
föras i stället fiir Fredrikshamn som gått förloradt och fallit på
ryska sidan. Afslaget motiverades också därmed, att det ännu

var ovisst, huru gränsen emellan Sverige och Ryssland komme

att dragas. Detta var ett hårdt slag fiir Forsell och Nohrström,

hvilka redan hunnit anskaffa alla fiir brukets uppbyggande
nödföa materialier. Fiir Forsell särskildt torde denna sakernas
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vändning ha varit så mycket mera förtretlig, som det just var

han sjiilf som vid denna tid bragt ä bane frågan om grund-
kiggande af den stad. hvilken nu blef ett hinder fiir förverkli-
gandet af hans egna fiirehafvanden.

Med anledning af afslaget inlämnade Forsell och Nohr-

ström. till bärgskollegiet en ny ansökning, hvari framhölls, att

den nya stapelstaden vore afsedd att uppföras på ett afstånd
af tjq mil från den ifrågakomna bruksinrättningen, hvarför denna
icke kunde anses blifva staden till hinders; hvad riksgränsen
åter angick var det likaledes att antaga att bruket komme att

förblifva inom svenska Finland. 1 hvarje händelse förbundo
sig sökandena att svara för all den skada bruksanläggningen
tilläfventyrs kunde medföra, hvarförutom Forsell för sin del

muntligen inför kollegiet framhöll att den ifrågakomna konces-

sionen vore lämpligaste utvägen att bispringa honom själf,
hvilken under sista kriget förlorat största delen af sin egendom.

Ännu återstod likväl en svårighet. Bärgskollegium ansåg

nödigt att hiira Forsby bruks delägare i saken, och desse fram-

höllo, att, da Degerby stad komme att byggas midt emellan
Forsby och Striimfors, det vore fara värdt att skogarna i dessa

trakter icke skulle räcka till både fiir staden och tviinne bruks-

inrättningar, hvarför de påyrkade anställande af ny undersiikning
fiir utrönande däraf, huruvida tillgängen pä skog vore, tillräcklig
och huruvida icke det nya bruket komme att tillskynda Forsby

bruk skada. Härtill genmälde Forsell att skogstillgängen var

tillräcklig och att Striimfors icke komme att betjäna sig af andra

skogar än de till Petjärvi och närgränsande lägenheter hörande,
hvarförutom han jämte sin bolagsman förband sig att icke ut-

sträcka sina koluppköp till Nylands län, hvarest Forsby var

beläget. Då iifven bärgmästaren förklarade att anläggnings-
stället var godt samt försed t med ändamålsenligt vattenfall och

tillräcklig skog, meddelade bärgskollegium omsider den 3 juli

17.45 sökandena tillstånd att fortsätta byggandet af hammar-
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smedjan, men förbjöd dem vid 200 dalers vite att idka kolupp-
köp inom Nylands län eller på något siitt hindra Forsby att

tillhandla sig kol och byggnadsvirke eller förskaffa sig arbets-
folk. Beträffande knipphammaren och frihetsåren förbehöll sig
kollegiet att framdeles utlåta sig.

Stånghammaren och den ena ässjan kommo till stånd

vintern 1746, den andra ässjan följande år. Det tackjärn som

användes å bruket var svenskt. Smidet uppgick till cirka 700
skeppund om året, och då bruket var bygdt å frälsejord, upp-
bars från och ined år 1747 en hammarskatt af 6 skeppund.

Bruksägarena förnyade emellertid sin anhållan om frihetsår
samt om rättighet att uppföra en knipphammare och en bruks-
väg. Häremot anmärkte ägarena af Forsby bruk åter, att det,
enär gränsen emellan Finland och Ryssland ännu icke var

fastställd, vore omöjligt att veta hvilken olägenhet Forsby i det

ena eller andra afseendet komme att hafva af Strömfors bruk,
hvarför de, i stöd af sina privilegier förbehöllo sig laga talan
efter det gränsen engång blifvit uppgången.

Först den 6 juni 1753 tillerkändes bruket frihet från er-
läggande af hammarskatt intill utgången af år 1757.

Under de föregående åren, ända från år 1749, hade bruket

emellertid erlagt endast half bevillningsskatt.
Tillstånd till anläggande af knipphammaren erhölls år

1749. Ofvannämnda dag år 1753 fastställdes stångjärnssmidet
till 600 skeppund, eller inberäknadt frälserätten och hammar-
skattsjärnet till 696 skeppund, hvaraf 6 skeppund erlades i
hammarskatt från och med år 1758. Bruket hade rätt att upp-

köpa allt för smidet behöfligt tackjärn. Likasom öfriga klen-

smedjor befriades knipphammaren från erläggandet af skatt.
År 1767 synes af en eller annan orsak varit fråga om att

få sätta knipphammaren i ovärksamhet, enär Forsell för att vinna
stöd för densammas hållande i gång vände sig till borgerskapet
i Lovisa med anhållan om utlåtande angående verkets behöflig-
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het. Borgerskapet svarade härtill, att Striimfors' knippsmedja
till följd af det goda och billiga smide densamma levererade: var
sä mycket nyttigare som bruket låg i närheten af staden och
ä orten icke fanns andra järnbrul- än Forsby, hvilket var mera
allägset och hvars jiirn var sämre och dyrare. Tillika framhölls
att Striimfors var beläget invid den till Savolaks och Karelen

Strömfors' såg.

ledande landsvägen och att allmogen vid sina färder fram och
äter därstädes kunde förse; sig med järn. Me.d afseende härå

och dä stadens handel komme att lida albräck i brist på godt
exportjärn. förklarade, borgerskapet såsom sin Ulligaste önskan
att knipphammaren fortsättningsvis finge hållas i gång. Häraf
framgår att borgarene i Lovisa bedrefvo en betydlig handel
med jiirn från Striimfors bruk. — Samma fråga upprepades och
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samma svar angående knipphammarens behöflighet erhölls af
allmogen vid häradstingen å orten.

Af Strömfors' ägare dog Nohrström före Forsell, jämte
hvilken Nohrströms enka Ester Sidonia Nohrström, född Raschau,
sedan innehade bruket. Under deras tid år 1760 köptes Pet-
järvi till skatte och bruksegendomen utvidgades genom köpet
af nya kronan tillhöriga hemman. Då köptes år 1760 Knuts
och Skäggas hemman i Hindersby af Lappträsk socken samt

Kåskas, Mårtens och Eskils hemman i Finnby by af Pyttis
socken. Därförinnan hade år 1750 af kronan köpts sex hem-
man i Lill-Abborfors by nemligen: Heikas, Ryttars, Lassas,
Nybondas, Svarfvars och Böjsas. Alla dessa lägenheter äro
fortfarande i brukets ego. År 1747 hade en liten kyrka upp-
förts vid bruket.

Forsell dog år 17(18. Han liksom sä många andra tidigare
iigare af Ahlstriims många besittningar har sin lilla plats i värt
lands historia. Forsell var fiidd är lögb i Yeekelaks (dier nu-
varande Fredrikshamns stad, hvarest hans fader Jakob Forsell
uppgifves ha varit handlande. Under det sonen Forsell jämte
sina föräldrar var stadd pä flykten under stora ofreden råkade
han i rysk fångenskap. Han hade först varit sinnad att egna
sig åt krigareyrket, men skaffade sig nu sin utkomst genom
handel. Därjämte gjorde han kronan stora tjänster genom att

utspeja tyska budbärare. Efter kriget bosatte lian sig i Fredriks-
hamn och blef radman därstädes. Dä lilla ofreden utbröt, gjorde
Forsell åter allt fiir att skada fienden. Fdter fredsslutet bosatte
han sig å Degerby rusthåll och verkade, där för grundläggandet
af en stad ä rusthallets mark. Ar 1747 blef han stadens första
borgmästare och samma år representant iifven vid riksdagen.
Fiir sina många förtjänster erhöll han först titeln af kommerse-
råd och adlades sedan år 17(17, dä han antog namnet af
Forselles.
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Efter kommerserådet af Forselles' död år 1768 delades
bruket jämte därunder lydande lägenheter år 1772 i tvänne
lika stora delar emellan hans och Nohrströms arfvingar. Vid
arfskiftet efter af Forselles uppskattades hälften af Strömfors
till 20,000 daler kopparmynt. Han hade äfven ägt en såg vid
Unimeljoki, Storby säteri rusthåll, en del af Tessjö såg samt

Orjärvi rusthåll. Hans son, sedermera bärgsrådet Henrik Johan
af Forselles, sålde emellertid alla sina andra lägenheter utom

Strömfors och Petjärvi, men köpte år 1783 äfven andra hälften
af nämnda egendomar. Därförinnan hade han varit bosatt i
Sverige, hvarest han ägt Yxe järnbruk i Örebro län. Äfven
detta bruk afhände han sig för att öfverflytta till Finland.

Under 1788- <jo års krig, hvilket af (iustaf 111 sä lättsin-
nigt påbörjats, rakade Striimfors genom närheten till ryska
gränsen nästan i fötterna på kriget och led mycket af krigs-
oroligheterna. Särskildt förstördes brukets skogar sa, att frän
dem icke stod att erhålla tillräckligt kol fiir bruksdriften.

Bärgsrådet af Forselles dog är 171)0 och Striimfors öfver-
gick nu till hans enka Virginia Christina af Forselles, fiidd
Carlskiöld. Fnkelru af Forselles ägde och skötte Striimfors
under närapa ett hällt sekel eller intill sin diid är 1847. Under
hennes tid ombyggdes stanghammaren år 171)2. Till densamma
hiirde tviinne iissjor. Dessutom fanns a bruket en knipp- och
spikliammare, en ivaramig säg, en kvarn med tre par stenar,
häfverstamp och ett tegelbruk".

Angående särskilda andra förhållanden å bruket lämnar
en på denna tid, år 1804, tillkommen berättelse några upplys-
ningar. Bruket, som var uppfördt på en liten holme i Kymmene
älf, sträckte sig i väster till en gräfd kanal och i öster till en
biådra till älfven, men stötte i norr och söder till själfva älfven,
som en half mil längre ned utgjuter sig i hafvet. Bruksegen-
domens landtområde sträckte sig i norr till Ånäs rusthålls
marker, i väster till Tessjö, Labby och Harsböle byar, i söder
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till hafvet och i öster till gränsen mot Ryssland. Bruket var
beläget på ett afstånd af 2 mil från Lovisa, 6 1/.. mil från Borgå
och 12 1/_ mil från Helsingfors. Det låg vid korspunkter för

vägarna till Fredrikshamn, Lovisa och Jyränkö eller Heinola.
Om jordbruket säges, att det sköttes på vanligt sätt »fördelt
till halfsäde». Ängsskötseln egnades den största omsorg och
vattensjuka ängar förbättrades genom dikning. Därjämte hade
man börjat uppodla kärr och förvandla dem till fruktbara ängs-
marker ehuru mycken möda och kostnad måst användas för
upprödjandet af ängarna och deras skyddande mot vattenflöde.
Öfversvämningar voro sålunda redan då för tiden fördärfbrin-
gande för Kymmene älfdal. Ladugårdsskötseln bedrefs med
framgång och befordrades genom sunda, från dålig luft fria,
ljusa fähus, hvilket säkerligen icke var vanligt på den tiden,
eftersom förhållandet särskildt framhålles. Sommarbetet var
temmeligen dåligt, magert och torrt, emedan jorden var bergig.
Skogen var icke mera god, men räckte dock till för kol, gärdsel
och brännved. En stor förmån erbjöd lax-, sik- och ål-fisket
uti Kymmene älf, och synnerligast i Paasikoski-, Kuusikoski-
och Rökhusfors forsar.

Af Kautuas och Fredriksfors' historia har erfarits, hurusom
därstädes nästan omedelbart efter brukens anläggning uppstodo
särskilda stridigheter med de kringboende- biinderna. På hvart-
dera stället voro vattenrättstvister tidt och ofta återkommande

företeelser och till dem sällade sig å Kautua århundraden ige-
nom fortgående kolningstvister samt vid Fredriksfors tvister
angående eganderätten till omgifvande skogar och jordområden.

Å Strömfors synes kolfångsten icke hafva gifvit anledning
till några svårigheter. Däremot fingo ägarena utkämpa ständigt
återkommande strider angående vattnet i älfven, hvars upp-
dämmande man försökte förhindra. Det sedan urminnes tider

vid mynningen af Kymmene älf idkade fisket gjorde tvisterna
ännu mera invecklade. Äfven öfversvämningarna i älfven och
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de ai dem förorsakade skadorna, hvilkas aflägsnande under
-senaste tider åter kommit på dagordningen, synas redan förr
i tiden hafva hotat brukets fördelar och rättigheter.

Den tidigaste af dessa tvister möter oss år 1654. Asses-
sorn Karl Henrik Wrede stämmer då friherre Lorentz Creutz
för rätta yrkande hans skyldigkännande att öppenhålla kungs-
ådran i de laxpator han uppfört, på det att kärandens ofvanför
belägna ängar icke måtte öfversvämmas och honom därigenom
tillskyndas skada. Häradsrätten förkastade emellertid yrkandet
på den grund att Creutz' fiskpator icke voro annorlunda byggda
än sedan urminnes tid varit öfligt och emedan detta, äfven
om däri låge någon olaglighet, vore egnadt att göra dem lag-
enliga. Utslaget motiveras ytterligare, förutom därmed att

markerna icke ledo alla år utan endast under synnerligen
»våta år», äfven därmed att inbyggarene i Pyttis, Klåsarö och
Abborfors voro beskattade för sina fisken, hvilka komme att

öfvergifvas, om forsarna hölles öppna sommartid, hvadan lands-
höfdingen Lorentz Creutz således icke skulle hafva någon nytta
af sina lägenheter och fisken. Icke heller kunde det visas, att

uti forsarna någonsin funnits båtled. På grund häraf tillerkändes
landshöfdingen rätt att hålla och framgent uppföra sina laxpator
på sätt desamma blifvit uppbyggda den tiden de tillhörde kro-
nan. Lagmansrätten fastställde domen.

Först inemot ett sekel senare eller år 1761 framträdde
samma fråga ånyo.

Jakob Forsell och Anders Nohrströms enka besvärade sig
hos guvernementskollegiet i Viborg däröfver, att handlandene

Johan Brusin och Anders Gottlieb Rosenmark från Fredriks-
hamn, hvilka ägde Stor-Abborfors, utan vederbörligt tillstånd
och föregången undersökning uppfört en laxpata öfver hela
älfven. till följd hvaraf fisket i det ofvanför belägna Paasikoski,
hvilket tillhörde Petjärvi och Stor-Abborfors gemensamt, blifvit
alldeles onyttigt. Därför fordrade de att Brusins och Rosenmarks
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pator skulle rifvas. Besvären föranledde icke till någon åtgärd
af samma skäl som i den ofvan omtalade processen gjorts
gällande. Af handlingarna framgår att tvisten föranledts däraf,
att den omtvistade dammen efter det densamma år 1741 bort-
förts af flodvattnet icke återuppbygts förrän år 1757, intill hvilket
år gården stått öde. Guvermentskansliet förklarade därjämte,
att då alla fisken i denna likasom äfven i Pyttis-ådran efter

reduktionen blifvit skattlagda (till 200 riksdaler) och gjorts till
augment under Stockfors, Stor-Abborfors och Petjärvi, och då

Petjärvi idkat lax-fiske ä stränderna nedanför den uppdämda
forsen, kunde enahanda rätt icke heller förvägras Stor-Abborfors.
På det att de fiske idkande svenska och ryska undersåtarne

emellertid icke måtte lida skada och den ena tillskyndas fördel
på den andras bekostnad, pröfvade guvernementskollegiet rätt-

vist att all fisk, som fångades nedanom Kuuskoski fors, skulle
jämt fördelas emellan ägarena af Stor-Abborfors och Petjärvi.

Detta guvermentskansliets förfogande synes emellertid icke

ha kommit till efterlefnad, enär ägaren af Stor-Abborfors hand-

landen Paul Fredrik Kniper i Fredrikshamn, som gift sig med

ofvannämnde Brusins enka, år 1767 instämdes för rätta för det

han under de tvänne föregående åren icke allenast förhindrat
Petjärvi att fiska å de gemensamma fiskeplatserna, utan äfven

vägrat att af stå någon del af den fisk, han själf där fångat.
Kniper dömdes år 1769 att i ersättning för den andel af fisken
han sålunda underlåtit att utgifva till Petjärvi erlägga 1,700

daler.
År 178b träffade ägaren ai Striimfors Henrik Johan al

Forselles och ägaren af Stor-Abborfors Nikolai Cläyhills, af

hvilka den förstnämnde bodde på svenska, den senare pa ryska
sidan, en sådan öfverenskommelse beträffande laxfisket, att

fiskandet med -.surja , som i denna ådra af älfven bedrefs

nattetid invid Lill-Abborfors, med hänsyn till den skada, det-

samma genom att skrämma fisken ansågs förorsaka fisket med
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andra bragder, skulle upphöra. Öfriga fiskesätt bibehållas oför-
ändrade.

Härefter synes vattnet ha fått strömma och laxarna taga
sig fram genom dammarna bäst de gittade under närmare ett
hälft århundrade till dess att år 1830 tvist åter uppstod an-
gående fördämningarna och fisket.

En gammal arbetarebostad.

Ägaren af Ingerois kronohcmm.ins och Mämmilä bys
fisken överstelöjtnanten Fredrik Bäckman instämde sagda år
för rätta ägarinnan af Striimfors bärgsrådinnan Virginia Chri-
stina af Forselles och ii garen a af Stor-Abborfors Maria Kristina
Cläyhills och hennes söner överstelöjtnanten Erik Cläyhills
och löjtnanten John Cläyhills äfvensom fiskaren Semen Druschin
under \-rkande att kungsådran i Iso- och Vähä Kuuskoski.
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Paasikoski, Nybygget och Lanakoski forsar, uti hvilka svaran-
dena idkade fiske, skulle hällas öppen.

Käromålet stödde sig likasom alltid tillförene därpå, att

fisken icke kunde stiga uppför forsarna till ofvanför belägna
fångstplatser, och yrkades därför, att en tredjedel af vatten-
draget å det ställe rätten funne godt bestämma skulle öppen-

Engammal arbetarebostad.

hållas. Efter det fiskaren Drusehin år 1822 öfvertagit det
Forsellska och Clayhillska fisket, hade han genom att igenfylla
bottnens ojämnheter medels ris och ruskor till den grad ute-
slutit all möjlighet till fiskens uppstigande, att då man tidigare
högre upp kunnat fånga ända till tio laxar om dagen, hade
man därefter fått högst en och icke alltid ens detta, ehuru
bragderna vi tjats endast hvanmnan dag. Det lyckades dock
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icke heller nu att få de gamla utslagen upphäfda och vatten-

draget var och förblef stängdt i stöd af såväl lägre som högre

domstolars beslut.
Då öiverbyggarena genom framhållande af sina fiske-

intressen icke lyckats bryta fördämningarna, åberopade man

sig åter år 1841 på de öfversvämningsskador, som inträffat

något föregående år. De som denna gång besvärade sig och

framställde yrkanden voro friherre Fabian Wrede, assessorn

Bengt Krook, löjtnanten G. A. Colliander såsom förmyndare
för friherre Gustaf Wrede, kronolänsmannen Otto Bäckman
samt 202 bönder från de till Kymmene älf angränsande delarna

af Elimä, littis, Anjala och Strömfors socknar. Svaranden bärgs-

rådinnan af Forselles invände, att den verkliga orsaken till

käromålet icke vore de genom flodvattnet förorsakade skadorna,
utan »den goda laxen, som genom slika dammar hindras be-

söka dem»». Uti svaromålet framhölls äfven, att »»öfversvämningar
torde vara en älfvens naturegenskap, som ingalunda förorsakades
af de öfverklagade fördämningarna, ty de flesta sökandenas

odlade egor voro belägna emellan 20—60 alnar högre än den

närmast intill dem befintliga dammen»». Icke heller denna tvist
ledde till något resultat.

Det sista och farligaste försöket att få kungsådran öppnad
skedde år 1845, då i spetsen för dammbrytarena stod en så

mäktig man som Finlands dåvarande generalguvernör furst
Alexander Menschikoff, hvilken ägde Anjala gård, ägaren af
Mämmilä gård geheimerådet Constantin von Suchtelen samt

ägarena af Sippola gård generallöjtnanten Ivan von Daehn
och guvernementssekreteraren Alexander von Daehn.

Såsom grund för käromålet var också denna gång den
skada flodvattnet åstadkommit å furstens ängar - han hade
förlorat 100 lass hö! Enligt svarandenas uppfattning var läget
uppenbarligen mycket allvarsamt, enär uti svaromålet fram-
hålles vigten af att »rättsordningen hålles ren»».
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Genom anställd undersökning ådagalades, att öfversväm-

ningarna icke kunde bero på de dammar, hvilkas riVande
påyrkades, emedan vattnet hade fritt aflopp till hafvet längs
djupare ådror.

Också anställdes därvid ett försök, livarigenoni man a

svarandesidan ville visa. hvilka fiiljder ådrans öppnande komme

att hafva fiir Striimfors bruk. Da dammluckorna ailyitades till
sjettedelen af iillvens bredd, sjönk vattnet inom några timmar

sa, att maskinerna a bruket stodo stilla.

Då häradsrätten sedan förkastade käromålet, motiverades
utslaget bl. a. äfven därmed, att öppnandet af ådran komme att

hafva Strömfors' bruks nedläggande till följd.
Underrättens utslag upphäfdes icke af öfverrätterna och

— rättsordningen hade hållits ren!

Under bärgsrådinnah af Forselles' tid utvidgades bruket i

så måtto, att i stället för en enda spikhammare inrättades fyra
sådana.

Bärgsrådet Henrik Johan af Forselles hade efterlämnat
tvänne söner Jakob Henrik och Berndt Johan. Den förre lefde

i Sverige, först såsom tjänsteman vid mineraliekabinettet och

sedan såsom bärgsförman vid Sala silfvergrufva, samt dog år

1855. Den senare var militär, tog del i 1808 års krig, tjänade
sedan såsom "löjtnant vid tredje finska jägareregementet och
dog barnlös i Sverige 1838.

Jakob Henrik af Forselles' son Pehr Henrik af Forselles,
född 1819, blef efter farmoderns död ägare af Strömfors bruk.

Därförinnan hade han varit extra notarie i Svea hofrätt. Han

skötte bruket intill år 1876, då han efter det affärerna råkat

på obestånd såg sig tvungen att öfverlämna bruket till sina
borgenärer hrr A. Eklöf, E. M. Lindroth, V. Wulff, C. A. Levin
och A. Terichoff. Under hans tid förändrades brukets tvänne

tysksmides härdar till s. k. franche-comté härdar. Han om-

byggde äfven sågen, hvilken nu erhöll tvänne ramar. Dessa
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förbättringar torde i sin mån ha dragit till försämrande af hans
affärsställning.

Ar IS7H öfvertogs bruket för en summa af öOo.OOO 111. af
ett bolag, benämdt Striimfors aktiebolag . Bolaget gjorde
konkurs år IKXS. Det stod dä i en skuld af 248,884 mark 50
penni till Finlands hypoleksförening och af 162.400 mark till
Lovisa sparbank.

Ångbåten Strömfors.

Den 14 juli IS.SO sålde konkursförvaltningen Strömfors
bruk med därtill hörande lägenheter ti!l Antti Ahlström. Köpe-
skillingen utgjorde 505.000 mark. AF denna summa erlades
den 1 september samma ar allt öfrigt förutom skulden till Lovisa
sparbank och hypotekslanet. hvilket inbetalades är 188S.

Redan år 1876 hade egendomen erbjudits Ahlström. Enligt
den beskrifning öfver bruket denne då förskaffade sig fanns -å
bruket vid den tiden en smält- och tvänne räckhamrar, ett antal
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manufakturässjor med en knipphammare och tidtals ända till 6
spikhammar, hvilkas samtliga tillverkningar hufvudsakligast för-
såldes i städerna Lovisa, Fredrikshamn, Borgå och Viborg
äfvensom å själfva platsen. Bruket sades alltid hafva haft god
renommé för sina tillverkningar. Dessutom fanns en inbringande
kvarn, en nybyggd såg, baserad hufvudsakligen på köptimmer,
ett godt inbringande lax- och sik-fiske, samt ett välskött jord-
bruk med underlydande hemman.

Stångjärnstillverkningen hade lämnat cirka 2,000 SkS'järn
af olika dimensioner.

Spiktillverkningen efter 5 hamrar i daglig gång hade varit
ganska stor, då arbetet i medeltal fortgått 4 å 5 månader af året.

Manufakturtillverkningen hade bestått uti svartsmiden och
diverse extra arbeten, hvartill användts efter behof 3 till 7
smeder.

Skogen hade varit tillräcklig för bruksdriften och hade
kolningarna alltid bedrifvits från egna skogar.

Jordbruket ansågs vara i godt skick. För ladugårdssköt-
seln hade stora uppoffringar blifvit gjorda.

Lastageplatsen var, såsom bekant, belägen cirka 3 fjärdings-
väg från bruket å en därunder lydande holme ute i sjön, hvarför
landtransporten utgjorde något öfver en half mil samt båt-
transporten rasten af vägen fram till lastageplatsen.

Bruket hade ett utomordentligt läge, riklig tillgång på
vatten samt många forsar, äfvensom den stora förmånen att

vara det enda järnbruket i trakten; något annat sådant fanns
ej på närmare håll än 8 å 10 mil, och öfriga bruk voro ännu

aflägsnare. Bruket borde alltid lämna ränta på en miljon mark
och för detsamma hade för två år sedan erbjudits 1,200,000
mark, ehuru det då icke försålts. En summa af 7å 8 hundra-
tusen mark vore ett utmärkt godt pris.

De besittningar, hvilka sålunda tillföllo Ahlström voro:
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Strömfors bruk och Petjärvi säterirusthåll med de därunder
skatteköpta augmentshemmanen: Heikas, Ryttars, Lassas, Ny-
bondas, Svarfvars och Böjsas i Lill-Abborfors by, Poisars i
Finnby by och Vantens i Svenskby by af Strömfors socken,
samt Knuts och Skäggas i Hindersby by af Lappträsk socken,
äfvensom de till egendomen hörande lax- och sikfiskena i
Kymmene älf i Åniis egendom, hvartill hörde Virginegånls
skatterusthåll, Finnäs skattehemman och fjärdedelen af Skärms
skatterusthåll i Strömfors socken; — Qvarnby skatterusthåll
med Grims och Botas skatteköpta augmentshemman i Tessjö
by af Strömfors socken samt Ahvio egendom, hvartill hörde
två femtedelar af Fougdila skatterusthåll samt hela Sippola och
nio tiondedelar af Eukkola skatteaugmentshemman i Ahvio by
af Anjala socken.

Samma år köpet afslöts tillhandlade sig Ahlström äfven
Bondas hemman i Klåsarö by för 4,625 mark. Handeln var
fördelaktig i det afseendet att forsen såväl ofvan- som nedanför
hemmanet lydde därunder.

Köpet af Strömfors i dess helhet torde böra anses ha varit
förmånligt synnerligast i betraktande af egendomens goda skogar.

Ladugården å Petjärvi utarrenderades till en början och
erhölls i arrende för hvarje ko 80 mark.

Omedelbart efter det Ahlström öfvertagit Strömfors bruk
började han ombygga sågen och kom densamma i gång i början
af år 1887.

Skog började nu äfven uppköpas i stor skala. Såsom
skogsuppköpare fungerade Ahlströms brorson Johan Ahlström,
som under de första månaderna efter köpet hade brukets högsta
ledning om hand intill dess densamma öfvertogs af Selim
Bäckström.

Sågrörelsen utvidgades år 1890 genom köp af Brändholms
såg. År 1894 köpte Ahlström ännu Hästholms såg, hvilken
Johan Ahlström uppfört för egen räkning.
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Såsom af den grafiska tablån framgår har Striimfors icke
varit bland Ahlstriims bästa affärer. Vinster och förluster ha
växlat och slutresultatet har fallit emellan hvardera.

Bland utgifterna framträda isynnerhet de stora rättegångs-
kostnaderna i otaliga tvister angående, vattenrättigheter, dammar
och forsar. Tvisterna, hvilka haft sin rot i samma förhållanden,

som de urgamla stridigheter vi ofvanför beskrifvit, fortgå ännu

den dag som iir.

Men om Strömfors också icke är en af dyrbaraste perlorna
i raden af Ahlströms många besittningar, så är det emellertid
en af de vackraste och kan i detta afseendet jämföras med det
alla andra öfverglänsande Kautua. Isynnerhet verka de gamla
byggnaderna med sina brutna tak, spelande sig i lugnvattnet
ofvan fallet, mycket tilltalande.

Utan tvifvel kommer Strömfors gå en ny tid till mötes,
sedan järnvägen till lastageplatsen nu blifvit färdig och sedan
den rikliga vattenkraften i forsarna nedanför bruket en gång
skall tillgodogöras för industriella ändamål.

Yävaruexportens storlek ut\'isa följande siffror:ö
1887 384 standert Fmk 48,597
1888 1,583 162,379
1889 2,615 » » 34T,96o
1890 2,367 325,791 »

1891 4,410 461.257
I Se)2 2,05c) , 2eje),2C)4

1893 3,525 358,6i8
1894 5,711 » - » 608,721
1895 6,060 » » 674,511
iS<)6 7,026 . 8(10,077



XIX.

VID LANDTDAGEN 1877—78.

Antti Ahlströms storartade affärsverksamhet och den vid-

J7\. sträckta erfarenhet han därunder förvärfvat sig på de

mest olika områden måste själffallet fästa allmänhetens upp-

märksamhet vid honom och väcka den tanken, att hans er-

farenhet och insikter borde tagas i anspråk äfven för offentliga
värf. Det intresse för allmänna angelägenheter, hvarom hans

donationer och föräringar buro vittne, medverkade säkerligen
i förening med det nyssanförda därtill, att han utsågs till repre-

sentant för Björneborgs stad vid landtdagen 1877—78.
Hans verksamhet såsom folkrepresentant visar äfven att

han motsvarade de förväntningar man ställde på honom. Att
han icke blef återvald till följande landtdag torde erhålla sin

förklaring däri, att partiförhållandena i Björneborg då utvecklat,

sig därhän, att den svensktsinnade majoriteten icke längre ville
låta staden företrädas af en man, hvilken uppträdt så afgjordt
finsksinnad som Ahlström vid ständermötet 1877—78. Först då

järnvägsfrågan genom sin vikt trängde alla andra frågor i bak-

grunden, blef det åter hans tur, ehuru först år 1894.



1 det fiiljande vilja vi meddela en möjligast fullständig
bild af Ahlstriim såsom tolkrepresentant. Vi göra det iiirstoch
främst därför, att hans uppträdande i och fiir sig fordrar oeh
förtjänar sådant, och fiir det andra af den orsak att vi genom
att låta honom sjiilf tala och framföra sina åsikter erhålla en

personlig bild af honom, hvilken kompletterar den teckning i
det föregående, gifvits af honom. Icke ens i sina bref fram-
träder Ahlstriim så oförställd och omedelbar som i sina andra-
ganden vid landtdagen. Många af dessa äro sä talande och
öppenhjärtliga, att hans personlighet ur dem lifslefvande, träder
oss till mötes. Därjämte lära vi uti dem k iinna hans åsikter och
komma under lund med, hvilka de frågor voro, som utgjorde
föremål fiir hans särskilda uppmärksamhet och lifligaste intresse.
Älven om vi icke, hade annan ledning fiir belysande ai hans
personlighet och intressen, skulle borgareståndets diskussions-
protokoll erbjuda tecknaren ett fullt tillfredsställande material.

Till vår glada öfverraskning finna vi af dem, att Ahlström
såsom landtdagsman med ett alldeles särskildt intesse omfattade
ideella och kulturella spörjsmål.

Innan vi gå att klargöra hans ståndpunk härutinnan, vilja
vi emellertid framhålla hans åsikter i några mindre viktiga
frågor, då äfven dessa äro egnade att karakterisera honom.

Vi låta honom att börja med uppträda i »egen sak».
Det är själffallet att en fråga, som så nära berörde järn-

verksägarene som den om nedsättning af importtullen på oarbe-
tadt stång- och bultjärn, måste tilldraga sig Ahlströms intresse.
Uti bondeståndet hade framställts en petition därom, men stats-

utskottet hade afstyrkt förslaget påtagligen främst af politiska
skäl, emedan ett vidrörande af saken enligt utskottets åsikt

komme att medföra oberäkneliga följder med afseende af frågan
om tullförhållandena emellan Finland och Ryssland. Ahlström
försvarade betänkandet såväl på de af utskottet anförda grun-
derna som med hänsyn till järnbrukens fördel. Då största
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delen al vara järnverk importerade sitt råmaterial frän Sverige
oeh måste erlägga en dvr frakt iilven fiir den dcd af tackjärnet
som vid smidet gick förlorad, sa vore det utan tull omöjligt liir
dem att konkurrera med de utländska järnbrukena. .-Afskaffas
tullen»», yttrade. Ahlstriim, .ser man icke mer någon utväg att

förtjäna pa sina. järnbruk, man iir tvungen att nedlägga dem.
(lenom skyddstullens afskaffande skulle en stor orättvisa veder-
faras våra järnverksägare. som i förhoppning att skyddstullen
skulle bibehållas hafva lagt sig till dyra verk.»» Ahlstriim be-
traktade likväl icke saken endast Iran järnverksägarenes stånd-
punkt, utan iilven frän statens, som, om tullen afskaffades,

komme att lida en förlust af 160,000 mark årligen. Då några

talare påstått, att tullen bidragit till -att importen af jiirn under
de senaste åren nedgått, påpekade Ahlstriim, att orsaken därtill
icke stod att söka i tullen, utan i den omständigheten, att järn-
tillverkningen i landet under de. senaste aren fyrdubblats och
alt den därigenom uppkomna konkurrensen nedtryckt priset pa
jiirn, hvarför det icke förefunnils skäl att importera dylik vara
frän utlandet. Hulvudorsaken till den ringa importen af jiirn
vore således ieke tullen, ulan (len ökade järntillverkningen i
eget land.

Uti en pa siitt oeh vis egen (dier åtminstone mycket nära

stående sak uppträdde. Ahlstriim iifven vid diskussionen om den
nya llottningsstadgan. Då nådiga propositionen till ny iörord-
ning angående flottning af skogsalster föredrogs i ståndet,

iramhiill hr Edvard Bergh. ätt propositionen, hvilken inskränkte
den därintill radande flottningsfriheten, endast afsåge att
ordna förhållandet emellan de enskilde jord- och virkesäga-
rene, och att saken allenast i ringa man berörde landets all-
männa ekonomiska intressen. Härtill genmälde' Ahlstriim att
det hiir ingalunda vore fråga om endast enskilda intressen, då
ju flottningskostnaderna komme ätt drabba icke endast flottaren.
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utan iifven .skosägaren i ty att då den enskildte köpte stock,
han iifven måste taga transportkostnaderna i beräkning.

Dä ärendet återkom frän utskottet, beklagade en talare sig
iifver det siitt, hvarpä llottningen bedrefs, hvilket förorsakade
vatten- och strandägarene stor skada. Såsom sakkunnig tog
iifven Ahlstriim till ordet. Genom att stockar vräktes på strän-

derna och dessa nedtrampades kunde nog förorsakas skada,
men strandägarene hack; ju rätt att därför fordra full ersättning
och belägga stockarna med kvarstad, om sådan icke beviljades.
Säkert var att hvarje strandägare, då han höll syn och till

synemän kallade sina grannar, värderade skadan icke: »enfal-

deligen utan flerfalcligt. Den som följt med utefter åstränderna

hade. funnit, att det längs dem alltid fanns en naturlig spång;

denna spång värderas ärligen efter det hvarje flotta passerat
förbi, hvarigenom strandägaren under samma sommar komme
att erhålla mångdubbel ersättning fiir spången. Såsom exempel
på hurudana trakasserier flottarene kunde bli utsatta fiir, an-
förde Ahlstriim, att under föregående sommar genom flottningen
förstörts en dam, det hände, å Långfors, som värderades till
2,000 mark'. Detta belopp måste, omedelbart deponeras på
säkert ställe, fiir att flottningen skulle kunna fortgå. Den som
vållat skadan, lät iståndsätta dammen fiir en kostnad af 500
mark och fordrade att återfå förenämnda 2,000 mark. Men
endast tvänne af dammens tre iigare- medgåfvo, att dammen
var färdig och att penningarna kunde hos länsmannen få lyftas,
hvaremot den tredje, då han slutligen anträffades, förklarade
att han icke var nöjd med det utförda arbetet. Till den syn
som då anställdes infann sig icke denne damägare. Det var
sålunda uppenbart att han ville komma åt dessa 2,000 mark
och pä den vägen voro de allt iinnu. En hvar, som var något
inne i förhållandena, måste medgifva, att jordiigarenes riitt icke
blifvit lidande därigenom att lägen icke. skulle vara på deras
sida. Men om den nu föreslagna lagen godkändes, vore, det
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liktydigt med ett påbud att ingen stockflottning finge existera.
Det hade sagts att man, om värderingen vore alltför hög, kunde
vända sig till domstol. Men t. ex. på vägen från Viitasaari till
kusten, en sträcka af 30 å 40 mil, funnos flera hundra skilda
jordägare, hvilkas pretensioner voro orimliga. Man måste då

vara försedd med penningar till aflönande af flottningsfolket
och dessutom med en reservkassa för att kunna möta alla dessa
strandägares anspråk, huru obilliga de än kunde vara. Men
innan man kom ned till kusten, var kassan slut och stockarna
måste blifva liggande. Man hade likväl med säkerhet räknat
på dem, emedan man förbundit sig till leveranser, som dock
nu omöjliggjordes. Den årliga trävaruexporten från landet
representerade ett värde af omkring 60 miljoner mark. Om
genom den nya lagen en så stor inkomst rubbades eller till
betydlig del minskades, vore det allt skäl att icke förhasta sig,
isynnerhet under rådande förhållanden, då affärerna voro ned-
tryckta och utsikterna för det kommande året dåliga, emedan
åkrarna voro öfversvämmade af vatten och brädden genomblött.
Kom då därtill, att om den enda inkomstkälla vi förutom jord-
bruket hafva, tillintetgjordes, vore det ovisst huru allt komme
att sluta.

Bland de viktigare ekonomiska frågor, i hvilka Ahlstriim
tog till orda, var iilven den honom likaledes nära berörande
frågan om kvarnskattens upphäfvande. Ahlstriim motsatte sig
på det bestämdaste dennes afskaffande, helst utskottet föreslagit
att endast ängkvarnarna skulle, befrias frän skatt, men skatten fort-
farande kvarstå fiir vattenkvarnarna. Byggandet af en ångkvarn
blef visserligen dyrare, men den kunde regelbundet håilas i
gång, hvaremot en vattenkvarn iin hade brist på vatten, iin för
mycket vatten. Dä det påståtts att kvarnskatten fördyrade, den
fattigaste delens af befolkningen lifsförnödenheter genom att

göra förmalandet af säden kostsammare, framhöll Ahlstriim där-
emot, att förmalningsafgiften eller kvarntullen komme att blifva
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densamma äfven om skatten aflyftades och att differensen så-

lunda skulle stanna i kvarnägarenas ficka. Staten komme att

förlora en inkomst af 80,000 å 90,000 mark, utan att medlen
på minsta sätt komme den fattigaste befolkningen till godo.
Man hade sagt att, då kvarnskatten höjer sädespriset, så måste

man börja importera ryskt mjöl. Ahlström hade beräknat att

kvarnskattens aflyftande komme att med 6 penni sänka priset
för spannmålstunnan. »Jag betviflar», sade han, »att hos oss

finnes någon så inriden spekulant, att han skulle fiir denna 6
pennis vinst börja importera mjölmattor från Ryssland.»

Icke heller i denna, honom såsom iigare af flere vatten-

kvarnar nära berörande sak hade Ahlström således sin egen
fördel i sikte, utan betraktade saken från den allmänna nyttans

ståndpunkt. Denna hans oegennyttiga hållning framträdde ännu

tydligare uti ett par andra frågor, uti hvilka hans fördel såsom

affärsman stod i strid med det allmänna bästa. lihuru han

såsom stor såg- och bruksägare mycket betjänade sig af vägar,

utan att deltaga i deras underhåll, talade han för förslaget, att

industriella inrättningar och isynnerhet sågar skulle åläggas
att taga del i nämnda besvär, emedan desse mera än andra

hade behof af vägar och broar. — Till denna åsikt hade han utan

tvifvel kommit vid åsynen af det bedröfliga skick, hvari hans

plankforor årligen bragte de af de stackars jordägarena ensamt
underhållna vägarna till Björneborg och Lyttskärs lastageplats.

Xiir helst fråga uppstod om aflyftande af någon tunga

i rim folkets skuldror, finna vi Ahlstriim drifvande folkets sak.

Först dä han talade i dylika frågor tycktes han blifva riktigt

varm. Fåi sådan var frågan om ordnandet af skjutslialiningen
och gästgifverierna. Gång på gäng uppträdde Ahlstriim i denna
viktiga angelägenhet kämpande fiir den åsikten, att skjuinings-
besväret helt och hållet borde aflyftas frän den jordägande
befolkningen oeh skjutsningen ställas pa entreprenad. Hans
första uttalande i frågan var af följande lydelse: Fn tilltagande
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samfärdsel och öppnandet af nya kommunikationer göra det
ännu mera obilligt att skjutsningstungan hvilar på jorden.
Genom öppnandet af t. ex. en ny järnväg blifva de trakter,
genom hvilka densamma går fram, befriade från skjutsnings-
tungan och komma i stället i åtnjutande af en hel mängd
inkomster som de icke förut haft, under det de trakter, som
äro mera aflägsna från den nya kommunikationslinjen, blifva
mera betungade genom den ökade trafiken, i det en hel mängd
resande komma att sträfva till den eller den punkten på järn-
vägslinjen. Äfven på denna grund bör man således sträfva till
att befria den jordbrukande klassen från denna hårda tunga.

- Jag kan ej heller begripa hvarför en resande — och
det är isynnerhet förmögna personer som resa i egna speku-
lationer — skall kunna pretendera att den arma jordbrukande
klassen skall genom en låg skjutslega ännu mera öka vinsten
af den resandes affärsföretag. Ingen bör finna det obilligt, om
han själf betalar fulla kostnaden för sin resa. Det har påståtts
att hållskjutsningen vore en på jorden hvilande skatt, men
enligt min tanke är så icke fallet, ty alla skatter äro begrän-
sade, men detta är icke fallet med skjutshållningen. Den är

nu flerdubbelt högre än den var för årtionden tillbaka och blir
kanhända ännu tiodubbelt högre. Om för öfrigt äfven så vore
fallet, att skjutshållningen vore en skatt, så kan jag icke begripa,
hvarför en klass af samhället skall vara skattskyldig åt de öfriga
klasserna. Ännu underligare förefaller det mig, att våra jord-
ägare skola vara skattskyldige åt personer af främmande natio-
ner, af hvilka många färdas i vårt land och för hvilka det måste

förefalla som om finnarne vore ett mycket oekonomiskt folk, då
■de kunna skjutsa för half skjutslega under det vi i deras land
få betala fullt upp hvad tungan kostar dem själfva. —

-

Det har anförts, att om man nu genast tager steget fullt ut

och befriar jorden från denna börda, så kommer sådant att

medföra svåra rubbningar i affärsverksamheten. Jag kan dock
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icke förstå, hvilka rubbningar därutaf skulle uppstå. Om en

köpman skall företaga en resa, så måste han äfven tänka på
kostnaden för densamma och bör då beräkna att han själf
skall betala den, utan att fordra att hans grannar skola göra
det. Behöfver han nödvändigt resa, så låter han ingalunda
genom en högre och rättvisare skjutslega afskräcka sig ifrån
sin afsikt. Jag kan således icke inse hvad för rubbningar som
skulle kunna uppstå däraf att enhvar betalar sin resa från egen
börs och icke låter sina medmänniskor bidraga därtill, och om
äfven, hvilket jag dock icke kan tro, så egennyttiga människor
skulle iinnas, som blindt fordrade att hittills som förut få stöda
sig på sina medmänniskors axlar, så bör detta icke få inverka
på saken. Kunna dessa personer icke inse att de hafva orätt,
så böra de åtminstone afvika från sina falska grundsatser.
Såsom jag redan nämnde är det blott den rikare delen af be-
folkningen som reser. De resa i bekväma åkdon och låta lör
dessa spänna en usel hästkrake, körd af en fattig skjutskarl i
lumpna trasor. Åsynen af detta borde åtminstone bringa den
resande på bättre tankar. Han borde betänka att han är en
af dem, som bidraga till detta elände. Åtminstone har jag
genom åsynen af detsamma kommit på andra tankar och där-
för röstar jag för att den tungan, som hvilar på jorden, må
från densamma helt och hållet aflyftas.»

Detta varma uttalande länder Ahlström till all heder,
isynnerhet som han här kämpade för en sak, som icke ens
ännu förverkligats, men hvilken såsom utgörande en af de
mest nödvändiga reformer i framtiden säkerligen kommer att

ordnas i den riktning som Ahlström föreslog. Icke på långt när
alla borgareståndets ledamöter, representanter för städernas
affärsmän, intogo en så oegennyttig ståndpunkt, utan förfäktade
i frågan sina egna klassintressen.

Beträffande sättet för skjutshållningens ordnande var Ahl-
ström af den åsikten, att den borde utbjudas å entreprenad och
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att, om entreprenör icke kunde erhållas mot en skjutslega af 2

mark per mil, kommunen borde tillskjuta det öfverstigande be-

loppet. Under två mark borde skjutslegan icke bestämmas.

Till denna taxa kom Ahlström af djurskydds-skäl. Enligt hans
åsikt kunde och finge en häst icke göra mera än en skjuts
om dagen, ifall afståndet mellan stationerna var en och en half

mil. För en sådan skjuts borde den skjutsande erhålla så
mycket som erfordrades för hästens och karlens underhåll, eller

3 mark. Beträffande den hastighet skjutshästen borde prestera
ansåg Ahlström annars, att en mil i timmen vore en alltför stor
hastighet t. o. m. fiir den bästa häst, om denna dagligen måste

vara i redet. »Jag har själf haft goda hästar och har funnit
att det är för mycket att med dem färdas en mil i timmen.»»

Till denna öfvertygelse torde Ahlström hafva kommit bl. a. där-

igenom, att han under vistelsen på Långfors ansåg sig hafva

kört mera med sin förenämnda »Musta» än denna trogna tjä-
nare sedermera visade sig stå ut med.

Men det var icke blott fiir hästarna Ahlstriim ("immade och

kände lidande, icke blott till förmän fiir dem han talade. På

hans ståndpunkt i denna Iråga inverkade iifven omtanken om

de skjutsande. Skjutsningens ställande pä entreprenad ansåg

han fördelaktigt iifven i (let afseendet, att de unga gossar som

Vanligtvis skickas att skjutsa blifva fördärfväde under detta

sysslande i det att de å gästgilverierna lärde sig kortspel och

allehanda andra oseder.
Samma människovänliga sinnelag ådagalägger Ahlstriim.

dii frågan om lösdrifvare och deras behandling kom före. Ut-
skottet hade föreslagit, att den, som fiir lösdrifveri varit insatt

i arbetsinrättning, icke under tre års tid efter det han frigifvits
finge bortflytta eller aflägsna sig från sin hemsocken. Ahlstriim

ansåg att om en lösdrifvare. engång utstått sitt straff, hans för-

seelse borde anses försonad och han icke längre kistkedjas vid
kommunen. Om det t. ex. skulle inträffa, att i grannsocknen
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fanns tillgång till förmånligt arbete, vore lösdrifvaren förhindrad
att begagna sig af detta gynnsamma tillfälle.

Men om Ahlström också var vänligt stämd mot lösdrifva-
rene, kunde han icke tåla gårdfarihandlandena. Det var fråga
om att legalisera gårdfarihandeln. Ahlström motsatte sig detta
på det mest bestämda sätt. Att tillåta gårdfarihandel vore att

införa ett privilegieradt tiggeri. Fm person som är begåfvad
med god talförmåga vore skapad till tiggare eller gårdfari-
handlanele. Han behöfde icke större kapital än ett par mark.
Därmed köpte han litet nålar och fingerborgar samt begaf sig
ut på landet och kunde vara säker på att med dessa varor
lefva där flera månader. Hvad särskildt angick arkangeliter
och andra utlänningar, vore de alldeles skapade for ett sådant

kringstrykande lif och hade verklig fallenhet för handel. Till-
lates gårdfarihandeln, kunde man vara säker på, att arkangeliter
och judar skeda tillegna sig hela handeln, så att knappt någon

af våra egna finnar kan täfla med dem. Det vore en lands-
plåga man ville införa i landet. Arkangeliterna skulle öfver-
svämma landet med underhaltiga ryska fabrikater och fara af
med miljontals mark ur landet. Ahlström kunde därför icke
begripa hvilka motiv ledt utskottet till den slutsatsen, att gård-
farihandeln vore behöflig. Han fann icke nog starka uttryck
fiir den oreda, som därigenom skulle införas i landet.

Då fråga var om köpet af Norrmark, omnämnde vi den
fara som hotade Ahlström i så motto, att egendomens förra
ägare Stuartarne umgingos med planen att börda Norrmark.
Säkerligen hade Ahlstriim denna episod i minnet, då han i fråga
om inskränkande af bördsrätten förordade hithörande förslag
och därjämte yrkade att ständerna skulle anhålla om proposition
angående fullständigt upphäfvande af bördsrätten.

Vid behandlingen af ekonomiska spörsmål tog Ahlström
bland annat liflig del i diskussionen angående Tammerfors—
Vasa järnväg. Då vi längre fram skola tala om Ahlströms



verksamhet till förmån för Björneborgska banan, skola vi nu
öfvergå till skildringen af hans uppträdande i flera kulturfrågor,
hvilka tyckas hafva varit föremål för hans liksom i allmänhet
för den tidens finsktsinnades speciella intresse.

Ahlström framställde i sitt stånd tviinne petitionsmemoria),
hvilka hvardera alsago befrämjandet af folkbildningen, det ena
den lägre, det andra den högre lolkbildningen.

1 det förra af dessa petitionsmemorial påpekade han till
en början, att folkets bildning utgjorde det enda och första
vilkoret för hvarje framåtskridande i både andligt ock materiellt
hänseende. Därför — fortsätter petitionären har hvarje
fosterlandsvän med odelad glädje hälsat de åtgärder som af
landets regering vidtagits för höjande af folkbildningen. Men
å andra sidan måste det ligga en hvar om hjärtat, att de brister,
som ännu vidlåda vårt unga folkskoleväsende, blifva i tid af-
hjälpta. I alla länder, där folkbildningen nått en högre utveck-
ling, är obligatorisk skolgång införd, d. v. s. kommunerna äro

förpliktade att inrätta skolor och alla i skolåldern varande barn
skyldiga att begagna sig af dem. Det kunde icke betviflas att

äfven vårt folkskoleväsende förr eller senare måste utvecklas i
denna riktning, då folkundervisningen, vid hvilken de viktigaste
samhällsintressen än; förknippade, icke i längden kan lämnas
beroende af okunnigheten och fördomarna. Den obundna fri-
het, som gällande folkskoleförordning lämnar kommunerna i
afseende å folkskolors inrättande, syntes föga öfverensstämma
med det allmännas intressen. Petitionären ville icke nu förorda
införandet af en så djupt i alla samhällsförhållanden ingripande
förändring som obligatorisk folkskoleundervisning i hela dess
utsträckning, men ansåg det dock vara en oeftergitlig nöd-
vändighet, att för det närvarande åtminstone ett steg i denna
riktning toges. Såsom ett sådant steg ville han beteckna hvarje
landskommuns förpliktande att inrätta åtminstone en högre
folkskola. Härigenom vore den oskattbara fördel vunnen, att
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på alla orter i landet tillfälle till erhållande af högre folkskole-
undervisning bereddes den bildningssökande ungdomen. Den
föreslagna åtgärden innebure icke heller någon för vårt folk-
skoleväsende främmande omhvälfning, eftersom stadskommu-
nerna allaredan i vida högre grad voro underkastade förplik-
telsen att inrätta skolor, i ty att dem ålåg att underhålla så
många folkskolor, att alla de barn, som icke på annat sätt

kunde erhålla motsvarande bildning, erhölle undervisning i
folkskolan. Med afseende därå att det vore obilligt, att lands-
kommunerna till skada för hela nationens utveckling helt och
hållet voro befriade från ett åliggande, som stadskommunerna
redan länge fullgjort i den mest omfattande utsträckning, före-
slog Ahlström därför en petition i sådant syfte, att nådigt
stadgande blefve utfärdadt därom, att hvarje landskommun vore
pliktig att inom sitt gebit inråtta åtminstone en högre folkskola.

Liknande petitionsmemorial hade inlämnats äfven i andra
stånd. Utskottet förordade inrättandet af minst en skola i hvarje
kommun, men afstyrkte förslaget om lärotvång. Då utskottets
betänkande föredrogs i ståndet, öppnade Ahlström diskussionen
med ett längre andragande, som i många afseende är karakte-
ristiskt för honom och bland annat lägger i dagen motiv, som
föranledde honom att göra sina många donationer till förmån
för folkbildningen.

I sitt yttrande vänder sig Ahlström främst emot A. Meur-
man, som till utskottsbetänkandet bifogat en reservation. Herr
Meurman hade anfört att det varit en för saken intresserad
minoritet som för det mesta dittills genomdrifvit inrättandet af
folkskolor. Det vore väl att en sådan minoritet förefanns. Men
då herr Meurman trodde, att ett dylikt intresse äfven framdeles
skulle göra sig gällande, hade han sig icke bekant att på se-
nare tider uti kommuner, som motsatt sig inrättandet af folk-
skolor, de största ansträngningar gjorts för att förmå majoriteten
att infinna sig till kommunalstämman och sålunda tillintetgöra



minoritetens afsikter. Det såg därför ganska betänkligt ut,
huruvida folkskolor i samma mängd som härintills komme att

uppstå, sedan en så stor afvoghet emot dem uppstått. — Re-
servanten hade anfört att det vore obilligt att tvinga en aflägsen
del af kommun att understödja en skola. Denna anmärkning
föreföll ganska egendomlig. Man kunde på samma grund
resonera sålunda: jag bor så långt från prästen och kyrkan,
att jag icke vill bidraga till deras underhåll. Likaså kunde man
på enahanda skäl undandraga sig andra kommunala och all-
männa utskylder, då man icke af dem hade någon direkt nytta.
Herr Meurmans resonemang höll således icke streck i detta
afseende. En annan reservant herr Rein hade ansett det vara
obilligt att ålägga en kommun med t. ex. tusen innevånare att

underhålla en folkskola, under det en annan kommun med
femtontusen innevånare icke heller behöfde underhålla mer än
en enda sådan. Enligt Ahlströms åsikt låg häri visserligen ett

missförhållande, men endast så tillvida, att den större kommu-
nen icke ålades att inrätta flera skolor. Men en enda skola
var bättre än ingen. — Alla vore väl ense därom — fortsatte
Ahlström — att bland en stor del af allmogeklassen, isynnerhet
den arbetande, fanns föräldrar, som hade hvarken tid eller för-
måga att bibringa sina barn de första grunderna i religion, ty
deras tid var så strängt upptagen af hushållsgöromål, att de,
äfven om de hade förmåga, dock icke skulle hinna därmed.
Frågas billigt, hvar dessa arma barn skola få sin uppfostran,
när den icke hemma kan meddelas dem? Jo, i småbarnsskolorna.
Men sådana funnos icke, ej heller lärare. Det fanns visserligen
några ambulatoriska lärare, som i fyra å sex veckor på ett

ställe höllo skola, men detta var dock icke tillräckligt. För att

utbilda lärare för småbarnsskolor vore bästa sättet att inrätta
folkskolor, där ynglingar, som hade lust och fallenhet att egna
sig åt lärarekallet, kunde utbilda sig därtill. Därför borde hvarje
kommun hafva sin folkskola. Flera andra skäl talade ännu
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därför, ty så länge folket stod lägre i bildningsgrad, kunde man

icke på dess axlar lägga så stora bördor, som eljest kunde
fordras. Ju mera bildning en person erhöll, desto mera kunde
han använda sina själs- och kroppskrafter. - - Äfven för att

göra ett slut på djurplågeriet vore skolor nödvändiga, ty om

det icke i skolan hos eleven inplantades, att han skonsamt bör
behandla de djur, som tjäna honom, blefve han känslolös för
djurens lidanden. Kändt vore också, hvilken osnygghet på
många orter var rådande och som säkerligen till stor del kunde
förekommas genom att barnen i folkskolan lärde sig att renlig-
het och ordentlighet äro ett lifsbehof. Framför allt borde dock
hvarje människa känna sin religions kraft, och hos hvarje
individ borde inplantas en sann gudsfruktan. Saknades denna,
saknades allting annat, och grunden därtill lades just i folk-
skolan. Därför — slutade Ahlström — önskar jag af hjärtat
på de kommuners vägnar, som icke hafva folkskolor, att ståndet

ville ingå med en petition i det angifna syftet.
Ståndet fattade äfven sitt beslut i enlighet med denna

önskan.
I nära öfverensstämmelse med ofvanstående yttrande stod

Ahlströms anförande till förmån för folkskolelärarene, då frågan
om höjande af deras löner förekom till behandling. Lika väl
som staten underhåller högre lärdomsskolor och betalar deras
lärares löner, borde den äfven rundligare bidraga till folkskole-
lärarenas aflönande. Om folkskolelärarenas löner icke höjas,
blefve dessa försatta i den belägenhet, att lönerna icke förslå
till de nödvändiga lefnadsbehofven, och detta ansåg talaren
vara i högsta grad betänkligt. Det måste för lärarne kännas
högst tryckande att år ut och år in se utgifterna blifva större
än inkomsterna, ehuru de samvetsgrannt sökt ställa så till, att

lefnadskostnaderna icke måtte öfverstiga inkomsterna. Då de
nödvändigaste lefnadsbehofven likväl erfordrade en summa, som
öfversteg lönen, så måste detta naturligtvis inverka förlamande
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pa lärarenas verksamhet. KVdan den heliga skrift uttalar sig i
denna riktning, da det diir heter: glömmen icke edra lärare .

d. v. s. sen till. alt de hafva sådana löner, att de med nöje
förrätta sitt arbete, och icke med stickan och klagan.

Fhuru Ahlstriims varmaste bildningsintresse alltid tvekes
hafva gällt den egentliga folkundervisningen, sä ådagalägga
likvid såväl hans donationer som hans verksamhet vid landt-
dagen, att lian ville, vara med om att befordra iifven den högre
lärda bildningen. Hans ändra petitionsinemorial gällde grun-
dandet af elt sjuklassigt finskspråkigt Iveeum i Björneborg.

I detta petitionsmemorial framhåller han det orättvisa i att
den högre af staten bekostade undervisningen nästan uteslu-
tande varit landets fåtaliga svensktalande befolkning förbehållen,
hvarigenom det stora finsktalande flertalet af befolkningen varit
utestängdt från delaktighet i den högre bildningens frukter. Fm
sådan sakernas ordning innebar en kränkande orättvisa mot

massan af landets befolkning. Hos landets finska befolkning
hade behofvet af ljus och kunskap dag för dag blifvit allt mera
kännbart. Vid sådant förhållande vore det en oafvislig nöd-
vändighet, att bildningsanstalterna ordnades så, att desamma
kunde gagna hela folket och icke endast en viss samhällsklass.
Å finsktalande orter borde inrättas finskspråkiga skolor, då å
dessa orter äfven den s. k. bildade klassens barn voro hemma-
stadda i finska språket, ofta vida bättre än i det svenska. Att
därjämte å vissa orter kunde tarfvas såväl svenskspråkiga som
finskspråkiga läroanstalter förnekades härigenom ingalunda.
Men det dåvarande systemet med endast svenskspråkiga läro-
anstalter innebure i längden ett försök att monopolisera den
högre bildningen till förmån fiir vissa samhällsklasser, ett system,
som både från rättvisans och de allmänna samhällsintressenas'
synpunkt måste på det högsta ogillas, då af alla monopol det
på bildning och upplysning väl måste anses vara det mest för-
därfliga. — Efter att sålunda i allmänhet hafva motiverat be-
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hofvet af finska lärdomsskolor, öfvergår Ahlstriim i sin fram-
ställning till behofvet af en högre finskspråkig läroanstalt i
Bjiirneborg. Behofvet af en sådan läroanstalt hade på senare
tider gjort sig allt mera kännbart, isynnerhet sedan i sagda
stad och trakterna däromkring uppstått talrika folkskolor, uti
hvilka undervisningsspråket själffallet var finskan.

Kulturkampens vågor gingo då för tiden som högst, de
finska skolorna möttes af det mest envisa motstånd och så

skedde det, att utskottet icke ansåg sig kunna förorda ett full-
ständigt finskt läroverk, utan endast föreslog inrättandet af ett
fyrklassigt finskt lyceum i Björneborg.

Då frågan förekom till slutlig behandling i ståndet, inträf-
fade det märkeliga, ehuru på den tiden ingalunda ovanliga, att

den andra representanten fiir Björneborgs stad, borgmästaren
Molander, som petitionerat om ett fullständigt svenskspråkigt
läroverks inrättande; i Bjiirneborg, om han också icke direkt
motsatte sig inrättandet af ett finskt lyceum, likväl visade sig
alldeles likgiltig fiir detsamma. Han hade: visserligen intet
emot ett finskt lyceum, »»om det skulle: beslutas», men ansåg
det onödigt, att ståndet uttalade sig särskildt om denna skola,

och ville åt styrelsen öfverlämna att efter omständigheterna
handla i saken.

Ahlstriim däremot försvarade i kraftiga och kärnfulla ord
sin petition: »»Hela trakten omkring Bjiirneborg iir rent finsk
och i sjiilfva Björneborgs stad finnas fä eller inga hus, diir man
icke förstår linska, om man undantager några få familjer, som

på senare år inflyttat från Sverige. Uti staden finnas tio folk-
skolor och af dem blott två svenska. Hela den kringliggande
traktens folkskolor, hvilkas antal jag icke säkert känner, men
som torde uppgå till omkring tvåhundra, äro uteslutande finska.
Då i hela länet ännu icke finnes något högre läroverk med
finskan som undervisningsspråk, så borde ät den finska talande,

befolkningen beredas tillfälle att på eget språk utbilda sig, ty
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man kan vid icke bestrida att samma Skapare, som skapat alla
folkslag på jorden, äfven skapat det finska folket och gifvit
detsamma talförmåga och tungans böjlighet och ett ordförråd.

Hvarför då icke bereda-detta folk tillfälle att utbilda sig pä sitt

eget språk, i stället för att tvinga det att på ett främmande
språk inhämta sin bildning.»

Men ståndet gick med Molander och förenade sig om en

generell framställning om inrättande af nya lyceer.
Detta beslut öfverensstämde med ett redan tidigare fattadt

beslut beträffande inrättandet af ett finskt lyceum i Uleåborg.
Petitionsförslaget därom hade åtföljts af en slags framställning
af allmogemän ifrån ett trettiotal kommuner i norra Finland.
Öfver dylika folkfullmakter gjorde en del talare, främst bland
dem representanten för Jakobstad, hofrättsassessorn G. F. Teng-
ström, sig lustiga, frånkännande undertecknarene i anseende till

deras låga bildningsgrad rätt att uttala sig i en sak, som de

icke kunde bedöma. Flera talare inlade reservation emot ett
slikt förakt för folket. Äfven Ahlström sade sig på det högsta
ogilla de hånfulla och kränkande tillmålen herr Tengström låtit

komma sig till last, då han talade om den okunniga hopens
oskäliga yrkanden på högre bildningsanstalter. »Äfven hos

dessa af herr Tengström så ringa aktade personer kan det

finnas känslor, lika ömma som hos den man, hvilken uppnått
den högsta bildning, ty det är ej sagdt att ej en obildad män-

niska kan hafva känslor, som kunna såras, och de såras så

mycket djupare, då förolämpningen utgår från en bildad man.»

Ett om möjligt ännu bättre tillfälle att försvara folkets rättig-
heter erbjöds Ahlström, då i ståndet föredrogs betänkandet om

undervisningsspråket i elementarläroverken och inrättandet af

nya lyceer. Skol- och språkfrågan framträdde här i hela dess
vidd. Till stöd för finska skolor hade bl. a. af K. F. Ignatius
anförts siffror beträffande antalet finsk- och .svensktalande barn

i skolåldern. Af finsktalande barn fanns det inemot etthundra
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femtiotusen, af sveiisktalande ieke fullt trettiotusen, men be
senare hade till sitt förfogande nio fullständiga Ivceer, de förra
endast tre. Fn ledamot af ståndet, herr |. Kurten, hade försökt
förringa beviskraften hos dessa siffror genom att föreslå en

annan grund fiir beräknandet af det erforderliga antalet finska
skolor. Han proponerade att man skulle taga fram bevillnings-
längde.rna och i dem efterse huru mänga familjer i landet hade
sådana inkomster, att de kunde bekosta sina barns underhäll
vid de lärda skolorna: sedan skulle man söka fa rätt pä dessa
familjers språk i hemmet: och af de erhållna siffrorna skulle
framgå, att proportionen emellan finska och svenska skolor
icke var sa skriande oriktig som framhållits. Enligt Tengstriims
åsikt åter behöfde den jordbrukande befolkningen i allmänhet
alldeles icke, lärda skolor.

Att Ahlstriim med sina demokratiska åsikter icke skulle
låta sådana uttalanden passera oanmärkta, faller af sig sjiilf.
•Herr Kurténs åsikt iir den, att den som icke orkar betala

någon bevillning, han iir också icke berättigad alt inhämta
kunskaper i någon högre, skola. Men enligt denna grund
och norm skulle, man kommu alldeles pa villovägar. Först och
främst vet jag atl. allmogen pa landet haft alla möjliga utskvlder
iiinan bevillningen tillkom, hvaremot herremannaklassen fiirut
u'k-' lialt n..g(.u annan utgift till staten, im iien personella af-
giiten ai en (dier tva mark. Landskommunerna hade och halva
sina jordskatter, de bidraga till läiidsvägaundcrhallet, iiall.skjius-
ningen m. m., jag kan icke räkna upp alla dessa onera. som

hvila på landsbygden. .Att desamma icke, dä bevillningen till-
kommit, kunna belastas med sä alltför stor taxering, har helt
enkelt berott därpå, att de icke tält mera. Vill man nu veka
ätt endast de. som kunna betala bevillning, äro berättigade att
sända sina barn i skolor? Det finnes emellertid hos oss män,
som utgått Iran kojan, men dessa skulle enligt herr Kurténs
åsikt icke bordt vara berättigade att åtnjuta undervisning.
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Hvad herr Tengströnis yttrande vidkommer, sa måste man

verkligen häpna och beundra att en man, vid de åren och
med den bildning han äger, kan sätta i fråga, huruvida den

stora befolkning, som besitter Finlands jord, iir berättigad att

iinska at sig skolor eller helst något tillfälle att kunna inhämta

bildning". -
De finska skolornas motståndare hakade sig fast vid ännu

ett annat närastående slagord, nämligen det s. k. »bildnings-
behofvet». Detta bragtes till tals af en så sakkunnig man som

öfverdirektörn i skolöverstyrelsen L. Lindelöf, hvilken bl. a.

yttrade att det vore ganska svårt att a priori veta, hvar ett

verkligt bildningsbehof existerade och hvar icke. Där behofvet
af en skola verkligen förefanns och icke blott var en lös opi-
nion, där borde detta behof väl framträda däri, att någon privat
skola till en början skulle tvingas till stånd.

Herr Lindelöfs hjärtlösa betraktelsesätt kunde omöjligt
lämnas utan bemötande — och Ahlström sade sig vara villig
leda i bevis förefintligheten af finska folkets bildningsbehof —

men kunde icke underlåta att omedelbart replikera herr över-
direktören med följande ord: »Herr Lindelöf vill uppskatta
bildningsbehofvet på grund af privata skolors tillkomst, men

herr Lindelöf borde väl betrakta saken också ur annan syn-

punkt. Den finska talande befolkningen är redan så betungad
med utskylder, att den icke kan åstadkomma privata skolor i

den mängd, att man däraf skulle kunna sluta till graden af dess

bildningsbehof. Befolkningen afhålles därifrån redan däraf, att

den vet sig bidraga till allmänna statsmedlen, med hvilka skolor

fiir den svenska talande befolkningen inrättats. Skall den finska
befolkningen ytterligare visa prof på, huru många privata skolor
och huru många hundradetals elever den kan prestera, och då

först som nådebröd erhålla bidrag af kronan?»
Då ärendet för sista gången behandlades i ståndet, tog

Ahlström ännu ett par gånger del i diskussionen, hvilken blef
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ganska hetsig och i hvilken icke heller Ahlström sparade på
ord dem öfvertygelse och ifver ingåfvo honom. »Det är folkets
innerligaste och heligaste önskan, att det måtte beredas tillfälle
till inhämtande af bildning. Man må icke inbilla sig att det är

endast partiintresse, som föranledt alla dessa petitioner; det är

ett verkligt behof, och jag skulle önska att dessa herrar, som
göra allt sitt till för att omintetgöra denna folkets heligaste
önskan, åtminstone vid detta tillfälle ville afkasta bitterhetens
och partiandans mantel, lämnande sina känslor ett lugnare lopp
och ställande sig på folkets ståndpunkt. Jag skulle önska att

dessa herrars barn blefve placerade i de bygder, hvarifrån
dessa petitioner utgått; de skulle då få erfara huru det kännes,
när ropet på bildning lämnas utan afseende, ehuru detsamma
erkännes vara rättvist. Det kan icke nekas, att här i ståndet
finnas personer, så kallade svekomaner, hvilka respektera
detta rop, men det finnes också andra, hvilka göra allt sitt
till för att den tvedräktens hydra, som är utspridd i landet^
fortfarande må existera. De några hundratusen mark, hvilka
staten skulle uppoffra för anläggandet af de äskade skolorna,
vore en ringa sak, blott därmed endräkt vunnes; och den
vinnes, blott man helst i någon mån skulle tillmötesgå folkets
billiga önskningar.»

Detta yttrande ansågo några af ståndets medlemmar allt-
för skarpt och en af dessa stämplade detsamma såsom ett utfall
af sådant art, att något dylikt icke varit vanligt i ståndet, »men

som dock tyckes börja vinna alltmera insteg på ett håll, hvilket
jag icke anser mig behöfva här närmare utpeka. Det är be-
klagligt att man vid diskussionen om en allmän angelägenhet
icke skall kunna skilja sak från person och icke gifva sina ord
så mycken måtta och moderation, som vanlig civilité Jordrar.
Hade herr Ahlström gjort sig besväret att med lugn och sans
genomläsa ståndets förut fattade beslut och sedan öfvertänkt
hvad han läst, så tror jag han hade besparat sig det olämpliga
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klander han riktat mot enskilda medlemmar af ståndet för deras
i denna sak uttalade öfvertygelse.»

Ahlstriim ville dock icke låta sig näpsas, utan anhiill
omededbart om ordet och svarade: »»jag har både läst och
•hört de andraganden, som i ståndet blifvit hållna. |ag har
diirunder hört om de ifrågavarande önskningsmålen sägas: de
äro berättigade, de- iiro berättigade. Men saken är ej hjälpt
därmed att man säger: de- äro berättigade, ele äro berättigade,
om man för öfrigt gör ingenting eller endast ger goda löften.
Frälsaren sade-: »Detta folk närmar sig mig med sina läppar,
men dess hjärtan iiro långt ifrån mig.» Pä samma siitt kan man
iifven siiga, då man hiir ett sådant språk som: dessa anspråk
iiro visserligen berättigade och vi skola framföra dem, men vi
hiira icke säga, hvar behofven göra sig gällande. De:t iir som
om man såge ett hus brinna och visserligen •rapporterade att

eldsvåda uppstått, men underläte att siiga, hvar elden iir lös.
Behofvet af skolor just i de trakter, som bliivit nämnda, är ett

verkligt behof. Afven i många andra trakter förefinnes detta
behof, ehuru man ej elär begärt skolor. Då man nu besluter
sig fiir en omfattande petition, iir behofvet så ofantligt stort, att

man ej kan förutsätta att alla kunna blifva hjälpta. Fiir att

diirfiir åstadkomma åtminstone den nödvändigaste hjälp bör
man anse det som sin skyldighet att åtminstone nämna länen.
Man gick dock vid senaste sammanträde: så långt, att då det
föreslogs att framhålla behofvet af skolor i Uföåborgs och Abo
och Björneborgs län, en del talare ansåg att man därigenom
skulle, ingå på lokalfrågor. Det är dock ej fiir mycket begärdt
att i Uleåborgs län inrättas åtminstone ett finskt läroverk. Då

man betänker allt detta, då man hör dessa ord: det iir berät-
tigadt, det iir berättigadt, under ele-t på samma gång allt göres

fiir att ändamålet ej skäll uppnås, blir man verkligen uppretad
och tvingas, iifven om man iir af (-11 lugnare natur iin jag, att
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säga ord, dem man vid lugnare sinnesstämning kanske icke
skulle sagt.»

Ahlström hade sålunda måhända förifrat sig, eftersom han
själf medgaf det. Men nog råkade han i dessa yttanden akilles-
hälen och blottade hela den hemliga bromsning, genom hvilken
man då för tiden på allt sätt sökte fördröja inrättandet af finska

skolor.
Vid landtdagen hade äfven petitionerats om inrättande af

finska flickskolor. Måtståndarene intogo samma hållning gent-
emot dessa som emot goss-skolorna. Samma skäl anfördes och

några andra därtill. Herr Tengström — jag kan icke under-
låta att citera hans ord såsom en kontrast till de ord af Ahl-
ström som inom kort skola anföras — yttrade bl. a.: »en torp-
flicka kan icke besluta sig för att blifva prästfru» och hon
behöfver därför icke annan bildning än den hon kan erhålla i
folkskolan. Ahlström koncentrerade sin åsikt rörande kvinno-
bildningens nödvändighet i följande bevingade ord: »Man

säger: då kvinnan hedras, så äro gudarna tillfredsställda;
måtte äfven vi hedra henne och låta henne få skolor på eget
språk.»

Afven i sammanhang med e:n annan fråga erhöll Ahlstriim
tillfälle att beträffande kvinnan uttala åsikter, hvilka, såsom af
det föregåe-nde redan framgått, stodo framom dem många af
hans samtida hyst. Då frågan om lika gifto- och arfsrätt fiir
kvinnan förekom till behandling, förordade Ahlstriim saken och
sade sig göra det så mycket hellre som det ofta hände, att

kvinnan fick draga dagerns tunga och börda lika tungt, ofta
till och med tyngre- iin männen. »Hon iir den första om mor-

gonen och den sista om aftonen; hon har inga lediga stunder,H ' s »s »

iir alltid sysselsatt; det händer till och med ibland att hon
räddar mannens såväl ekonomiska som moraliska ställning.
Ofta då mannens affärer fört honom till branten af undergång,
då hans förnuft står stilla och han fiir att kunna reda sig
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uttömt alla sina resurser, då uppträder kvinnan, tröstande
honom och jagande bort alla de skuggor som samlat sig för
hans syn; hon återger honom hoppet manande honom att icke
förlora modet, utan betrakta den svåra stunden såsom en pröf-
ning; att icke förlora tålamodet, utan sätta sin förtröstan till
skaparen, som åter kan afvända olyckan och välsigna hans

förehafvanden. Som sagdt, kvinnan har i detta afseende en

så betydelsefull uppgift, att hon bör vara lika berättigad med
mannen.»

Förutom förenämnda skolfrågor, i hvilka partierna drab-
bade samman, förekommo vid denna landtdag ännu tvänne

andra »språkfrågor». Den ena var frågan om tjänstemännens
kunskap i finska språket, språkfrågan i dess hela utsträckning,
uti hviken äfven Ahlström uppträdde med ett kortare uttalande.
Den andra var förslaget om beviljande af statsunderstöd åt

finska teatern. Kort och bitande markerade Ahlström i sist-
nämnda afseende sin ståndpunkt, förenande sig med K. F.
Ignatius, som i flera glänsande andraganden talat för den
nationella scenens understödjande, och tilläggande för egen del
endast följande ord: »Jag anser för öfrigt, att om själfva Gud
Fader talat i detta stånd, saken icke vunnit därpå.»

En af de viktigaste frågorna vid denna landtdag var
värnepliktsfrågan, som sedan utöfvat ett så ödesdigert infly-
tande på vårt lands ställning. Speciellt ifrade det finska partiet
med all energi för åstadkommandet af en inhemsk militär.
Ahlström intog häri samma ståndpunkt som hans menings-
fränder och hans åsikter iklädde sig i följande ord: »Först och
främst är enligt min mening värnepliktssystemet det billigaste,
under det att detsamma är förenadt med den fördelen att till
krigstjänst erhålles dugligt folk för landets försvar. Och be-
träffande detta system kan man med skäl fråga sig: »hvad för

ett fritt land är detta hörn af det stora riket, då det vill undan-
draga sig en skyldighet, som både Ryssland och hela Europa
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varit tvungna att underkasta sig?» — Hvad som i utskottsbe-
tänkandet gjort ett godt intryck på mig har varit den omständig-
heten, att i det nu föreslagna systemet hög och låg, rik och
fattig likställas för landets försvar, att den rike med sitt öfver-
flöd icke får köpa en annan i sitt ställe och därigenom frigöra
sig från en förbindelse, hvilken åligger honom likasom hvarje
annan medborgare. Genom att sålunda verkligen få vidkännas
uppoffring för fäderneslandet, blir detta honom så mycket
kärare. — En annan fördel, som värneplikten också medför, är

tillfället för den stora massan af de värnepliktige att få vara
tillsammans med mera bildade personer. Under den aktiva
tjänsten och kasernlifvet går folket liksom i en förberedande
skola, hvarifrån det sedan medför till hemmet vana vid lag-
lydnad, ordentlighet och punktlighet, hvarförutom detsamma
blir mera böjdt för att skicka sina barn i folkskolorna, enär de
värnepliktige, som besökt sådana, slippa med kortare tjänst-
göring inom de aktiva trupperna, eller med två år istället för
tre. — Man skall vidare få se de skilda ståndsklasserna samman-
sluta sig till ett helt. Jag föreställer mig härvid huru kojans
son vid sidan af baronen eller grefven skall följa dennes
exempel i striden för fäderneslandet. — Jag skulle gärna an-
sluta mig till dem, som förorda bibehållandet af värfningssyste-
met, eller den indelta militären, men min känsla förbjuder mig
det. Jag kan för min del nämligen icke hylla den åsikt, att

människohandel skall få existera. Alla äro inför Gud lika och
alla böra försvara landet. — Herr Lindberg har tackat Gud
att han icke ägde några barn, som vore hemfallna under värne-
plikten. Mångahanda äro de vägar, på hvilka vår Herre fram-
kallar böner och tacksägelser.»

Också i denna fråga bestämdes således Ahlströms stånd-
punkt sist och slutligen af det förhållande, hvari saken stod
till utvägarna för folkets bildande och höjande. Värneplikten
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vann medhåll hos honom främst på den grund, att den blefve
en skola för folket.

En folkets man, en allmogens vän och en människovän
— detta var Ahlström såväl i sitt görande och låtande öfver-
hufvud som vid utöfvandet af sitt landtdagsmannakall. Något
ytterligare bevis härför vore icke af nöden, men för fullständig-
hetens skull och för att ännu foga ett par drag till hans bild
såsom landtdagsman må ännu anföras att han förordade inrät-
tandet af asyler för andesvaga och att han med en på den
tiden mindre vanlig ifver omfattade nykterhetssaken.

Nykterhetsfrågan kom vid derna landtdag till tals i sam-
manhang med förslaget till näringslag. En i detta förslag
ingående: paragraf om rättighet att sälja öl på landet gaf Ahl-
striim anledning till följande mycket nykterhetsvänliga uttalande-;.

»Olförsiiljningen», sade han, »har verkligen utvecklat sig i en
ganska äfventyrlig grad och förorsakat mycket oskick. Ffnhvar
soin rost på landsbygden och t. ex. en .söndagsafton passerat
någon handelsbod vet att dylika klagomål verkligen iiro grun-
dade. I motsats till den själaspis predikanten meddelat på
förmiddagen får man pä aftonen se personer öfverlastade af
öl. blandadt med starka drycken-, ligga i landsvägsdikena. Då
man måste beklaga att sådant existerar, borde kommunen åt-
minstone tillåtas bestämma, huru långt ett dylikt missbruk får
gå. Jag skattar de talare lyckliga, som äro bosatta i kommu-
ner, diir slikt missbruk eu' e-xisterar, men beklagar att man ej
vill tillåta de kommuner, diir sådan oordning förekommer, att
själfva bestämma iifver sig.-

Då (-n del talare;, bl. a. herr Nybom, formerade: att för-
budsrätt i detta afseende innebure kommunernas ställande
under förmynderskap, invände Ahlstriim, att just de herrar,
hvilka ville medgifva frihet till ölförsäljning, ville ställa kom-
munerna under förmynderskap, då ek: icke; tilläte) kommunerna
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själfva afgöra huruvida de ville hafva iil- och porterförsäljning
eller stäfja de missbruk en sådan försäljning kunde medföra.

Sådan iir bilden af Antti Ahlstriim såsom represtuitant för
folket. Jag ville, lägga hufvudvikt på ordet folkel, ty dess, de:n
finska landtbefolkningens intressen bevakade han mera iin den
stads han representerade;.

Såsom finsksinnad uppträdde han städse och jämte sin
vapenbroder K. F. Ignatius lät han det finska partiets röst
höras i det svensksinnade borgareståndet, där förutom dem
endast ett par tre andra finsksinnade medlemmar torde funnits.

Vid landtdagen kom Ahlström i liflig beröring med det
finska partiets ledande män. I synnerhet torde han flitigt hafva
umgåtts med Jaakko Forsman, A. Meurman och W. Eneberg,
deltagande i en mängd möten och öfverläggningår rörande de
nationella frågorna och de finska intressenas främjande. Bland
Ahlströms papper har förvarats en breflapp från Yrjö-Koskinen,
i hvilken denne kallar honom till finska klubben för att öfver-
lägga om, »hvilka utvägar borde vidtagas med afseende å finska
operan». Hvilka Ahlströms utvägar voro, det visade han genom
de donationer han följande år gjorde till förmån för operan
och teatern.

Under landtdagstiden bodde. .Ahlstriim med sin familj på
Socictetshuset i Helsingfors. Under hela tiden kunde lian glädja
sig åt en temmeligen god hälsa och endast e:tt fåtal gångar
anfölls han af andtäppa. Ffau begagnade sig flitigt af det till-
fälle; till förädlande nöjen hufvudstaden erbjöd i det att han
ifrigt besökte teatrar och konserter. Allt emellanåt höll han
bjudningar för vänner och bekanta. Anders-dagen firades trenne

kvällar ä rad. Den första fiir bekanta öfverhufvud, dem andra
fiir ständsmedlemmarna, och den tredje fiir »»själafrändcrna»,
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till hvilka han räknade ofvannämnda personer jämte några
andra finsksinnade vänner. Tal höllos och skålar tömdes. Vid
ett af dessa tillfällen utbragte: Antti en skäl för den frånvarande
fru Fva, som han alltid hade i tankarna.

Trots all inbördes partisöndring var det af allt att döma
en ljus och glad tid, full af löften och förhoppningar. Sinnena
hade icke intagits af den bitterhet som nu iir rådande;. Man
lefde: i vänskapligt förhällande; iifven till grannlandet i öster.

Såsom ett bevis därpå tjänar följande entuastiska telegram,
hvilked Ahlstriim sände till Biickstriim i Bjiirneborg: »Igårhar
Plevvna kapitulerat. Glädjen stor i Petersburg och här.»



XX.

NYA ÅNGSÅGAR.
Storsauds nya ångsåg. Ilamnholmens säg. ■- S/igarne
vi/I Tammerfors. — Pihlava.

Under förloppet af omkring tio års tid, räknadt från år 1877,
då Ahlström blef ägare af Fredriksfors, till år 1886, då

han lade sig till Strömfors bruk, företog han sig ingenting af
större betydelse för affärens utvidgande. Storsands nya ångsåg
köpte Ahlström visserligen år 1884, men han hade redan där-
förinnan haft del däri. Köpet af Strömfors gjorde däremot epok
i affärens historia. Och då början nu åter igen var gjord, följde
en period af rask utbredning, under hvilken nästan hvarje år
ända intill Ahlströms död har att förtälja om någon ny »kolonis»
införlifvande med »riket». Hamnholms såg, sågarna vid Tammer-
fors samt Pihlava såg bilda en ny följd af sågköp, hvarom vi
nu gå att tala.

Dessförinnan vilja vi likväl med några ord beröra Stor-
sands såg, ehuru denna, såsom nyss nämndes, erhölls redan
år 1884.

Storsands nya ångsåg grundlades år 1872 af handlandena
G. Wentzel, A. Rohde och R. Thornberg gemensamt. Innan
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kort inträdde Ahlstriim i bolaget genom att öfvertaga Thorn-
bergs andel däri. klan synes emellertid icke ha varii bilfreds
med affären, emedan såge:n bar sig dåligt och honom aflbrdrades
alltfiir stora viixelace-e-pti.r. , h'iiT,sigtighet har alltid varit min
princip och diirifrån kan jag ej heller nu med bästa vilja göra
något undantag»», skrifver lian till svar på en anhållan om om-
sättning af en stiirre; växel. Ar 1874 förklarar han sig sinnad
ätt utträda ur bolaget, emedan han icke: trifelcs i sådana gemen-
samma företag. Redan då hade han önskat köpa sågen i dess
helhet, anförande såsom skiil därtill: »»en gårds hund lefver,
llere gårdars diir»». Han litade alltid mera på sig sjiilf iin pä
andra, och det räckte icke länge, innan han äfven i denna
affär blef bolagsman endast med sig sjiilf. Den 15 September
1882 arrenderade han af sina medintressenter sägen på två års

tid emot ett årligt arrende af 500 mark, hvarförutom han åtog
sig att i arrende: fiir jorden erlägga 1,200 mark samt bestrida
alla utskylder.

Så snart Ahlström ensam fått ledningen af företaget om
hand, visade sig affären fördelaktig, och vid arrendetidens ut-

gång köpte han sågen för ett pris af 38,000 mark. Detta köp
var af betydelse därför, att Ahlstriim var i behof af en såg-
inrättning där stock dels ifrån skogarna i Fredriksfors dels
ifrån främmande, i samma trakter köpta skogar kunde försågas
och att han genom sågköpet därjämte blef delägare i Kumoälfs
flottningsbolag.

Af den bland bilagorna ingående grafiska tablån framgår,
att Storsands såg bar sig väl. 1 det föregående ha meddelats
några sifferuppgifter angående den virkesmängd som intill år
1886 för ifrågavarande sågs behof afverkades och därifrån
exporterades. År 1887 afverkades för sågens räkning 119,167
stammar, värda 120,64c) mark; år 1888 165,259 stammar, värda
195)307 mark; år 1889 152,287 stammar, värda 209,386 mark;
år 1890 endast 78,341 stammar, värda 105,951 mark. Åren
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189T—93 skedde ingen afverkning fiir sågens behof. År 181)4
afverkades 50,835 stammar, viirda 51,680 mark; år 1895 78,061
stammar, viirda 158,459 mark, hvaraf nästan hela antalet eller
76,312 stammar, viirda 154,818 mark, från skogarna ä Fredriks-
fors; år 1896 200,350 stammar, värda 33c),992 mark, hvaraf från
Fredriksfors 69,079 stammar, värda 122,258 mark.

Uti sistnämnda summa ingår äfven den' stock, som för-
sågades å Sofiegärtens näst invid belägna stäfsåg, hvilken
Ahlström samma år för 20,000 mark köpt af handlanden F. A.
Juselius.

Hamnholms såg var. byggd på en i förhållande till affärens
centrum Norrmark så fördelaktig plats, att dess öfvergång i
Ahlströms ägo endast kunde vara en tidsfråga. Sågens utom-

ordentliga läge nästan vid öppna hafvet och dess jämförélseyis
goda, 14 fot djupa hamn gjorde densamma till ett andra Kaunis-
saari. Likasom Kaunissaari ligger äfven Hamnholmen vid myn-

Exporten från Storsand uppgick till följande belopp;

Ar 1887 3,303 standert 337,554 mark
» 1888 2,582 » 284,213 . »

» 1889 3,961 535,381 »

» 1890 3,146 - 373,904' »

1891 2,942 . 293,157 }>

.-> 1892 67O » 72,154 >,

• 1893 461 -> 32,020 »

» 1894 546 » 55.7'8(') »

„ 1895 703 » 77,613 ■-

» 1896 1,730 » 212,343 »

A Sofiegarten försågades år 1896- 107 standert, värda
21,741 mark.
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ningen af en bekväm, djupt i landet inträngande flottled, längs
hvilken stock kan transporteras från vidsträckta skogsområden.
Lamppi- och Norrmarks åar sträcka sig med sina många sido-
och källtillflöden till Hvittisbofjärds, Norrmarks,. I'åmarks, Kan-
kaanpää, Hongonjoki och Lavia kommuner, där landskapets
bästa skogar finnas, under det att kuststräckan på hvardera

Hamnholms lastageplats.

sidan om sågen möjliggör en nästan obegränsad tillförsel af
stock. Därtill var Hamnhölms såg så mycket lämpligare för
Ahlstriim, som densamma likasom Kaunissaari ligger på ganska
långt afstånd från andra enahanda inrättningar och affärens
egna stora^ skogar i Lamppi, Norrmark och Längelmäki bilda
en god reserv, som vid förefallande behof alltid står att anlita.

Stället har gamla traditioner såsom sågplats. Från Fredriks-
fors' historia påminna vi oss, att redan under den Hastfehrska



Hamnholms
ångsåg.
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tiden icke långt fån Hamnholmen fanns en vattensåg, den s. k.
Norra sågen. Först i början af åttiotalet fick stället emellertid
sin nuvarande betydelse såsom sågplats. I det föregående har
nämnts, att Ahlströms kontorist Moliis i juni 1873 under dennes
vistelse utomlands underrättade honom om, att Lönegren stod
i beråd att bygga en ångsåg å Hamnholmen, och uttalade därvid

Hamnholms brädgård.

den farhågan att den blifvande sågen komme att medföra svår
konkurrens. Det för sågen erforderliga jordområdet, hörande
till Mikko Mellins ägande Yli-Räppi hemman i Gördböle by af

Sastmola socken, arrenderades den 4 November 1873 af hand-

landen C. A. Westerberg och sågen hvars grundläggaré och
ägare var en svensk P. Wikström torde fåtts färdig byggd kort

därpå.
Ahlström synes år 1885 hafva börjat umgås med tanken

att köpa Hamnholms såg. Den 1 t April sagda år förfrågar
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han sig angående sågens pris. Priset uppgafs till 40,000 mark,
hvilket Ahlström likväl ansåg alltför högt, emedan sågen enligt
hans åsikt icke kunde drifvas på dess dåvarande: plats, utan

måste flyttas till annat ställe. Denna gång förföll kiipet, men
i april år 1887 kom detsamma till stånd. Priset utgjorde, nu
endast 10,000 mark, men på reparationer ocdi tillbyggnader
nedlades af Ahlström cirka 50,000 mark. I början af år 1888
var sågen redan i full gång och torde .sedermera icke hafva
varit i overksamhet längre tid.

Den bland bilagorna ingående grafiska tablån utvisar vid
första ögonkastet, hvilken god affär Ahlstriim gjorde genom att

köpa Hamnholms såg. Vinst- och förlustlinjen stiger genast
betydligt och håller sig sedan uppe, förutom under ett enda
år, det fiir alla såganläggningar ögynsamma året 1892.

Här må meddelas några sifferuppgifter till belysande af
rörelsen å Hamnholms såg. Är 1888 afverkades for dess räk-
ning 147,485 stammar, värda 253,417 mark; — år 1889 266,316
stammar, vädra 238,622 m.; — år 1890 258,663 stammar, värda
291,629 mark; — år 1891 149,292 stammar, viirda 134,069 mark;
— år 1892 87,931 stammar, värda 90,100 mark; — år 1893
145,399 stammar, viirda 158,603 mark; — år 1894201,685 stam-

mar, värda 219,143 mark; — år 1895 144,589 stammar, värda
193,882 mark; och år 1896 211,308 stammar, viirda 226,704
mark. Stocken var till största delen köpt, utom år 1888, då
från Fredriksfors hämtades 68,916 stammar, viirda 142,687 mark',
år 1890, då diirifrån hämtades 16,000 stammar, värda (14,000

mark och år 1894, dä från de till Norrmark hörande hemma-
nens skogar hämtades 64,481 stammar, viirda 94,910 mark.

Från Hamnhohns säg exporterades under motsvarande år
nedannämnda mängder försågad vara (plankor, battens, bräder,
stäf och laths) till följande; värdebelopp:
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Jämföras ofvanstående siffror med dem från Kaunissaari,
finner man, att fiirsagningeii å dessa bägge systersågar var

ungefär jämnstor. Vinst- och förlustlinjen utvisar äfven den
en i eigonen fallande likhet, stigande och nedgående på ena-
handa sätt, med den skillnad likvid, att Kaunissaari-barometern
icke en enda gång under åren 1888—1 896 faller under »vackert
väder».

Man kan säga, att Kaunissaari och Hamnholm voro Ahl-
striims älsklingssågar, synnerligast den sednare». Regelbundet
tillbragte han den vackraste delen af sommaren där, och han
trifdes och mådde härunder förträffligt, insupande den friska
hafsluften, blandad med lukten af nysågade trävaror. Med käpp
i handen, filthatt på hufvudet och en slängkappa på axlarna
vandrade han omkring längs brädgårdens gator, stannande;

allt emellanåt fiir att observera, granska och meddela föreskrifter.
Snart blef han sä intagen af stället, att han där i skydd

af vackra ståtliga björkar uppförde cm sommarvilla, från hvars
fönster lian kunde skåda augustimånskenets glimrande på fjär-
dens vatten. Minnet af de glada dagarna på Hamnholmen
lock-ar allt iin nu fru F2va och hennes famij dit ut sommartiden.

,r 1888 877 standert 83,016 mark

1889 4,126 596,610 »»

1 890 2,036 274,954 »

[891 3,084 306,863 >»

» 1892 2,260 233,886
' 1 893 2,486 »> 241,171
- 1894 4,420 455.697 "

1895 4,486 491,612
I 896 3,367 405,543 ;;
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Sågarna vid Tammerfors, hvilka köptes och grundlades
under samma tidskifte, inom hvilket äfven köpet af Hamnholm en
faller, bilda en alldeles skild episod i den Ahlströmska trävaru-

rörelsens utvecklingshistoria.
Innan man begynte använda ångkraft i sågrörelsens tjänst,

var trävaruförädlaren tvungen att bygga sina sågar där vatten-

kraft genom en naturens nyck erbjöd sig i form af vattenfall
eller fors. Naturen hade ofta mycket illa sörjt för deras intresse
och fördel, hvilka egnade sig åt trävarurörelsen. Forsarna och
vattenfallen hade icke sällan fått sin plats å sådana ställen,
från hvilka det var svårt. och obekvämt att komma till hats-
kasten och världsmarknaden. Just då stockarna kommit i bästa
fart och med fröjd ilade ned mot hafvet på egen hand, måste
de kvarhållas och sedan i form af plankor och bräder upp-
staplas på land fiir att slutligen med icke ringa svårigheter och
kostnader forslas till hamnarna. Användandet af ångkraft åstad-

kom en fullständig revolution i sågrörelsen likasom å andra
områden. Nu kunde man bygga sig en såg på snart sagelt
hvilken plats som helst vid hafskusten framför mynningen af
en flöttled, och då de första lärpenningarna voro utgifna och
ångsågarna blifvit praktiskt inrättade, kunde vattensågarna ie-ke-
längre täfla med ångsågarna. Detta hade äfven Ahlström insett
och han sträfvade därför att följa med sin tid, då han sökte
komma i besittning af Storsands gamla ångsåg och därefter
några år senare grundlade en egen ångsåg å Kaunissaari.

Anläggandet af ångsågar vid hafskusten är emelletid för-
delaktigt endast så länge skogstillgången är god. Så snart

skogarna omkring flottlederna börja minskas, stiger priset på
råvaran och sågarna vid kusten förlora i värde och användning.
Skogsminskningen åtföljes regelbundet af ännu andra olägen-
heter. Träden blifva klenare och procenten af sjunket virke
ökas. Någon olägenhet ligger äfven däri, att virket från aflägs-
nare trakter endast långsamt framkommer till sin bestämmelseort.
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Trävaruhandlanden iir diirfiir nödd och tvungen att tränga
längre in i landet fiir att erhålla skog till billigare pris och
framför allt stiirre triid samt i sammanhang därmed nedbringa
sjunkningsprocenten. Han måste öfverflytta sågrörelsen till
inlandet och diirifrån på ett eller annat sätt transportera den
försågade varan till exporthamnen.

Innan kort fann äfven Ahlström detta blifva en nödvändig-
het och han beslöt därför utvidga affären genom anläggandet
af nya sågar i Tammerforstrakten. Vattendragen norrom staden
öppnade väg till hjärtat af Tavastland och mellersta Finland
och järnvägen till Åbo erbjöd en transportled till hafskusten.
Byggandet af en järnväg till Björneborg var blott en tidsfråga,
och sedan denna järnväg fåtts till stånd, blefve transportleden
ännu något kortare. Genom den nya banan kunde exportrörelsen
dessutom koncentreras å hemorten.

Hithörande betydelsefulla ekonomiska frågor diskuterades

på den tiden synnerligen lifligt ej mindre i offentligheten än

man och man emellan. Bland annat yrkade ägaren af Mänttä
bruk G. A. Serlachius uti tidningsartiklar på byggandet af s. k.
ödemarksbanor under uttalande af den åsikten, att sågrörelsen
i en nära framtid, sedan de större träden tagit slut, komme att
söka sig inåt landet. Uti ett på denna tid till Ahlström skrifvet
bref förklarar han, att sedan vårt järnvägsnät en gång erhållit
nödig utveckling det icke komme att finnas någon ort i landet,
därifrån det icke blefve möjligt att i konkurrens med flottlederna

per järnväg transportera trävaror till närmaste hamn. Sådant

hade erfarenheten redan ådagalagt i Sverige. Uti samma bref,
dateradt den 7 november 1887, fiireslår Serlachius att Ahlström,
hvilken enligt hvad han hört, köpt en ångsåg invid Tammer-
fors och hvilken såsom han hade skäl att antaga härvid ledts
af ofvannämnda grundsatser, skulle bygga en såg vid Kolho
sund i närheten af järnvägsstationen af samma namn. Därigenom
kunde flottningen från Keuru till Tammerfors undvikas. Ahl-
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ström tackar fiir rådet, men säger sig icke vidare; vilja utvidga
sin affär.

Antagligen var detta likväl icke rätta skälet, e-när Ahlstriim
kort därefter i själfva verket utvidgade sin rörelse; i Tammerfors-
trakten med ytterligare tvänne sågar. Påtagligen hade han
genom företagna beräkningar kommit till det resultat, att flott-
ning i vissa fall blefve billigare än järnvägstransport, hvarför
man sä vi/it möjligt borde betjäna sig af denna, oeh begagna
järnväg endast fiir den händelse att flottlecl vare sig till följd
af dess längd eller andra hinder icke med fördel kunde an-
vändas. Detta bevisas iifven diiraf, att han fortfarande likasom
förut flottade det gröfre virket från Längelmävesi- och Pälkäne-
vattendragen till Björneborg och endast försågade de klenare
stockarna, hvilka icke tålde längre flottning, å Holk) såg i
Lempäälä för transport till Abo.

En omständighet, som äfven medverkade till Ahlströms
beslut att anlita skogarna i det inre landet, var konkurrensen
med Rosenlewska firman. Då denna firma var så godt som
envåldsherrskare i trakterna bortom Tammerfors, kunde den-
samma tack vore här gjorda goda affärer upprätthålla konkur-
rensen jämväl i de närmare Björneborg belägna trakterna, hvilka
utgjorde Ahlströms egentliga verksamhetsfält. För att rikta ett

mothugg öppnade Ahlström därför konkurrens på Rosenlews
eget område uppe i landet. Det var kolonialpolitik i smått och
striden om »intressesferen» fördes med samma iiver och ihärdig-
het som någonsin emellan storstaterna.

Sedan Ahlstriim i princip fått klart fiir sig, att han måste
skaffa sig en såg i Tammeriörstrakten, biirjade han höra sig
fiire efter en sådan.

Uti bref af den 30 sc:ptembcr 1887 förfrågar han sig hos
sågiigaren J. W. Fföqvist, huruvida denne icke von- hugad att

sälja sin vid Santalahti vik i närheten ai Tammerfors belägna
ångsåg. Fnqvist förklarade sig villig att sälja hela sin affär



NYA ÅNGSÅGAR. 391

ined skogar, stockar, förråd, ångbåt och pråmar fiir 300,000
mark. Ahlström svarade att han önskade erhålla endast sågen
och äfven denna allenast för den händelse att priset ställde
sig mycket lågt. Han erbjöd för sågen med därtill hörande
byggnader tillika med ångbåten och pråmarna 60,000 mark.
Köpet kom snart till stånd och Ahlström erlade ett pris af

Santalahti ångsåg.

inalles 135,000 mark. I köpet ingick bl. a. bogserbåten »Vel-
lamo», fem pråmar och antagligen äfven några skogskontrakt.

Santalahti ångsåg är belägen på en lämplig plats å stran-

den af Näsijärvi nedanför den ås, öfver hvilken järnvägen till
Björneborg framlöper. Den försågade varan fördes till Naisten-
lahti vik, där densamma lastades i järnvägsvagnar. Under
Ahlströms lifstid år 1896 påbörjades byggandet af en hundra



Plankhiss vid Santalahti.
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meter lång spårväg, med hvilken trävarorna nu hissas till Santa-
lahti växel uti små med ångkraft drifna vagnar.

Då sågen köptes hade densamma två ramar och utvidga-
des sedan omedelbart med en stäfsåg samt senare med en

laths-maskin. En å sågområdet befintlig ångkvarn nedlades
genast efter köpet.

Santalahti med utsigt öfver Näsijärvi.

Samtidigt som Santalahti såg erhölls, förfrågade sig Ahl-
ström äfven beträffande Naistenlahti såg, hvilken ägdes af kapten
Anshelm Grahn, men någon handel angående denna inrättning
kom icke till stånd. Då Ahlström emellertid var besluten att

på orten drifva sågrörelse i stor skala, köpte, han nästan omedel-
bart därefter den i november 1887 Niemi rusthåll för att å dess
mark uppföra en ny såg. Niemi rusthåll ligger midt emot

Santalahti på andra sidan fjärden i Ylöjärvi kapell.
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Ahlström sände herr K. Taxell att uppgöra köpet, hvilket,
såsom af den i behåll varande telegramväxlingen framgår, af
fruktan för konkurrens skedde i största hast och med iakttagande
af all hemlighet. Köpesumman utgjorde 70,000 mark, med tillägg
af årlig sytning till förre ägaren. Niemi rusthåll är 3/t mantal.
Då det köptes, fanns å detsamma 75 tunnland åker och föddes

Niemi ångsåg.

därå 7 hästar och 16 kor. I skogen funnos 6,000 st. träd af
8— 14 tum i genomskärning.

Uti ett till distriktsingeniören A. F. Hildén den 28 Okto-
ber 1887 aflåtet bref meddelar Ahlström, att ehuru han genom
att köpa lägenheten velat i tid förskaffa sig en lämplig sågplats,
uppförandet af sågen likväl helt och hållet var beroende af de
upplysningar han komme att erhålla angående tillgången på
skog; äfvensom af Björneborgska järnvägens öde. Då banans
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byggande år 1888 beslöts, påbörjades äfven uppförandet af
sågen, hvilken, försedd med tvänne ramar, blef färdig år 1889
och då äfven sattes i gång.

Om denna betydliga utvidgning af affären synes Ahlström
under köpslåendet hafva skrifvit och underrättat sin son Wil-
helm, hvilken på den tiden vistades i Amiens i Frankrike.

Hollo ångsåg.

Brefvet härom, ur hvilket man utan tvifvel hade fått intres-
santa upplysningar angående afsändarens planer, finns beklag-
ligtvis icke i behåll. Wilhelm Ahlströms svar därå var af
följande lydelse:

»Pappas bref af den 25 oktober fick jag för några dagar
sedan och ser däraf, att du är i begrepp att öka dina affärer
i ganska hög grad. För min del skulle jag alltid råda dig att

ej så förskräckligt öfverhopa dig med affärer, då du ju redan
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har mer än tillräckligt och genom förökandet åsamkar dig
kanske: fiir mycket bråk. Dessutom hiir du tiinka på din hälsa
och dina krafter. Hvad skall det blifva af allt detta, om du
olyckligtvis åter skulle blifva sjuk? Håll dig i Guds namn till-
baka och var nöjd med livad du redan har. Inte säger jag
detta därföre att jag fruktar för affärens utgång, ty du känner
ju detta bättre än jag och mången annan, men jag fruktar
för din hälsa, din dyrbara hälsa, som genom dessa nya tillskott
kan så försämras, att du sjiilf skall ångra att hafva företagit
dem. Hvem skall, i fall du åter blir sjuk, leda alla dessa nya
affärsgrenar? Och tänk efter, käre fader, hvad fiir bråk och
bekymmer du skall fä med allt detta.»

»Jag skulle innerligt gärna se, att du ej utsatte dig för så
mycket bråk, men hvad kan man göra? Du har nu en gång
fått i hufvudet att konkurrera med Rosenlew och visa honom din
kapacitet. Alltså konkurrera och trakassera, res och ruljansera,
eftersom det är din vilja. Jag skall bedja Gud att Han gifver
dig krafter, hälsa och lif att utföra allt detta ...

— Är mamma
nöjd att se dig så utvidgande? Jag för min del tror, att hon
är orolig och försöker tillbakahålla dig, som jag.» —

Ahlström lät emellertid icke alskräe;ka sfö. Tvärtom ökade
han på farten och ett år hade knappt förgått efter det han till-
handlat sig Santalahti och Niemi, innan han hade förskaffat sig
ännu ett tredje sågställe i Tammerforstrakten. Den 24 novem-
ber 1888 köpte han 1lolla hemman i Kuokkala by af Lempäälä
socken på två kilometers afstånd frän Lempäälä station. Lägen-
heten var edt skattehemman om :!-'« mantal och det erlagda
priset, utgjorde 12,650 mark.

Kort <;fter kiipet påbörjades å lägenheten byggandet af
en tvåramig ångsåg, hvilken blef färdig år 1890. Trävarorna
forslades med häst från sågen till stationen, ända tills en egen
smalspårig bana år 18e)8 byggdes på denna sträcka.
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Redan innan Hollo ångsåg anlades hade Ahlstriim be-
drifvit skogsköp i trakterna kring Längelmävesi vattendrag.
Stockarna flottades till Bjiirneborg och sågades å Storsands
såg. Sedan Hollo såg fåtts till stånd, frambefordrades de grcifre
stockarna länys vattendraget och endast de klenare; kvarhöllos
vid Hollo.

Ahlstriim hade sålunda år 1890 tre sågar i Tammerfors-
trakten. Sågarna hafva sedan dess varit i gång nästan året
om och stått stilla endast en eller annan månad. Storleken af
det arbete de presterat framgår af följande siffror:

Santalahti och Niemi bokfördes gemensamt. Från dessa
tre sågar exporterades nedannämnda mängder trävaror utom-
lands:

Är 1888 afverkades för Santalahti såg 175,733 stammar, värda 269,070 m.
> 1889 ■ --. -> 312,278 ■ ;, 387,280 •■
» 1890 . ->, » » 378,803 .-

., 437,819 .

» 1890 » Hollo » 200,206 193,979 >-■

» 1891 - .-, Santalahti 166,3(4 185,103 »

» 1891 » Hollo » 20,807 ■ t t 19,821 »

» 1892 » » Santalahti >■ 190,974 , •> 192,528 »

» 1892 » :> Hollo » 125,257 >- ■ 104,184 „

» 1893 » >■■ Santalahti ,; 170,055 194,813 »

» 1893 >■ » Hollo ■■• 88,129 132,986 -

» 1894 » Santalahti >; 231,240 » » 249,942 »

>, 1894 » » Hollo » 181,214 * 100,804 "

• 1895 > Santalahti 349,023 ;- 387,481
* 1895 » Hollo » 244,620 » >. 236,628 »

» 189Ö > Santalahti >■■ 334,611 » 403,757 »

-> 1896 > - Hollo 245,011 » .-> 285,369 »

År 1889 2,730 standert. 390,712 mark
» 1890 5,812 » 689,909 »

» 1891 7,595 734,810 »
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Sågningen och exporten var sålunda redan de första åren
betydlig och tillväxte sedermera år för år allt mera. Tyvärr

Hollo järnväg.

stod vinsten af Tammerfors-affären i början icke i någon pro-
portion till rörelsens storlek och de uppoffringar som på den-
samma gjordes. Kolonialpolitiken kostar pengar. Ahlström
hade inlåtit sig på krig och fick erfara, huru dyrt kriget är

och att elärtill erfordras pengar, pengar och mera pengar.
Konkurrenterna ansträngde sig af alla krafter fiir att aflägsna
nykomlingen från ett område, hvilket de vant sig att anse för
sitt eget. Skogsprisen stegrades så högt möjligt var och Ahl-
ström såg sig tvungen följa med.

År 1892 .4,720 standert, 501,022 mark
> 1893 7,983 838,902 »

» 1894 9,310 » 988,354 »

» 1895 0,4! 2 1,045,842
» 1896 11,904 1,400,497
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Trävaruprisen utomlands voro äfven dåliga. År 1889 be-
talades för furuvirke endast 6 å 7 pund per standert, och år

1890 nedgick priset till 4 å 5 pund. 1889 års bokslut för sågarna
vid Tammerfors utvisade sålunda en förlust af 100,000 mark.

Ahlström hvarken kunde eller ville likväl gifva vika. »Jag
har kastat yxan i brunnen, men skall hämta den upp igen»,
skall han hafva yttrat. Vinst- och förlustlinjen för Santalahti
och Niemi börjar genast år 1888 gå nedåt med svinlande fart
och har år 1891 i själfva verket nått botten af brunnen, men
så börjar densamma åter att stiga lika snabbt som den ned-

gått, och före sin död hade Ahlström tillfredsställelsen att se
Tammerfors-affären bära sig bra. Han hade nu hämtat yxan
ur brunnen.

Hollo såg lämnade genast ett bättre resultat. Efter att
under det första året ha gått med en ringa förlust, »visade den
sig redan vara en vinstgifvande affär.

Knappt hade Ahlstriim fått Tammerfors-affären i gång,
innan å hans lyckas träd framsköt ett nytt skott det ståtligaste
och mest fruktbringande, nämligen J*ihlava ångsåg, hvilken
innan kort skulle blifva en kraftig gren, den tredje och mel-
lersta vid sidan af Kaunissaari och Hamnholm, en gren, hvilken
hämtade näring ur skogarna bortom Tammerfors och komplet-
terade de begge andra inrättningarna.

Pihlava ångsåg anlades år 1875 på arrendemark af Fredriks-
fors aktiebolag, hvilket därstädes bedref sågrörelse efter det
Fredriksfors bruk kommit i Ahlströms ägo. Sågen öfvergick
år 1880 till en af de största delägarene i nämnda aktiebolag,
göteborgerfirman Wilh. Röhss & C:o för 75,000 m. Men icke
heller Pihlava affären bar sig i svenska händer.



Ahlström köpte sågen 1889, sedan han besökt Göteborg
för aislutande af köpet.

Uti sågen funnos 4 enkla ramar, 2 dubbla kantverk och
2 dubbla stäfsågningsinrättningar. Maskinen var dubbelcylin-
drisk med tre ångpannor. 1 arbetarebostäderna funnos 66

boningsrum jämte särskilda andra rum, t. ex. bageri och

Pihlava ångsåg.

snickarverkstad, stall fiir 10 hästar, fähus m. m. Till brädgården
hiirde bryggor, Spårvägar, vändbord, 9 justeringsapparatér och
en ångmaskin. 1 kiipet ingick ångbåten »Pihlava» om 20

hästkrafter samt 24 pråmar. Sågen ägde 2(i/ioo delar i Kumo-
älfs [löttningsbölag. Köparen var skyldig att. öfvertaga alla

öfverenskommelser angående jordområden, stränder och vatten,

hvilka den förra ägaren afslutat för affärens drifvande.
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Köpesumman utgjorde 175,000 mark, hvilket måste- anses
ytterst billigt i betraktande af den sålda egendomens viirde
och de stora »öreleiar stället såsom sågplats erbjöd.

Dessa fördelar äro måhända de största en inrättning af
detta slag kan äga. Pihlava ligger vid mynningen af en lång
flottled, hvars yttersta grenar sträcka sig ända till hjärtat af
mellersta Finland. Förutom å en sträcka af par kilometer
närmast sågen flyta stockarna af egen drift ända fram till
denna. Här finnes utrymme för det största såväl stock- som
trävaruförråd. Närheten till Räfsö gör lastleveransen bekväm
och snabb. Då Pihlava ligger emellan Hamnholmen och
Kaunissaari, faller det sig bekvämt att därifrån reglera bogser-
I låtarnas arbete samt lastningen vid nämnda sågar äfvensom å
Haistilä, dit alla trävaror från sågarna vid Tammerfors befordras,
sidan Björneborgs järnväg kommit till stånd. Fm -ännu större

betydelse såsom lastageplats har Pihlava erhållit, sedan dit nu-
mera ledts ett sidospår från Mäntyluoto-banan, längs hvilket
spår plankor och bräder från Tammerforssågarna transporteras
till Pihlava, för att därifrån befordras vidare till Räfsö.

Efter branden för några år sedan förseddes Pihlava med
de tidsenligaste och bästa maskiner och inrättningar man blott
kunde anskaffa. Pihlava torde för närvarande vara Finlands
kanske finast byggda ångsåg.

Efter köpet af Pihlava blef Storsands såg öfverflödig och
lämnades derför i overksamhét.

I föder det första året efter det Ahlström erhållit Pihlava,
ar 1889, »afverkades fiir denna sägs räkning (19,06c) stammar,

viirda 218,537 mark, af hvilka (10,909 stycken tagna Iran sko-
garna å Fredriksfors. Ar 18ejO afverkacfos 271,977 stammar,
viirda 535,552 mark hvaraf 33,0i)2 st. frän Fredriksfors; -är
1891 287,285 stammar, viirda 43(1,449 mark; —- är 1892 020,870

stammar, viirda 872.50c) mark; ■— år 181)3 173,531 stammar,
viirda 2.1.0,2.1. > mark: ar 18(14 403,883 stammar, viirda 722,655
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mark, hvaraf 63,482 st. från Fredriksfors och 21,251 st. från

NMprrmark; — är 1895 410,031 stammar, värda 736,966 mark
och 1896 413,709 stammar, värda 656,054 mark.

Exporten från Pihlava utvisar följande standertbelopp och
årsinkomster, de sistnämnda mångfalt större än från någon
annan såg:

Pihlava brädgård och hamn

År i 890 1,707 standert, vårda 240.540 mark

1891 7,025 733,8.54 •

1892 8,740 900,561
1 895 11,12.: •, 1 5(>,345

1894 10,286 b T 13,695
l895 10,816 1,214,775 ;

1896 i o, 181 1,282,760



Pihlava
mekaniska

verkstad



Å Pihlava sågades således mera än å alla tre Tammerfors-

sågarna tillsamman och Pihlava utförde sitt arbete med större

»framgång»» än någon annan såg. Må man blott taga i be-

traktande, huru svindlande högt vinstlinjen för Pihlava stiger
år 1896. Å Pihlava fick Ahlström bättre än å någon annan

plats skörda frukterna af sitt arbete och denna såg var äfven

hans sista större företag, och sålunda likasom kronan på hans

verksamhet.
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XXI.

NYA EGENDOMAR.
Köp af egendomar i Tammerforstrakten. — Tourula
Lamppihemmanen.

I närmaste sammanhang med den utvidgning af sågrörelsen.
som skildrats i föregående kapitel stå köpen af åtskilliga

nya hemman under åren 1886—1896.
De nya sågarna i Tammerforstrakten gjorde det nödvän-

digt fiir Ahlstriim att lägga sig till skogar i denna, del af landet.
1 enlighet med en af honom omfattad princip lade sig Ahlstriim
också här till hela hemman, fiir att å dem kunna odla och be-
vara skog för framtida behof.

Så köptes är 188e) Yli-Minkkilä '/;; mantals skattehemman
i Piuttaskorpi bv af Kitrti socken, priset 15,000 mark; - är

1890 Heino '/t mantals skattehemman i Vojakkala by af Poppis
socken, priset 20,000 mark; - »år ]B<)i Kallio- och L.hisi-Huttuia
tviinne ;5/ni mantals skattehemman i Ampiala by af Keurti socken,

priset ()ö,ooo mark.
Af å andra orter kiipta hemman må följande nämnas:

Pirttijärvi '/u mantals skattehemman i Vehuvarpe by af Ikalis
socken, köpt år 1888, pris 5,000 mark; — en Kcsti benämd
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3/io af Toukari rusthåll i Björneborgs landsförsamling, siof '/su
mantal, köpt år 1888 för 32,000 mark; — Painomaa utjord i
Kairila by af Norrmark socken, köpt år 1888 för 13,100 mark;
— Korvala Ifs mantals skattehemman i Korvaluoma by af
Kankaanpää socken, köpt år 1889 för 29,500 mark; — Kuuri
'/s mantals skattehemman i Harjakangas by af Norrmark socken,

köpt år 1889 för 36,110 mark; -- Rieskala '/<_ mantals rusthåll
i Kokemäensaari by af Björneborgs landsförsamling, köpt år
1890 för 60,000 mark; — Pukanhaava y8 mantals skattehemman
i Alahongönjoki by af Kankaanpää socken, köpt år 1890 för
18,150 mark; — Harhaluoma '/o mantals skattehemman i Har-
hala by af Patriarks kapell, köpt 1891 för 6,666 mark; — Mattila
eller Vähä-Keitinki 1/e mantals skattehemman i Finnby by af
Norrmårks socken, köpt år 1891 för 20,000 mark; — Luukas
2/.i mantals skattehemman i Metsiäis by af Ikalis socken köpt
år 1891 för.

Det anmärkningsvärdaste af under dessa år afslutade
hemmansköp är köpet af Tourula gamla adelsgods i Yläne
socken *).

Själfva den gamla stommen, som gifvit Tourula egendom
sitt namn, bildas af följande frälsehemman i Tourula bv. näm-

ligen: Pel to N:o t, Liisala N:o 2 och Keskitalo X:o 3. Detta.
Keskitalo var vid storskiftet clclaclt i tre delar, nämligen: Pel-
tola, Keskitalo och Rantala.

Vidare hiir hit Tuomola i Yläne kyrkoby, Huovari och
Ali-Lénto i Vainionperä by samt Rantala, Toivinoja, Mojoinen
och Vuorenpää, samt Sydänoja, Kynnenoja och Ojala rå och
rörs torp, hvilka numera sammanslagna bilda tvänne hemman,

*) Nedanstående beskrifning öfver Toureila har meddelats författaren
af hr H. Borg.
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sålunda att Rantala, Toivinoja, Majoinen och Vuorenpää bilda
Rantala och Sydänoja, Kynnenoja och Ojala bilda Vähä-Yläne
hemman.

1 gamla handlingar förekommer namnet Tourula iifven
skrifvet Towrälä. i W. (i. Lagus »Finska Adelns Gods och
Ätter»- liisa vi härom: För är 1557 iir antecknadt att Gustal
Fincke iigde: Towrälä, »hvilken gärd sal. (»kuiss Stensson let
oprödja och taga af Yliine skattebönders utägor till sitt cgit
frälse som hans arfwinga efter honom tilegnat hafva»>. Bcmiildc
Klas Stensson hiirde till en icke* introducerad finsk adlig ätt,

som till wapen had(; e:tt renhufvud och på hjälmen 2 hjorthorn.
Ännu ar 1(172 iigde Birckholtz'ska slägten denna egendom.»
Så långt Lagus.

Gustaf Fincke, känd från Fredriksfors historia, afled som
förut är nämndt år 1566 och sannolikt öfvergick Tourula då
till sonen Gödrik Fincke. Gödrik Fincke var tvänne gånger gift
och hade i sitt första äktenskap med Ingeborg Boije en dotter
Margareta. Hon blef gift med den berömde hjälten Evert Horn.
Gödrik Fincke afled på Sonnäs i Ulfsby år 1617.

Huru Tourula tillföll den Birckholtzska släkten, framgår
icke af de handlingar vi hafva tillgång till. Möjligtvis dock
genom köp, ty redan 1618, året efter Gödrik Finckes död, upp-
gifvas i Jesper Mattsson Krus' Förteckning »Adelen bådhe Nye
och Gamble Frelsis Landhböndher Uthi Finlandh. Anno 1618»
en Hieronimus Bercholt till Ylinä vara ägare af bland andra 3
hemman i Tourula by samt Huovari hemman. Från detta år

är således hemmanens i Tourula by historia för en tid framåt

förenad med Yläne gårds.
Den numera såväl i Sverige som Finland utdöda Birck-

holtzska ätten inkom till Finland med Hieronymus von Birck-
holtz, hertig Karls gunstling. Han var gift med Anna Fleming.
Hertig Karl tillerkände dem det Flemingska godset Yläne. Denne
Birckholtz var på grund af sina i tidigare år idkade studier en
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förfaren man, hvars kunskaper vid särskilda tillfällen togos i
anspråk af regeringen. Efter att bland annat hafva varit Gustaf
Adolfs agent vid de protestantiska hofven i Tyskland, blef han
assessor i Åbo hofrätt. Han dog år 1639 och blef begrafven
i Åbo domkyrka. Dessförinnan hade han år 1635 föryttrat
Yläne gård till riksrådet Henrik Fleming. Tourula däremot
innehades af sonen Johan Birckholtz, hvilket framgår af »Jorde-

Tourula.

book öfver Masku Häradh pro År 1656», där det upptages som

säteri.
.

I samma »Härads Lands Jordebook» för år 1681 namnes
Lorentz Creutz såsom innehafvare af 3 hemman i Tourula by.

Denne friherre Lorenz Creutz var landshöfding i Åbo
och Björneborgs län samt direktör för bärgvärken i Finland.
Han är redan tidigare bekant ifrån Kautua och Fredriksfors
bruks historia. Genom sitt giftermål med Ebba Maria Fleming,
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till Lehtis, blef han ägare till Yläne gård. I ofvannämnda
jordebok för år 1683 upptages endast två hemman i Tourula by
såsom tillhöriga Creutz, hvilka uppgifves genom köp hafva
kommit i hans ego. Det tredje hemmanet Keskitalo äges fort-

sättningsvis af Johan Birckholtz' arfvingar. Af jordeböckerna
längre fram finna vi att det är Pelto och Liisala som tillhör
Creutz och Keskitalo Birckholtz' arfvingar. År 1683 synes

Tourula.

således dessa 3 hemman hafva blifvit åtskiljda, för att först

omkring 200 år senare åter förenas på en hand. Fråga om

såväl Yläne gårds som Tourula hemmanens reduktion synes
hafva väckts,, men enär Creutz bevisade att sagde gods icke
varit krono, utan ursprungligt frälse, förklarade reduktions-
kommissionen 1686, att lägenheterna voro af frälsenatur.
År 1698 dog Creutz i Stockholm under riksdagen. Pelto och
Liisala tillföllo nu hans arfvingar. I jordeboken för år [700
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uppgifvas en kapitcn löjtnant Casp(-r Ovanten vara iigare af
Keskitalo. Bland adliga ätten von Ovanten påträffas ingen
med det namnet. 1 jordeboken fiir år 1712 innehafvas Pelto
och Liisala af ka])ten Lorentz (Yeutz och Keskitalo af bemälde
Ovanten. Ännu är 1727 upptages samma iigare. men i Jorde-
bok iifver Kongl. M;uj:ts och Oronoiies ordinarie och Kxtra
ordinarie Ränttor uti Interims Krono Fougden Välbetrodde
Simon Crönings Fiigderi» för åre-t 1746 u])j)gifves Pelto och
Liisala ägas af fiskalen Simon Ruuth. 1 Sukukirja anträffa vi
en Samuel Ruuth, som är 1700 namnes såsom friherre Lorentz
Creutz' ombudsman på Yläne gård och Lehtis. Han utnämndes
år 1707 till landsfiskal i Abo och Björneborgs län. Efter stora
ofreden var han grefve Herman Flemings ombudsman på Villnäs.
Han flyttade senare öfver till Sverige: och dog barnlös i Stock-
holm 1743. Han skall hafva varit en mycket förmögen man och
lånade stora summor åt hofrättsrådet Carpelan, grefve Leijon-
stedt, grefve Fleming m. fl. emot pant i deras egendomar.
Påtagligen hade han sålunda äfven försträckt penningar åt

Creutz och fått Pelto och Liisala i pant.
Af 1772 års jordebok framgår att Pelto och Liisala åter

innehafves af en af Creutz' arfvingar nämligen baron Rechard
Lybecker. Den nye ägarens rätta namn är dock Carl Blechard
Lybecker, son till Georg Henrik, som var gift med friherrinnan
Ebba Eleonora Creutz. Härigenom tillföll Yläne gård Lybecker.
Pelto och Liisala förvärfvade han antagligen genom att inlösa
panten hos Ruuths arfvingar.

Keskitalo ägdes år 1772 af kapten Qvantens arfvingar.
Carl Blechard Lybecker dog 1781 och innehades nu Pelto och
Liisala af hans arfvingar åtminstone till och med år 1798, då
det af dem försåldes till majoren Isaac Reinhold Sählberg.
Sahlberg åter försålde den 26 mars 1811 Pejto och Liisala
jämte Tuomola och Huovari åt prosten i Pöytis socken magister
Johan Sundvall fiir 17,280 tub. silfver. Fastebref erhöll Sund-
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vall den 20 april och 9 september 1812. Utom dessa lägenheter
tillhandlade sig prosten Sundvall af Sahlberg äfven Lalli och
Rekola frälsehemman i Keihäskoski by och Pramila enstaka
frälsehemman. Efter prosten Sundvalls död uppläts hans bo till
konkurs och ofvanstående lägenheter blefvo å allmän auktion
inför häradsrätten den 25 september 1827 försålda, därvid Pelto
och Liisala inropades af sonen vicehäradshöfding Carl Gustaf
Sundvall för 20,000 rubel silfver. Kort därpå den 28 mars 1829
försåldes Pelto och Liisala åt handlanden Matts Seren i Åbo
för 20,000 rubel silfver och 8,500 riksdaler svenska riksgälds
sedlar. Seren åter transporterade den 9 oktober köpebrefvet
på sin måg handlanden i Åbo, sedermera kommerserådet
Abraham Kingelin, hvilken erhöll fastebref den 11 oktober
1831. På'samma konkursauktion utbjöds äfven Huovari, hvilken
lägenhet Kingelin inropade för 2,070 rubel.banco assignationer.
Fastebref erhöll han den 21 februari 1829. Likaså stannade
han för Tuomola med högsta anbudet 1,500 riksdaler »svenska
banco transport sedlar». — Tuomola hade den 17 september 1767
blifvit till skatte inlöst af hofjunkaren baron Claes Lybecker
till Ylänegård. På Tuomola fick Kingelin första uppbudet den
II oktober 1828, men lagfor ej vidare. Egendomskomplexen
bestod således nu af Pelto, Liisala, Tuomola och Huovari.
Kingelin ökade yttermera arealen genom inköp af Toivinoja.
Mojois och Vuorenpää rå och rörshemman. Dessa hemman
hade förut varit förenade med Ylänegård, som hade 19 sådana

torp. Medelst köpebref af den 24 februari 1830 försälja Frans
Henrik, Gustaf August och Helena Eleonora Fredrika von
Knorring åt Kingelin de af dem i arf efter aflidne fröken Agnes
Fredrika Lybecker tillfallna Toivinoja, Mojois och Vuorenpää
rå och rörs torp för 1,200 rubel silfver. På dessa torp erhöll
Kingelin första uppbudet den 27 april 1831, men öfriga uppbud
synes icke hafva meddelats honom lika litet som senare ägare,
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då de antagligen icke kunde skaffa utredning om aflidne fröken
Lybeckers åtkomst till lägenheterna och deras rätta jordenatur.

Under Kingelin tillkom ännu besittningsrätten (panträtten)
till Kynnenoja rå och rörs torp. Detta torp hörde äfven under
Yläne gård oeh hade i arf efter fröken Helena Catharina Ly-
becker tillfallit assessor Georg A., fröken Helena Eleonora,
sergeanten G. A., inspektören F. U. von Knorring och kyrko-

Tourula.

kerdskan Renata Freden, född v. Knorring. Dessa arfvingar
pantförskrefvo liir i ,050 rubel silfver Kynnenoja den 15 mars

1825 åt spinnhusinspektorn Matts Sarin pä 50 års tid. Genom
särskilda transportathandlingar den 5 augusti 1831 kom pant-
riittcn slutligen i Kingelins hiineler emot beåalta 1,000 riksdaler
sv. bäue-o. Den 23 februari 1832 erhöll han inteckning i Kyn-

nenoja fiir sin panträttighel.
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Vidare ökades Tourula egor med Sydänoja och Vähä-

Yläne eller Ojala rå och rörs torp. Dessa hade äfven varit

förenade med Yläne gård. Efter fröken Helena Catharina Ly-

beckers död hade de genom den 28 och 29 maj 1824 förrättadt

cirfskifte tillfallit majoren Fram, öfvorstelöjtnanten Reinhold, rytt-

mästaren Gustaf A. v. Knorring oeh Charlotta Synnerberg,

Tourula.

född v. Knorring, hvilka medelst köpebref den 24 december 1824
försålde Sydänoja och Ojala åt kofferdikaptenen i Åbo Johan
Strömberg för 1,600 riksd. svenska riksgälds sedlar eller mot-

svarande 2,400 rub. banco assignationer. Förestående köpebref
transporterades sedermera år 1825 på fabrikören Johan Fager-

lund emot samma belopp. Fagerlund åter försålde lägenheterna

år 1828 åt nämndemannen Simon Johansson Brusila ifrån Keihäs-
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koski för 1,800 riksd. s. r. s. Brusila erhöll tvänne uppbud å
lägenheterna, men redan den 6 augusti 1831 sålde han i sin
tur dem åt ofvannämnda handl. Matts Seren för 2,200 riksdaler
8 r. s. Första uppbudet meddelades Seren den 8 oktober 1831.,
men flere uppbud har ej gifvits.

Den i 8 januari 184c) afled Kingelin och hans enka Charlotta
Dorothea tillträdde Tourula på grund af testamente:. Hon sålde
dock redan den 30 april samma år sina fastigheter i Yliine till
grefvarne August Gustaf Magnus, Gustaf Philip och (.karl Magnus
Armfelt samt fröken Hedvig Gustava Johanna Armfelt gemensamt
för 42,500 rubel silfver, af hvilken köpeskilling 32,000 rubel be-
räknats fiir Pelto och Liisala samt 1,500 rubel fiir hvarje af de
öfriga. Samma dag transporterade hon iifven sin panträtt till
Kynnenoja emot 500 rubel silfver. De nya ägarena till Tou-
rula fingo fastebref på Pelto, Liisala och Huovari den 27 mars

1852. På frälsetorpen däremot erhölls ej något fastebref, emedan
utredning angående säljarens åtkomst till desamma icke kunde
utredas. För Tuomola utfärdades fastebref den 23 april 1852.

Med Tourula förenades vidare Rantala rå och rörs torp,
hvilken af Lybeekerska, Jägerhornska oeh Knorringska släkterna
medelst offentlig auktion dem 9 april 1851 försåldes fiir högsta
anbudet 1,001 rubel silfver till grefvarne Armfelt och majorskan
Wreele. Tvänne uppbud erhölls, det andra den 13 februari

1863. Nu börjar Tourula gård småningom hafva den samman-
sättning som i våra dagar.

Keskitalo hemman har ända till Armfeltska tiden varit
därifrån ätskiljd. Såsom vi redan nämnt hade dessa 3 stom-

hem man åtminstone från år 1685 skilda iigare. Af storskiftes
handlingarna från år 1783 och 1798 framgår att Keskitalo vid
storskiftet delades i tre: delar: Peltola, Keskitalo och Rantala.
Af dessa hade Peltola och Keskitalo (s. k. 2 ';> Keskitalo) vid
storskiftet samma ägare 1. Den 29 juni 1782 tillhandlade1 sig
'ältväbeln Krnst Reinhold Starek - 3 Keskitalo ai bonden |<">ran
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Thomasson Keskitalo och bondeenkan Walborg Bertilsdotter
Tourula fiir 636 riksdaler 32 skillingar spoeie. Denne Frnst
Reinhold Starck af adliga ätten N:o 18, föddes den ti) maj
1729, fältväbc:l vid Abo läns infanteri, dog 17C)5, gift år 1752
med Anna Catharina Tenlenius. Stare-k innehade; lägen hetcm
till år 171)1, da han den 14 september medelst köpebref försålde
densamma till sadelniakaren i Abo Jonas Lindberg for 722
riksdaler 10 skillingar och 8 runstycken specie.

Tredje uppbudet meddelades Lindberg den 14 september
1792, men innan han fick fastebref, blef han instämd till 1793 års
vinterting af Walborg Bertilsdotters son Johan Johansson, som
försökte frånvinna honom sagde hemmansdelar. Medelst en af
lagmansrätten den 1 juli 1793 gillad förening afsade sig dock

Johan Johansson alla anspråk på Keskitalo, hvarefter Lindberg
den 1-7 sept. 1794 erhöll fastebref.

Åldermannen vid sadc.lmakarc-embetet i Abo mäster Johan
Lindberg var gift med Catharina Leisak. Han hade tvänne

söner Johan Diedric; och Jonas, iifven de: sadclmakare. Fadern
hade först uppgjort testamente till Jonas Diedrios förmån, men
dä denne »»medelst processer gjordt dem märkelig otjenst och
skado»; uppgjordes testamentet 1709 till yngre sonen Jonas'
favör. Den 22 aug. 1803 afled åldermannen och sonen Jonas
tillträdde arfvet Keskitalo. Han var gift med Regina Rosenberg,
som afled före honom. Efter hans diid 3 sept. 1822 öfvergick
Keskitalo till brodern Johan Diedric och efter honom l,i;i 1829
till hans son Johan Diedric. Denne: sålde sedermera Keskitalo
till fiirut omnämnde: nämndemannen Simon Johansson Brusila
fiir 2,300 riksdaler eller 1,000 R. S. Bägge degarna skulle dock
efter att Jialva varit 47 år åtskilda åter förenas. Liter såväl
Fkeroddes som Rrusilas diid, köpte, bruksarrendatorn Johan
Albert Hjort Peltola fastebref den 23 nov. 1844 och y'3 Keski-
talo den 20 april 1844. Snart bytte lägenheten åter iigare, dä



420 NYA EGENDOMAR.

Hjort den ii nov. 1845 sålde den till bonden Matts Mattsson
Ääri från Kjulo för 2,857 rubel 14 2/i kop. silfver.

Kort därpå skulle dessa 2/>_ delar förenas med det öfriga
Tourula. Detta skedde genom köpebrefvet den 18 juni 1850,
medelst hvilket Ääri för 3,142 rbl. 86 kop. silfver öfverlät 2/a
Keskitalo åt grefvarne Armfelt och deras syster baronessan
Wrede.

Genom en den 8 okt. 1857 ingången arfsförening afträdde
baronessan Wrede sin andel i Tourula. gård till sina bröcle.r
grefvarne Armfelt, hvilka den 26 sept. 18(17 erhöllo fastebref
på hennes h'7 del i Tuomola samt andra uppbudet den 26 febr.

1867 i V? Liisala, Pelto och lika andelar i ~/»s Keskitalo och
Huovari. Ar 1862 förnyades inteckningen i Kynnenoja till
säkerhet för deras panträtt. Då denna panträtt är 1875 upp-
hörde och af ägarena till Kynnenoja ieke blef infriad, kom
Kynnenoja sålunda att tillhöra grefvarne Armfelt och biel med
Tourula förenadt.

Slutligen förenadc:s den sista hemmansdelcn i Tourula by
V.i Keskitalo, Rantala kallad, under grefvarne Armfelts tid med
Tourulagård. Denna hemmansdel hade af sergeanten Berndt
Daniel Starck, enligt skriftliga afhandlingar den 15 febr. 1783
och 6 febr. 1788 fiir 444 riksd. 21 sk. och 4 runstycken specie
pantförskrifvits till bonden Jacob Jacobsson, som i sin tur den

14 febr. 1 814 försålde Rantala åt sonen bonden Henric Jacobs-
son Keskitalo för 555 riksd. 26 sk. 8 runst. s. r. s. jämte sär-
skilda sytningsbeting. Fastebref erhöll Henric Jacobsson den
21 febr. 1829. Efter hans död öfvergick hemmanet till sonen
nämndemannen Emanuel Henricsson dels genom arf dels
genom köp af samarfva emot erlagda 340 R. S. och vissa
sytningsvillkor. Emanuel Henricsson Rantala fick fastebref den
23 nov. 1844. Han var iigare af detta hemman ända till den
14 april 1880, då han medelst köpebref försålde lägenheten till
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grefvarne Armfelt för 6,500 fmk. Fastebref utfärdades den 19
okt. 1881.

Tourula gård var nu slutligt bildad och såsom sådan
öfvergick den från grefliga Armfeltska släkten till Ahlström.
Köpebrefvet är dateradt den 31 dec. 1888 och köpesumman
var 170,000 mark förutom andra villkor. Fastebref utfärdades
för Ahlström den 10 sept. 1890.

Enligt en på 1860-talet uppgjord beskrifning såddes då å
Tourula 40 t. råg, 7 t. korn, 60 t. hafra och 30 t. potäter;
hästar höllos 10, oxar 12 par, kor 30, ungnöt 15 och får 80.
Vattenkvarnen var af brist på vatten i gång endast till husbe-
hof. I sågen sågades litet utöfver husbehofvet. Å lägenheten
hade tidigare idkats brännvinsbränning i stor skala, tills den
nya brännvinslagen lade hinder i vägen för denna industri.
Glasbruket, till hvilket prosten Sundvall år 1824 erhållit privi-
legium, var utarrenderadt för en summa af 350 rubel silfver.

Redan långt innan Ahlstriim köpte Tourula hade han från
dess skog tillhandlat sig stock för Kaunissaari sågs behof. År

1883 synes han för första gången hafva börjat tiinka på att

köpa hela egendomen. Han vänder sig då med en förfrågan
i saken till August Armfelt, som, efter att hafva rådgjort med
sina anförvandter, förklarar sig villig att sälja godset. Det var
då intecknadt för en skuld af omkring 89,000 mark. Köpet
kom icke till stånd, men då Armfelt synes hafva varit synner-
ligen intresserad fiir saken, togs frågan snart åter till tals. Uti
bref af den 14 januari 1887 erbjuder Armfelt godset åt Ahlstriim
och framhåller dess förmåner. Han försäkrar att inkomsterna
frän godset alltid räckt till bestridande: af underhållskostnaderna,
äfvensom till räntor och amorteringar samt vissa år lämnat ett

öfverskott af några tusen mark; utskylderna för godset voro
små, det var vill bebyggdt och komme snart i sådant stånd, att

å detsamma kunde hållas en hälften stiirre ladugård. Vid sådant
förhållande var priset 200,000 mark mycket lågt.
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»Sjiilfva ha vi — fortsätter Armfelt — fiir 40 år seulan betalt
detta pris och våga dock påstå att egendomen sedan under vår
förvaltning gått upp i värde, ej så obetydligt. Torpareräntorna
iiro delvis mycket låga. Glasbruket gifver en bestämd årlig
inkomst i arrende:, hvarutom affallet från skogsafverkningarnc:
där kan tillgodogöras. Tillfälle till stora nyodlingar finnes och
i en kapitalists hand kan egendomen med lätthet betydligt
uppdrifvas. Vi hafva varit många ägare1, hvaraf ingen skildt
intresserat sig fiir egendomen.»

Priset behagade emellertid icke Ahlström och frågan för-
föll ända till år 1888, då han den 17 november för Tourula
erbjuder 150,000 mark. Armfelt fordrade 170,000 mark under
framhållande af att å godset numera uppföddes 90 kor. Så vida
det omtvistade beloppet icke vore så stort, skulle han gärna
uppgöra köpet, emedan han, om han sålde godset åt Ahlström,
kunde vara förvissad om att köpesumman komme att erläggas.
Det hade nämligen yppat sig äfven andra spekulanter. En
handlande från Raumo försökte arrangera saken på så sätt, att

han hos Ahlström uppträdde såsom ägare af Tourula och
erbjöd honom skogen för att sedan köpa gården-med de medel
han sålunda erhölle. Ahlström förstod emellertid intrigen, sände
omedelbart sitt folk att räkna skogen, fann att köpet skulle bära
sig och uppgjorde det sedan den 8 december 1888. Antagligen
var redan blotta skogen vård köpesumman och köpet af Tourula
var således en fördelaktig affär.

År 1901 förenades med Tourula egorna Ylilento frälse-
hemman, hvilket köptes af Karl Gustafsson Nyström för 16,000
mark.
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Såsom läsaren torde påminna sig hade Lainppiliemmaueu
i tiden varit i sambruk med Norrmark och utbjödos jämte detta
pä Lönegrens konkursauktion år 1870. Då Lamppihemmanen
voro kronohemman, erhöll Lönegren emellertid riitt att skatte-
köpa den fiir sina barns räkning. Också den till hemmanen
hörande sågen — pä Lamppi hade: funnits en såg allt sedan
år 1758 — fick han senare, i sin ego.

På dessa hemman handlade och vandlade Lönegren i sina
barns namn på samma siitt som torr på Norrmark och Fredriks-
fors. Han företog nyodlingar, ifrade fiir moderna odlingsmetoder,
uppförde byggnader och gjorde af med pengar, såsom man för-
modar ända till omkring en miljon mark, hvilka erhöllos från
de. goda skogarna å hemmanen. Detta oaktadt hade han icke1
heller hiir framgång i sina företag.

År 1882 utbjuder Lönegren Lamppihemmanen åt Ahl-
ström och uppgifver såsom orsak därtill, att honom erbjudits
tillfälle att köpa en lämplig egendom närmare Helsingfors, där
hans barn gingo i skola.

»Ifall Herr Kommerserådet» — skrifver han — »har för
afsigt att af Norrmark bilda en verkeligen storartad possession,
med ett under rationel skötsel årligen stigande kapitalvärde, så
kan detta ändamål ännu säkrare uppnås genom en återförening
af Norrmark och Lamppi, hvarest under senast förflutna 8 år
ej obetydligt blifvit gjordt i detta syfte. — Hitintills har här
endast afverkats öfvermogen, skadad och undertryckt skog, så

att den friska ståndskogen finnes kvar. Sågen är efter en
mängd motgångar ändteligen bragt i ett utmärkt skick. Skulle
Herr Kommerserådet ej vilja reflektera å förestående proposition,
så ber jag att få hemställa till besvarande, huruvida ej öfverens-

kommelse kunde träffas om utbyte af Harju mot Kallela, så
Norrmarks och Lappi egor ej vidare komme att ligga inom
hvarandra.» —
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.»Konvenerar åter intetdera förslaget, så torde: Herr Kom-
merserådet benäget låta detta meddelande: stanna oss emellan ;

men i motsatt fall kan ju Flerr Kommerserådet hitsända För-
valtar Biickstriim, för att närmare inleda underhandlingen.» —

Ahlstriim sände Biickstriim till Lamppi och under någon
veckas tid pågingo underhandlingar om köpet, men däraf vardt
intet. Köpet af Lamppi kom lika litet till stånd som bytet af
Harju och Kallela. Tio år senare år iBe>2 inropade Ahlstriim
Lamppi hemmanen på Lönegrens barns konkursauktion och
erlade för dem 175,000 mark.

Nedanstående tabell utvisar, hvilka egendomar firman
Ahlström fiir närvarande iiger. Största delen af dessa hemman,
med undantag af endast några mindre skogshemman förvärf-
vades under Ahlströms tid:
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I
H ie m m a n e t s

i Arealen

namn kamerala natur man- 1 [ hektar
tal I

I

Åbo och Björneborgs län.

Norrmark. !

N o r r m a r k b y. i
Simula N:o i

Vrangi N:o 2

Herrgård N:o 3 . . . . !

Skatteh.
>,

Säterirusth.
Skatterusth.

V» 574,"
3/8 764,13
2/3 > I,4OI,03

1/3 ; 1,080,75
..

Klemola N:o 4 Skatteh. i Va 75b»2-i :
Ollila N:o 5 >, »/12 284,62 i

.Tommila N:o 6 » I V2 346,71 J'

3/4 ! Viiki N:o 7

Lamppi b y.

Kallela N:o 1 Skatteh.

1/16 221,88

S:ma 5,425,35

V» 455,02
Alinen Pirttijärvi N:o 2 . .

1,1/8 280,01
Ylinen D:o N:o 3 ., . J » I 1/6 '' 300,47

Pirttijärvi N:o 4 , 1/8 288,88 I
Välimaa N:o 5 1 1/6 267,95 M
Råfors N:o 6 »

..

i/e 339,8.5
Kankaankorpi N:o 7 . . . » 1/4 363,09

'

Kankaanpää N:o 8 .... ' i/c 1 287,35
Tyykilä N:o 9 ' /> ! -Vie 294,72 !

i
Haapajärvi N:o 10 . I 3/l6 290,25 I
Vuorenpää N:o 11....

Peltomaa N:o 12

»

»

1/4 327,94

1/4 366,83

Längelmäki by 1 S:ma 3,862,36
I ' l

(i Påmarks kapell). i

Riutta N:o 1 Skatteh. 1/3 1 197,47 i
Juhola N:o 2 I » 1/8 313,62

Jaakola N:o 3 /> 7/«« i 534,39

1 Koskela N:o 4 . 1 » [ 3/8 682,63
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H e m m a n e t s
Arealen

man- ' i hektar
namn kamerala natur . ,tal

Härja N:o 5 Skatteh. 1/4 716,07
Katajakorpi N:o 6 ...I » 1/8 263,73
Kynäslahti X:o 7 ■> '/la 285,111;
Viitaniemi N:o 8 [ » 1/12 243,66
Korkiakoski N:o 11 . . . . j Skattetorp 211,29

Haapakoski N:o 12
... . - 280,96

i Såna 3,728,88
F in n b y by.

J J
.

\

1/2 Uotila N:o 1 i Skatteh. 1/3 202,88

2/3 Kahari N:o 2 i » 10/48 ! 158,00
Vähä Keitinki N:o 3 . . . ' » i/i« : 97,48

1/2 Iso Keitinki N:o 4 .... . » 7/24 ; 166,57
1/2 Gabel N:o 5 j » j/éj 80,03

S:ma 1 704,96

Harjakangas by.

1/2 Vestergärd N':o 1 . . . . Skatleh. j 1/6 284,22
Kuuri N:o 7 » _[___} 197,19

1 S:ma 481,11
Harhala b 3'.

4/9 Harhaluoma N:o 2 .... i Skatteh. 1/9 213,24
■■

Lassila by.

Isosavo N:o 4 1 Saktteh. 1/4 403,30

Koivisto N:o 7 ■.- >/« 34-8,22
13/28 Rajasalo N:o 17- Skattetorp 332,06

!
San a 1,083,11.1

1 _ a i n i 1 a by.

Paino el. Kollanen .... Skatteh. 1,126,27

Rudanmaa by.

Kråkbo N:o 1 j Utjord 372,02
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H e m m a 111 e t s
Arealen

namn kamerala natur
man-

tal
. i hektar

Ulfsby socken.

Leineberg N:o i . . . Frälseh. 1/3 ; 1,525,04
I
I
1Suolisto by.

Mikkola X:o i . . . .

Kero X:o 2

Grannila X:o 3 . . .

. !

Skatteh.
Frälseh.

Frälsesäteri
7< 1,434,-w

1 I
Levanpelto b v.

Maijala X:o 1 . . . Skatteh. V2 374.-1-'
Kittilä N:o 3 . . . . /> 2/3 M 53540

...

1 lotila X:o 7 . . . .
• I

» 73 ! -157,2»

Fläski N:o 5 . . . . Frälseh. r,/l2 1,076,43
Mikkola N:o 6. . . . > 5/l2 i 1,082,38

Ahm au s b y.
S:ma 3,525,61

lh Fristedt N:o _! . . . Skatteli. 1/12 ! 414,45 !

P a 1 u s by.

1/2 Kiilo N:o 1 Skatteh. 7/2.t 223,37

Jämsä N:o 6 . . . . ; <■/■> 396,21
Ribba X:o 20 . . . . Utjord 5l8,12
1[amppunen N:o 8 . Skatteh. 1/2 413,00
Klli N:o 9 1/3 200,78
Kievari N:o 19 . . . , Utjord 336,81
Keippilä N:o 15 . . . Torp 384,65

Saarijärvi b y.
S:ma j 2,532,94

Koivuniemi N:o 1 . . Skatteh. ■'/« 690,94
Enola N:o 2 . .

.
. 1/11 917,22

Saarijärvi N:o 3 . . . »" 3/16 j 569,90
Knih.-i N:o 4 ....

» VB 8l 1,81

S:ma 2,989,87
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H .e m m a n1 e t s
Arealen__

namn kamerala natur man-
tal

i hektar :

Björneborgs landsförsamling.

Sädö Frälseholme 29,81

3/10 Torbonäs N:o i Skatteh. 7/20 234,77

Iiulerö by.

1/3 Klemola N:o 4 Rieskala kalladt Skatteh. 7/20 191,98

Kankaanpää socken.

A 1 a b o n k a j o k i b y.

3/4 Pukonhaava N:o 16 . . . . Skatteh. V» 318,18

K o r v a 1 u o m a b y.

Korvala N:o 1 Skatteh. 1/8 879,43

I

V i h t e 1 j ä r v i by.

Kangassalo X:o 8 .... Skatteh. V* 220,68

I
L au h a 1 a b y.

S/6 Rakennuskoski N:o 9 . . Skatteh. ■r'/24 ' 699,13

i Lavia socken.

Niemi by.

Nisukoski N:o 7 Skattetorp

!

278,43

i Mouhijärvi socken.
_. .

Suodenniemi kapell.
Peräkunta by.

Isomustajärvi N:o 4 . . . . Skatteh. 3/8 487,13

____..

Ikalis socken.

Vehuvarppe by.
1

Varppe N:o 1 Skatteh. 7/12 1,628,00
Pirttijärvi N:o 2 » v« 442,05

S:ma | 2,070,05
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H e m m a 111 e t s
Arealen I

namn
I

kamerala natur man- i hektar
tal

Vattiainen by. I
Luukas N:o i Skatteh. 2/3 I 231,87 I

!! ! !
Luhalahti by.

Filppusniemenmaå N:o 2 5 Skatteh. 1/6 284,81

Viljakkala kapell.

Inkula by.

Leponieini N:o 22 . . . Skatteh. 1/6 i 140,92

Sastmola socken.

Långfors by.

1/2
1/2
1/2

Liljelund X:o i med

Källi N:o 5 oeh
Etelänmaa N:o 2 . . . .

Skatteh.
0,19 727,95

Stark N:o 2 » 1/8 i 168,82 i
Uusitalo N:o 3 . . . . » V8 , 172,-to

• Siikais socken.
S:ma ' 1,069,17

S a a r i k o sk i b v.
1

Saarela N:o 1 . . . . Skatteh. j 13/24 I 427,04 j
i Maamuurain N:o 3 . . Nybygge I 873,88

Le vasj ok i b y.
S:ma 1,300,92

Sten fors N:o 8 . . . . Skatteh. 5/.i8 ! 634,81
Katajamäki N:o 9 . . » "/■sa j 623,03

Eura socken.
Såna i 1,257,84

Kautua by.

Tapola N:o 2 . . . .

Lamppu N:o 3 ...

Aäri N:o 4
Uotila N:o 5 . . . .

Skatteh.
>,

»

IS/12
3/8 1,858,58
3/8
I 1/12
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H e m m a 111 e t s
Arealen j

namn kamerala natur
man-

tal
i hektar ;

M e s t i 1 ii b v.
Tuurila N:o i . . . . Skatteh. 7/i2 438,51
Härkälä N:o 3 . . . .

Kerola N:o 4 . . . .

. I » 0/8 )
> 1,020,79

73 (

N a a r i j o k i b y. S:ma 1,459,30

1/4 Rauvola N:o 4. . . . Skatteh. 7/21 218,28

Yläne socken.

Tourula b y.

Pelto N:o 1 Frälseh. 1 ' 1,066,43
Liisala N:o 2 . . . . >, 1 9-4-8,48
Keskitalo N:o 3 . . 2/3 1.T2I.33

Kirkonkvlä by. S:ma J 3,136,24

7/10 Tuomola N:o 2 Skatteh. 7/10 570,00

V a i n i o n p i- ra b y.

Huovari N:o 1 . . . . Skatteh. 7/12 568,t«
Rantala
Toivinoja
Vuorenpää
Moijonen

Frälsetorp bilda

*■ nu Rantala hem-
man

I-
340,58

Ylilento N:o 2 . . . . Frälseh. 1/12 196,71
Ojala
Svilänoja

. I FriUsetorp bilda
. \ nu Väliä-Yläne 446.25

Kynnenoja hemman ; L____^

Vasa Län.
S:ma ! 1,551,75

Kauhajoki socken.
H vvpä b v.

Hietakangas N:o 16 . . Skatteh. '/6 598,44
■ii

Keuru socken.
A 111 p i al a b v.

1/2 Kalliohuttula N":o i"--1 . . ! Skatteh. :!/l6 1,563,71
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H .e m m a n1 e t s Arealen

namn kamerala natur man-
tal

i hektar

I
Tavastehus Län.

Kuru socken.

Riuttaskorpi by.
Yläminkkinen X:o i Skatteh. 1/3 633,05

Lembois socken.

Kuokkala by.
Hollo N:o i ....

Skatteh. 3/8 143,08

Birkala socken.

Ylöjärvi kapell.

Nieini N:o i .... Skatteh. 3/4 245,90

Loppis socken.
Vojakkala by.

Ileinu N:o 9 ....
Skatteh. 1/4 653,27

Nylands Län.
Strömfors socken.

Pettjärvi N:o 1 . . . Säteri i'Vu I 3,184,23
!

Lill Abborfors.
Heikkas N:o 1 . . . . Skatteh. .».1
Rvttars N:o 2 . . . . 3/16 ,

Lassas N:o 3 . . . . »

: _■ I 10,63I 10,63
Nybondas N:o 4 . . . » Ij _w,_.,

Svarfvas N:o 5 . . . 8/16
Böjsas N:o 6 . . . . 3/16 )

Finnby bv.

Poisars N:o 1 . . . . Skatteh. 1/2 33b89
Eskils N:o 4 . . . . 5/12 ! 220,385

Käskas N:o 2 . . . . » 1/3 I 249,406

.'artens N:o 3 • » 1/4 152,232
,

S:ma 953,9i3
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H (e m m a n e t s i Arealen

namn kamerala natur man- ' ' hektar
tal

Svenskby by. I
Vantens N:o 11 ... Skatteh. i 7 /24 166,46

A n ä s b 3r.

I

Virginiegård X:o i . .

Finnas N:o 2 .
.

. .

Skatteh.
»

l>/4 \
V* i I 856,49

Vi rb 6 1 e by.

1/4 Skarins N:o l 1 . . . Skatteh. : '/32 156,8.5

Tessj ö by.
Botas N:o 21 . .

. . Skatteh. V» 55,87

Grims N:o 22 ...
. » 3/16 t 49,w» ■■'

Kvarnby N:o 23 . . . » j I V» I 619,411

V a h t e r p ii ä b v.
Såna ; 724,95 !

1/2 Rånas X:0 3 1 . . . . 1 235,13
1

Lappträsk socken.

I
H i nd e rsb y b y.

Knuts N:o 14 . . . .

Skäggas N:o 15 . . .

. i

' i
Skatteli. 1/2 !|

' I) 505,78

2/5

9/20

Anjala socken.

A h v i s b y.

Fougdela N:o 1 . . .

Sippola N:o 1 . . . .

Eukkola N:o 4. . . . '

Skatteh.

»

! 2/5
1/4 •

9/80

1

i

986,31

Pyttis socken.

Klåsarö by.

7/ä8 i Bondila N:o 1 . . . . Skatteh. b34,oi

Österkyrko by.
Drombas N:o 4 . . . Skatteh. lr,/ioo 284,47
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H .e m m a n e t s
Arealen

namn ! kamerala natur
man- i hektar ,
tal

'

Raudus socken

Pirholanmäki by.

11/20 Pirholanmäki N:o ls . . . ■ Skatteh. i n/24 j 198,27
.

Vokkila by.

-/i.; Jääskeläinen N:o 4' 1 .... Skatteh. 3/100 > 34;59

Mohla socken.

Vuossalmi by.

»/SOS Kotkaniemi N;o 5 . . . . Skatteh. I 0,036 1 71,38

De Ahlströmska jordbi-sittningarna hade sålunda en areal

al 60,350,833 hektarer.



XXII.

NÅGOT OM AHLSTRÖMS FÖR-
HÅLLANDE TILL BANKERNA.

Så länge dem Ahlströmska affiiren rörde sig inom trängre
gränser var det oss möjligt att under det vi följde med

hufvuddragen af dess utveckling äfven meddela detaljiippgifter
angående: densamma. Hftc-r är 1 8X6 och redan därförinnan
blef affiiren emellertid sa mångsidig oeh vidlyftig, att en
i någon mån noggrannare: framställning af skogsköpen, för-
sågninge-n, lastningarna, alsättningen, förvaltningen al salarna
oeh bruken m. ni. skulle e-rfordra mera utrymme iin vi förfoga
iifver. Huru oeh hvar skogar uppköptes, huru lastningarna verk-
ställdes oeh hvilka svårigheter, rättegångar och andra förargelser
ocli bekymmer gång efter annan yppade: sig, till hvilka firmor
varorna såldes, hvilka pris fiir dem erhöllos, på hvilka orter

de: inlastades, hvart varorna fördes, huru stor vinsten var oeh
huru stora förlusterna, huru rörelsekapitalet anskaffades o. s. v.
— alla dessa olika sidor af affiiren skulle hvar för sig erfordra
sin särskilda framställning, hvilken utan tvifvel blefve* mycket
upplysande oeh lärorik, och detta icke: allemast med afsee-nde ä
den Ahlströinska affiiren, ulan ock i fråga om hela vari lands
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ekonomiska utveckling. Material för detta åtminstone hos oss
ännu nya och obeträdda forskningsområde skulle arkivet å
Havulinna uti Norrmark i riklig mängd erbjuda. Liksom i ett

statsarkiv finnes där icke allenast all bokföring samlad uti år
för år allt tjockare band, utan äfven tiotusentals af bref från
trävaruköpare, flottningschefer, såg- och bruksförvaltare, agenter,
kaptener, bref från och till Norrmark o. s. v. Om någon fram-
tida skildrare af våra affärsförhållandens historia en gång önskar
erhålla upplysningar om huru en stor kombinerad bruks-, såg-
och landtbruksrörelse hos oss skötts och ledts, så må han be-
gifva sig till det eldfasta hvalfvet å Havulinna, hvarest material-
samlingen, såsom vi hoppas, skall bevaras i århundraden.

1 detta hvalf träder oss till mötes minnet af den ovanliga
man, som icke allenast startat denna storartade affär och haft
hufvuelledningen af densamma, i sin hand, utan äfven otvifvel-
aktigt själf genomläst de flesta af brefven och dikterat svaren
på flertalet af dem, granskat siffrorna, fördjupat sig i de minsta
detaljer och, såsom det påstås, med stöd af den fond af sak-
kännedom han sålunda inhämtat ofta med minnet till hjälp för-
undransvärdt noga uppgjort ett summariskt bokslut redan innan
kontoret hunnit slutföra det verkliga bokslutet. »Just så trodde
jag det skulle blifva»», var ett yttrande, som man ofta hörde ur
hans mun. Först under bläddrandet i dessa papper har Antti
Ahlströms storhet såsom affärsman och på samma gång hemlig-
heten i hans ovanliga framgång blifvit riktigt klar äfven för
författaren.

En af hans gamla vänner rådman Sohlström har berättat,
att Ahlströms affär låg såsom en öppen bok för honom. Han
kunde uppgifva, huru många trän han hade i sina skogar,
huru mycket som hade försågats af det och det slaget. Då en
beställning ingått, sade han utan att se efter i böckerna till
kontoristen: - — »Skrif att vi hafva af de och de dimensio-
nerna så och så mycket.»
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Såsom sagdt nödgas vi afstå från att följa Ahlström i laby-
rinterna af hans affärs detaljer hänvisande endast till de sågarna
och bruken rörande siffror vi i det föregående' anfört, hvilka
visserligen äfven de i stora drag gifva en totalbild af affären.

1 stället skola vi taga till tals några förhållanden rörande
särskildt en del af affärsledningen, som vi i det föregående icke
stort berört, nämligen anskaffandet af penningar.

En af Ahlströms affärsprinciper var, att så litet som möj-
ligt använda växlar. Härtill föranleddes han förutom däraf, att

han önskade vara oberoende af främmande namn och sålunda
icke binda andra vid sig och sig vid andra, främst däraf att

han ville erhålla penningar till så billigt pris som möjligt. Hans
vanligaste utväg för anskaffande af rörelsekapital var hypotisering
af försågad trävara. Ett annat sätt var inteckning af stående
lån i jordegendomarna. Emellanåt försökte han äfven erhålla
utländska penningar.

Själfklart är emellertid, att han för sin allt större affärs-
rörelse måste anlita äfven bankerna. Såsom tecknare af andra
namnet å växlarna finna vi ofta hans brorson Johan Ahlström
frän Sastmola och hans son Wilhelm Ahlström, sedan denne
blifvit ägare af Kautua. Senare, då Antti Ahlströms egen kredit
slutligen stadgat sig, erhöll han kassakreditivlån på endast eget
ansvar. Uti brefven anträffas emellertid ofta spår af att ban-
kerna just med afseende å den för herrar bankdirektörer på-
tagligen alltför svindlande utvecklingen af affären intogo en
mycket försiktig, stundom rent af afvisande hållning. En gång,
år 188 1, lyckades det icke Ahlström, trots de största ansträng-
ningar, att erhålla ett lån ur statskontoret.

Antagligen hade han redan då önskat blifva kvitt Förenings-
banken, uti hvilken han visserligen hade många affärer, men
med hvilken han icke tyckes ha varit riktigt belåten och som
han därför så vidt möjligt ville undvika. Tecken på det spända
förhållandet emellan honom och Föreningsbanken spåras bl. a.
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i ett bref af den 8 november 1886, uti hvilket banken förebrår
Ahlström därför, att ehuru banken beviljat honom kontokurant-
kredit på mer än vanligt fördelaktiga villkor, i förhoppning att

han skulle koncentrera sina transaktioner i banken, så hade
den likväl till sin ledsnad fått erfara, »att äfven de transaktioner,
företrädesvis försäljning af utländska växlar, som herr Kommerse-
rådet förut plägat erbjuda oss, numera så godt som alldeles
icke ifrågakommit och att kontokurantkrediten, alldeles i strid
med syftet af denna kreditform, blifvit ett så godt som stående
lån. — Vi hafva haft svårt att förklara för oss orsaken till detta
förhållande, då vi under en lång följd af år stått i liflig affärs-
förbindelse med herr Kommerserådet och vi verkligen å vår
sida gjort vårt möjliga för att befästa denna förbindelse.»

Huru det ock må hafva förhållit sig med detta Förenings-
bankens stora tillmötesgående, säkert är att Ahlström år 1890
stod i begrepp att uppsäga lånet från Föreningsbanken, hvilket
utgjorde emellan 300,000 och 400,000 mark. De utaf köpet af

Lamppi hemmanen föranledda utgifterna, skrifver han till ban-
ken, hindra emellertid honom att göra det, och han ber banken
låta lånet stå tillsvidare, om ock mot större ränta.

I januari följande år skrifver Föreningsbankens direktion
till Ahlström ett bref i denna sak, hvilket icke hör till de mil-
daste.

Direktionen säger sig af bankens kontor i Björneborg
ha erfarit, att Ahlström »förklarat sig ej vara i tillfälle att
inbetala den oguldna återstoden (37,496 m.) af kontokurant-
krediten, ej heller att omsätta densamma i ett trävarulån, men
att han däremot önskade få uppgöra denna likvid genom afdrag
å ett nytt lån emot säkerhet i Tourula. Banken kan icke dölja,
att detta meddelande högst oangenämt berört densamma.»
Banken kan icke bevilja lånet, på sin höjd gå in på en sådan
provisorisk anordning, att den »som säkerhet för det oguldna
beloppet af kontokuranten förbehåller sig den redan till banken
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iiiverlätna inteckningen i Tourula å 60,000 mark, i hvilken
händelse banken vore villig utsträcka betalningen för sagde
oguldne återstod till den 1 nästkommande juli, då fordran
ovillkorligen senast borde vara gulden, exdi banken berättigad
att, i händelse fordran ej betalats senast den i juli, på siitt

som den finner förmånligast realisera säkerheten. Banken vid-
fogar till slut en hotelse att om detta icke leder till arrangemang
af det sväfvande mellanhafvandet, sådant icke kan undgå att

inverka störande å bankens och Ahlstriims angenäma för-
bindelser.

Det må vara osagdt, huru man bör bedöma bankens till-
vägagående att till säkerhet för ett tidigare lån förbehålla sig
en för ett nytt lån till densamma öfverlämnad inteckning eller
bankens skarpsynthet, då den på vågen af några tiotal tusen

mark uppväger en miljonrörelse. Kunde banken verkligen
betvifla, att Ahlström icke också utan berörda säkerhet varit i
stånd att gälda det obetydliga oguldna beloppet af kreditivet?

Detta bemötande förargade påtagligen Ahlström så, att

han beslöt öfvergifva Föreningsbanken, uti hvilken han haft
affärer allt ifrån den tid han först började röra sig med pen-
ningar.

Den 4 oktober 1891 hör han sig för om penningar, bl. a.
hos brandförsäkringsbolaget Pohjola, för att blifva kvitt Förenings-
banken, till hvilken han då var skyldig ie^o,ooo mark. Pohjola
hade emellertid icke mer än 100,000 mark att afstå och Ahl-

ström nöjde sig icke med denna summa. Icke heller Kansallis-
Osakepankki kunde tillfredsställa Ahlströms behof af penningar.
År 1892 var den visserligen redan i stånd att bevilja honom ett

500,000 marks kreditiv, men då Ahlstriim anhöll om ytterligare
etthundratusen, kom bottnen äfven i denna penninginrättnings
pung i dagen. År 1895 synes Ahlström likväl ha haft stor

kredit i Kansallispankki, att döma af följande brefväxling:
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Den 16 Mars 95.
Till Direktionen för Kansallis-Osakepankki.

Helsingfors.

Sedan ny Finlands Bank (äfvensom de allmänna kassorna
i landet) nedfällt sin ränta till 5 % per år och lofvat bevilja
mig en kredit på 300,000 m. mot nämnde räntesats, samt dess-
utom gått in på att mot hypothek i trävaror lämna mellan 70
å 80 m. per standert och åtnöja sig med samma slags hypo-
theksbevis som de privata bankerna emottaga (d. v. s. utan
kronofogdens namnteckning), så ser jag mig tvungen i eget
intresse öfvergå till Finlands Bank, därest Ni icke kunna be-
vilja mig samma villkor, och emotser jag gärna edra meddelanden
i ämnet.

Den 26 Mars 95.
Jag har att erkänna ingången af ärade af den 19 dennes.

Till svar får meddela att jag ingalunda kan godkänna den upp-
fattning Ni tyckes hysa rörande den inom senaste höst oss
emellan träffade öfverenskommelsen, hvilken ingicks från min
sida för att tillmötesgå Eder anhållan att hos mig få placera
en del af Edra odisponerade medel. För den skull uppsade
jag mina lån i Finlands Bank, men ingalunda förband jag mig
att kvarstanna hos Eder äfven för den händelse att jag kunde
erhålla penningar för billigare ränta annorstädes. Då nu en
så stor nedsättning inträffat i den vid Finlands Bank och andra
bankinrättningar i landet noterade räntesatsen, så kan jag icke
annat än öfvergå till annan bank med de lån jag erhållit af
Eder, så framt Ni icke är villig nedsätta räntan å desamma till
5 % räknadt från den i:sta nästinstundande April.

Med hänsyn till min vidlyftiga affär och de stora belopp
jag behöfver är en ränteskillnad af lj<__ % ingen småsak och
bör det ej förvåna Eder, ifall jag begagnar mig af det mig er-
bjudna tillfället för att minska beloppet af mina räntebetalningar.
Detta så mycket mera som bankerna härintills nog vetat till-
godose sig den högsta möjliga räntesats, då räntan stått hög i
landet.

Antagligen erhöll Ahlström den räntenedsättning han an-

hållit om, eftersom han åter i november samma år fordrar ny
nedsättning af ända till 4 °/o. Banken föreslår, att Ahlström
först måtte på annat håll hora sig före om penningar till billigare
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pris och, om det lyckades, meddela resultatet, då banken
skulle gifva slutligt besked. Detta förslag behagade emellertid
icke Ahlström, utan fordrar han ett omedelbart bindande svar
i saken. »Blir detta besked sådant att jag ser mig tvungen
börja underhandlingar med någon annan Bank och det lyckas
mig att få räntan nedsatt (hvarpå jag ej tviflar) så är det själf-
f all et att jag då ej mera kan återkomma till Eder.»

Vi hafva anfört dessa utdrag ur skriftväxlingen rörande
kreditrörelsen endast för att visa, med hvilken säkerhet Ahlström
under de sista åren af sitt lif kunde uppträda emot de allsmäktige
bankherrarne. Tonen i brefven tyder icke på en som begär
något, utan på en som gifver. Han behöfde icke längre öd-
mjukt framräcka sina papper, utan banken fick anhålla om att

få placera sina kapital i hägn af hans breda rygg. »Förr fick
jag bocka för bankerna, nu bocka bankerna för mig», hade han
sagt. »Förr har jag pussat katten. Nu får katten pussa mig.*



XXIII.

AHLSTRÖM OCH BJÖRNEBORGS
JÄRNVÄG.

Hade icke staten byggt järnvägen till Björneborg, skulle
Ahlström gjort det.

Se där i få ord och utan alltför stor öfverdrift Ahlströms
betydelse för utvecklingen af trafikförhållandena på orten.

1 närmaste sammanhang med hans donationer och öfriga
verksamhet för det allmänna bästa stå hans åtgöranden till
förmån för Björneborgska banan.

Björneborgska banans tillkomst var segsliten och svår.

Ett fjärdedels sekel förflöt innan planen realiserades och mycket
digra äro de härunder tillkomna handlingarna med till dem

hörande förslag, betänkanden och reservationer. Det är icke
min afsikt att relatera frågans många vexlingar, då jag nu går
att närmare redogöra för Ahlströms insatts i arbetet för dess
lyckliga lösning. Det är nog att anföra några hufvudpunkter
ur frågans i trenne skeden sönderfallande utvecklingshistoria.

Att börja med tänkte man sig att järnvägen från Tammer-
fors till Björneborg skulle byggas antingen af staten eller af
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ett med statssubvention utrustadt enskildt bolag. För den hän-
delse, att ett bolag bildades för att bygga banan, beslöt Björne-
borgs stad år 1872 att för ändamålet bevilja ett bidrag af 25,000
mark under tio års tid. På denna punkt stod frågan intill år
1882, då landtdagen anslog en subvention af 1 Y2 miljon mark
för en järnväg från Loimijoki station till Björneborg. Här-
igenom inträdde Björneborgska järnvägsfrågan i sitt andra skede,
ty nu lämnades järnvägslinjen Björnborg—Tammerfors för en
tid framåt å sido och man började arbeta för en privat järnväg
från Åbo banan till Björneborg. För en sådan bana beviljade
staden ett årligt bidrag af 25,000 mark under fyratio års tid
och på 1885 års landtdag anslogs härtill en statssubvention af

3 miljoner mark, men regeringen fastställde icke ständernas
beslut, utan tillsatte en komité för undersökande af hvilken
järnvägssträckning vore den fördelaktigaste för landet. Och
nu inträdde frågan i sitt tredje skede.

Komitén förordade sträckningen Urdiala—Björneborg,
men komitéledamoten E. Avellan påyrkade i en sakrik reser-
vation banans dragande från Tammerfors till Björneborg och
Räfsö norrom Kumo älf och på denna ståndpunkt ställde sig
äfven stadsfullmäktige i Björneborg, då de hos regeringen an-
höllo om proposition i frågan till landtdagen år 1888. Under
frågans behandling hade emellertid uppstått meningsskiljaktighet
rörande lämpligaste sträckningen af banan. Tre olika linjer
hade föreslagits: en norrom Kumo älf och tvänne dels norr-
dels söderom älfven. Alla sträckningarna underkastades okulär
undersökning. Ahlström bestred kostnaderna för undersökningen
af den norra linjen. För att få järnvägsfrågan snabbt afgjord,
anhöll han äfven om koncession å banans byggande på egen
bekostnad. Den allmänna opinionen hade emellertid börjat luta
därtill, att banan borde byggas af staten. Detta blef också
ständernas beslut år 1888. Banan skulle byggas norrom älfven
ända till Vitikkala, hvarest den borde ledas öfver till södra
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sidan af densamma. På beslutet inverkade utan tvifvel i icke
ringa mån den omständigheten, att en för sin skarpsynthet och
försiktighet så känd affärsman som Ahlström utan att frukta
förlust vågat påtaga sig ansvaret för banans rentabilitet.

De kalkyler Ahlström uppgjorde för banans rentabilitet,'
under förutsättning att den droges i den af honom förordade
sträckningen, äro framställda i en artikel, hvilken först under
rubriken »Rautatie Poriin» infördes i ortsprässen och sedan
intogs uti ett år 1888 utgifvet häfte med titeln »Asiakirjoja
Porin rautatiekysymykseen». Banans rentabilitet och nytta
grundade Ahlström i främsta rummet på trävarurörelsen. Han
höll före, att stockflottningen i Kumo älf aldrig skulle kunna
konkurrera med en från Tammerfors direkt till Björneborg
norrom älfven byggd järnväg. Kostnaderna för flottning från
Näsijärvi till Björneborg voro på den tiden synnerligen stora,
uppgående till 69 penni per stock. I detta belopp ingick såsom
största post stockarnas transport öfver Pyynikki åsen till Pyhä-
järvi med 25 penni per stock. Under antagande att till en

standert åtgå 30 stockar, stege flottningskostnaderna per standert
således till 20 mark 70 penni. Enligt då gällande järnvägstaxa
utgjorde frakten för 113 verst — så lång beräknades den norrom
älfven gående banan blifva, under det att Björneborgs järnväg
nu är 136 km lång — 13 m. 65 p. per standert. Således en ren
vinst af 7 m. 5 p. per standert eller, om kostnaden för inlastning i
vagnarna 1 m. 20 p. och för lossning 60 p. afdrages, 5 m. 85 p.
Skillnaden komme längre fram i tiden att blifva ännu större,
då det gröfre virket blefve sällsyntare och ett allt större antal
stock ginge på standerten.

Men förutom denna direkta vinst komme järnvägstrans-
porten, som gjorde, det möjligt att snabbare försälja varan, att

medföra en räntevinst af minst 3 m. 25 p. per standert. Till
detta resultat hade Ahlstriim kommit genom (oljande beräk-
ningar, hvilkas införande här så mycket hellre försvarar sin



444 AHLSTRÖM OCH BJÖRNEBORGS JÄRNVÄG.

plats, som den .sågrörelse lian samtidigt påbörjade i 'Tammer-
fors uppenbarligen baserade sig pä dem. Låtom oss antaga,

säger Ahlstriim, att tvänne sågar, den ena i Björnoborg, den
andra i 'Tammerfors, hvilka hvardera försäga 500 standert i
-månaden eller 3,600 st. per år, under vintern 1887 - 1888 pä
samma trakt norrom Tammerfors afverka det fiir sagda till-
verkning erforderliga lika stora och af samma slag varande
antalet stock, 108,000 stycken. Samtidigt, de fiirsta dagarna i
maj, då Näsijärvi vanligtvis blir isfri, får hvardera sågen sina
stockar till 'Tammerfors, hvarefter den Björneborgska sågens
stockar fortsätta färden utmed Kumo älf, tor att i slutet af sep-
tember 1888 nå fram till Bjiirneborg. Försågningen börjar dä
den 1 oktober och den fiirsta inlastningen kan ieke vidtaga
tidigare än den 1 april 1889, dä den under 6 månader (1 okt.
1888— 1 april 1880) färdigblifna varan kan anses vara tillräckligt
torr fiir att exporteras, antaget att varan erfordrar en tid af 2

månader för att torka. Om nu priset per standert beräknas till

125 mark, -erhållas fiir pä nedannämnda tider försåld vara (ol-

jande penningebelopp, å hvilka ränta bör beräknas ända till den
elag, då hvardera sa.gem försålt all af stockarna tillverkad vara:

Den i juni 1889
6 månaders (' j (l 88—-'/-i 89) tillverkning

1,800 stånd, å 125 m. .... 225,000:

Ränta för 7 månader ('/ö 89—Vi 9°) • 7,875'- - 232,875:

Den 1 juli 1899
1 månads (april) tillverkning 300 stånd.

å 125 m 37,500: -

Ränta för 6 månader ('/t 89—-Vi 90) . 1/125: - 38,625:
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Den J september 1889
2 månaders (V&—',.) tillv. 600 stånd.

å 125 m 75,000: -

Ränta för 4 månader (Vo 89—Vi 9°) • 1,500: 76,500: -

Den 1 oktober 1889
1 månads (juli) tillv. 300 stånd å 125 m. 37,500: -

Ränta för 3 månader (b',,, 89--■'..4 90) . 562: - 38,062: -

Saldo den 1 januari 1890 386,062: —

Den 1 juni 1890
2 månaders (aug. och sept.) tillv. 600

stånd, å 125 m 75,ooo: —

Ränta för 5 månader å 386,062 m.
(V, 90—V490) - • 9-651:-- 84,651:

Fmk 470,713: —-

Sågen i Tammerfors börjar tillverkningen genast i början

af maj och erhåller likvid på nedannämnda tider:

Den 1 sept. 1888

2 månaders (maj och juni) tillv. 600
st. å 125 . 75,ooo:

Ränta för 4 månader (V9 88—bi 89) • bSoo: - 76,500: -

Den 1 okt. 1888

1 månads (juli) tillv. 300 st. å 125 . . 37,500: -

562:- 38,062: —

Saldo den 1 januari 1889 114,652:

Ränta för 12 månader (Vi 89— Vi 90) 0,875:
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Ränteskillnaden Tammerfors-sågen till fördel utgör således
11,611 m., som fördelad på 3,600 standert gifver förenämnda

räntevinst af 3 m. 22 p. per standert. Flärtill kommer ännu

att sågen i Bjiirneborg genom stockarnas sjunkande får 3 "/„

färre stockar fram till sågen, hvarför den måste köpa 5,240

stockar mera iin sågen i 'Tammerfors, hvilket å 3 m. per stock
giir c),720 mark. Räntan pä detta belopp fiir tillverkiiingstidcn
vintern 1888 till den 1 juni 1890, således för 29 månader, utgör
1,40c) m. eller 3c) p. per standert.

Vid jämförelse al den Tammerforska och Björneborgska
sågens, järnvägstransportens och flottningens rentabilitet måste
iifven skatarnes tillgodogörande, tagas i beräkning. F"ör säljaren
af skogen hafva topparna, så länge köparim icke. har använd-
ning fiir dem, just intet värde. Ty i de flesta fall sakna skogs-
ägarene utväg att hemforsla och använda dem, oeh betjäna sig
därför hufvudsakligen af närbelägen löfskog, ifrån hvilken de
med mindre omkostnad erhålla bättre brännved. Och i ingen
händelse kan köparen använda topparna, så länge de måste
flottas. 1 allmänhet försåga de, som flotta stock från 'Tammerfors-

Den 1 juni 1889
8 månaders (Y_ 88 —Vi 89) tillv. 2,400

st. å 125 300,000:

Ränta för 7 månader (Y<; 89-- Yi 90) - 10,500:—- 310,500:

Den 1 juli 1889
1 månads (april) tillv. 300 st. å 125 . 37,500: —

Ränta för 6 månader (V7 89 V1 9°) • I,I25: — 38,625:
Saldo den i januari 1890 470,560: -

Ränta för 5 månader (bi 90— '/<; 90) ..... 11,764: —

Km k 4X2,324:
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trakterna, icke mindre toppar än sådana, som äro 9 tum i
toppändan. Den i skogen lämnade: skaten iir sålunda med en
längd af 14—15 fot ännu 7 tum i genomskärning, ja, ännu

tjockare i toppändan, hvilket giir dryga 4 kubikfot. 'Till en
standert trävara erfordras ungefär 75 sådana träd. Flottnings-
kostnaclen å 66 penni skulle således stiga till 51 mark 75 penni
per standert, och denna transportkostnad kan aldrig bära sig.

Flottningskostnaderna iiro alltså allena orsak till, att det
iir omöjligt att använda skatarna såsom fiirsågningsföremål, oeh
ingalunda deras värdelöshet. Ty om också af skatar tillverkad
vara är något mera kvistig, så är likväl skillnaden i styrka
obetydlig. Antaget att till Bjiirneborg årligen flottas I miljon
stock, motsvarande ungefär 33,000 standert, och att fiir erhål-
lande af denna miljon stock fällas 500,000 träd, af hvilka 400,000

dugliga toppar blifva iifver, samt att priset lör hvarje topp iir

40 penni, så erhålles 160,000 mark- per år for toppar, hvilka
lämnas att. förmultna i skogarna. Fördelad på 33,300 standert
blifver således vinsten, vid användning af den billigare järn-
vägsfrakten, 4 in. 85 p. per standert.

Slutligen lämna de- stockar som försågas i 'Tammerfors
aldrig så mycket affall som de, hvilka flottats till Bjiirneborg,
och blifva blåa pä ytan. Frånsedt att samma stock i 'Tammer-
fors i allmänhet gifver något bredare vara, kan man af det
hvita affallet väl erhålla V-r> mera stäf och då V5 af trävarorna
utgöres af stäf, kommer stäftillverkningen att ökas med V»
standert per hvarje full standert. Om den till im standert
erforderliga råvaran i Bjiirneborg beräknas till 50 mark och
med afdrag af järnvägsfrakt, lastning och lossning till 35 mark,
erhålles tack vare stäfven en alldeles opåräknad vinst af 1 mark

40 penni till förmän för försågningen i Tammerfors.
Om man således sammanslår följande poster:
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Men förutom ofvanberörda omständigheter talade äfven
många andra sakförhållanden enligt Ahlstriims beräkningar till
förmän fiir den kortare järnvägssträekningen. Det viktigaste af
dem var enligt hans åsikt att en såg i Tammerfors med samma
kapital, som i Bjiirneborg erfordrades fiir att elriiva en tvåramig
såg, kunde hålla tre ramar i gång.

Till slut säger Ahlstriim: »Om de 15,000 standert, som
tillverkas i Tammerfors-trakten, läggas till trävaruexporten från
Bjiirneborg, så komme en enda handelsvara, trävaran, att till—-
försäkra den af oss förordade jiirnv ägslinjen omkring 600,000
mark d. v. s. ett penningebelopp, som vore tillräckligt stor att

inom några år ersätta kostnaderna fiir banans byggande. Då
förutsättningarna äro så sällsynt gynnsamma, vore byggandet
ai denna järnväg utan tvifvel ett mycket lockande företag iifven
liir en enskild affärsman.»»

Ehuru kalkylerna voro så särdeles lofvande, kan man
dock icke annat än förvåna sig öfver, att Ahlström riskerade
att inlåta sig på en så storartad plan som byggandet af en
järnväg på egen bekostnad. Jag säger »på egen», ty om det
ock var fråga om att bilda ett bolag, så hade Ahlström säkert
åtminstone till en början varit tvungen att teckna en stor del
af det erforderliga kapitalet. Och att ansökningen om konces-
sion icke var gjord endast i reklamsylte för att sporra staten

Skillnaden emellan flottningskostnaderna och järn-
vägsfrakt Fmk 5: 85

Vinsten af förökade och bättre biprodukter ... 1: 40
Räntevinst, beroende på inbesparad tid .... 3:22
Räntevinst därigenom att ingen enda stock går

förlorad » —:39
Den genom topparnas användande erhållna vinsten >.■ 4: 85

erhålles den nätta vinsten af Fmk 15:71
järnvägen till godo.
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att bygga järnvägen i den af sökanden rekommenderade
sträckningen, måste slutas däraf, att regeringen ännu icke
framkommit med proposition om banan och att ständernas
ställning i frågan icke var klar. Koncessionsansökningen kunde
lika väl skada som gagna järnvägens byggande med allmänna
medel.

Ahlstriims ansökning väckte välförtjänt uppmärksamhet,
t. o. m. häpnad. Själfva hans vänner skakade pä hufvudet. -— —

»Ar din rygg nog bred fiir ett sådant företag?» -—- »Det är

den», svarade Ahlstriim och tillade: »Nog få vi pengar».
Oroligast af alla tyckes Wilhelm Ahlstriim hafva varit, till
hvilken ladern skrifvit om sina nya planer. - »Blif ej ledsen pä
din son», skriiver han från London den I januari 1888, »om
han iir al en annan åsigt i detta fall och sjunger ut det upp-
riktigt. Hvad anledning har du, käre fader, -att störta dig i
slika svindlande företag? Har du ej nog med livad Gud har
skänkt dig eller har ilu fiir mycket? Vill du pröfva Gud och
börja strid med honom? Tänk att Han kan taga från dig allt
hvad Han har gifvit och kanske slår dig necler ännu värre, iin

du varit det under mänga åratal. Tänk dig endast ruin, sjuk-
dora och elände och kanske du kommer pä andra tankar! Hvad
skall det blifva af dina stora foretag, om du åter sjuknar in och
om olyckligtvis du skulle falla undan, hvad skall det blifva af
din familj i sådana intrasslade affärer? — Du har ju så till-
räckligt af detta jordiska goda och kan vara sä säker på att få
behälla det, om du följer den gyllene regeln: skomakare stå
vid din läst, och ej slår dig pä spekulationer, som du ej känner
till! Skulle- du hafva brakat ditt lif igenom i järnvägsspekula-
tioner, så skulle jag ej hafva det ringaste emot att se dig slå

på stort, men dä dina insigter i detta fack troligen ej äro full-
komligt utbildade och säkra, hvarför vill du dä ställa dig på
så osäker grund, när elit kan blifva lycklig vid din läst?! Så
där ja, käre, gode, älskade fader, nu har jag lättat mitt hjärta
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och beder dig, barnsligt undergifven, att ej vara ledsen på mig
härför, ty underrättelsen om dina storartade företag har mycket
oroat mig och jag är nöjd nu att hafva delgifvit dig mina
tankar. Kanhända de skola verka något på dig; om ej. så
har jag ändå ansett mig hafva haft skäl att skrifva, hvad jag
skrifvit.»

Men hvad Ahlstriim en gång fått i sitt knivtid, satt ohjälp-
ligen där och koncessionsansiikningen inlämnades.

I detta märkliga aktstycke — märkligt äfven i så måtto
att, om planen blifvit en verklighet, den kommit att utöfva ett

oberäkneligt inflytande på Ahlströms affär — heter det, att då
sökanden kommit till den öfvertygelsen, att frågan om Björne-
borgs stads förbindande med Åbo—Tammerfors —Tavastehus
järnväg icke kunde tillfredsställande lösas utan att man på
samma gång toge i betraktande nödvändigheten af att fortsätta
järnvägen ifrån Björneborg till Räfsö, han på egen bekostnad
låtit verkställa undersiikning angående hamnförhällandena å
sistnämnda plats samt upprätta kostnadsförslag för hamnens
förbindande med järnvägen. Dessa undersökningar hade ledt
till det resultat, att hamnbanan lämpligast borde ledas ut till
Isokatava holme samt ställas i samband med en järnväg norrom
Kumo älf. Häraf hade sökanden föranledts att göra frågan
om Björneborgsbanans .sträckning till föremål för en ny under-
siikning samt särskildt granska de skäl, som på senare tider
andragits for järnvägens dragande till Urdiala i stället för till
"Tammerfors på sätt därförinnan varit föreslaget och vid sär-
skilda ständermöten petitionerats. Han hade därvid kommit
till den öfvertygelsen, att giltiga skäl icke förefunnes till från-

gående af den af 1877 års ständers järnvägsutskott uppställda
grundsatsen, att järnvägarna böra dragas så att de förbinda
landets naturliga trafikcentra; hvarhos han säger sig hafva funnit
järnvägens sträckning på norra sidan af Kumo älf medföra så

mänga fördelar i afseende å rentalliliietcn framför Urdiala
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sträckningen, att det icke vore någon svårighet att bilda ett

aktiebolag för byggande af järnvägen till Tammerfors, så framt
statsverket för ändamålet tillsköte de tre miljoner mark, som

1885 års ständer anslagit såsom bidrag för en järnväg, hvilken
skulle förena staden Björneborg med statsjärnvägarna. Framför
Urdiala sträckningen hade Björneborg—Tammerfors banan den
fördelen, att den ginge i samma riktning som den stråtväg
Björneborgs handelsförbindelser med inlandet af ålder följt
samt att den närmade sig till Satakuntas alla större vattendrag
Rautavesi, Kulovesi, Pyhäjärvi och Näsijärvi samt Kauvatsa,
Mouhijärvi och Ikalis vattnen. Därigenom blefve banan i till-
fälle att betjäna trävarutrafiken, hvilket komme att ansenligt
öka inkomsten af godstrafiken. Uppgjorda kalkyler utvisade,
att det blefve en betydlig vinst för trävaruindustrin att förlägga
sågarna till Tammerforstrakten och forsla de'färdiga varorna
per järnväg till Björneborg eller Räfsö, i stället för att, såsom

nu skedde, flotta stocken utför Kumo älf (hvars fiskeri-intressen
därigenom ledo stort afbräck) och sedan försåga stocken vid
älfvens mynning. Äfven ur andra synpunkter ansåg Ahlström
en järnväg från Björneborg till Tammerfors blifva förmånligare
för det allmänna än en bana från Björneborg till Urdiala. 1 en
till Björneborgs järnvägskommittés betänkande bifogad reser-
vation hade kommunalrådet Avellan utredt, att en järnväg
norrom Kumo älf komme att gagna en större folkmängd än
Urdiala vägen. Sträckningen Björneborg—Kauvatsa Tyrvis—
Tammerfors skulle äfven betjäna flere förädligsverk (Nokia,
Kyröskoski, Fredriksfors, Karlsmark samt Björneborgs indu-
striella inrättningar) samt närma sig vattenfall, egnade att drifva
nya sådana. Denna bana, som komme att gå midt igenom
Satakunta och åtfölja Kumo älfs vattendrag, skulle erhålla en för
lokaltrafiken samt för förbindelsen med landets norra, mellersta
och östra delar naturligare sträckning, hvaremöt godstrafiken
emellan Björneborg samt Åbo, Helsingfors och S:t Petersburg
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framdeles såsom härtills hufvudsakligast komme att begagna
sig af sjövägen.

Det för banan erforderliga byggnadskapitalet hade be-
räknats till 7,828,000 mark, hvartill kom 533,000 mark fiir
hamnanläggningarna på Isokatava. eller således inalles 8,361,000
mark, af hvilket belopp, elå statsbidraget af 3 miljoner afdrages,
5,361,000 mark således måste anskaffas genom aktieteckning.
Banan skulle öfvergå i statens ägo så snart företaget lämnat
en sådan vinst, att byggnadssumman amorterats med 5 "a %

ränta, likväl så, att banan icke tidigare än 85 är efter dess
upplåtande for trafik skulle tillfalla staten.

Ahlstriim fick icke sin älsklingsplån, Bjiirneborgska banans
dragande norrom Kumo iilf direkte till Tammerfors, förverkligad.
Från trävarurörelsens ståndpunkt hade den kortare Ahlströmska
banan otvifvelaktigt varit förmånligare och dem hade öfver-
hufvud iigt stiirre betydelse med hänsyn till Björneborgs intres-
sen iin den nuvarande: järnvägen, hvilken, genom att så att

siiga ställa kyrkan midt i byn, icke riktigt kan tillfredsställa
hvarken Bjiirneborg eller dess konkurrent Raumo. Om Björne-
borgs järnväg gått i den af Ahlstriim förordade sträckningen,
skulle Bjiirneborg säkert blifvit ett framstående trafikcentrum,
medan konkurrensen med Raumo nu förlamar hvardera staden.

Dä Bjiirneborg en gång fått jiirnväg, måste denna fort-
sättas ilnda till hafvet och elå järnvägen byggts söderom älfven
måste den gå till Mäntyluoto. »Ffunden iir tagen, endast
svansen återstår:», skall Ahlstriim ha yttrat, då beslutet fattades
om att järnvägen skulle sluta i Bjiirneborg.

. Ahlstriim var med iifven då det gällde att taga svansen,
af alla krafter arbetande lör hamnbanan vid 1894 års landtdag.
Dä kom emellertid icke något samstämmigt ständerbeslut till
stånd. Flamnbanan föll, ediuru framåt.

Då frågan var före i prästeståndet, åhörde Ahlstriim
diskussionen. Ståndet beslöt att hamnbanan skulle byggas.
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Då beslutet härom alsagts, uppsteg Ahlstriim och tackade,

glömsk af alla formaliteter, bugande sig i dörröppningen, lör
ståndets goda beslut med den påföljd att de allvarlige hög-
vördige en smula drogo pä munnen.



XXIV.

DONATIONER ÅREN 1886—1896.
Nya folkskolor. — Donationerför de nödlidande. —Finska

samskolan iHelsingfors. — Tidningen „Finlanei". — Planer

till en finsk tidning på ryska språket. — Bref från Axel
Gallen. — Satakttnta nationeltsinnades handelsaktiebolag.
— Donationer vid fyllda 60 är. — Fru Eva Ahlströms

donationer till minne af hennes man. — Öfversigt och

klassificering af samtliga donationer.

Icke. ett ögonblick upphörde den ström af donationer, som

hade sin källa på Norrmark, att framväll och bevattna den

fosterländska odlingens fält. Vissa år kunde floden sjunka

något litet, men aldrig så mycket, att de inrättningar den där-

förinnan regelbundet hållit i gång skulle afstannat. Om för-

ändringar visade sig, så framträdde de i en tillväxt af donatio-
nernas antal.

■ Folkskolor och andra företag fiir folkbildningens höjande

voro fortsättningsvis årligen föremål fiir understöd. Skolorna i
Sastmola, Påmark och Siikais hade en gång fiir alla erhållit

sina bidrag. Skolan i Norrmark uppbar allt fortfarande 600

mark om året fiir aflönande af lärare, eller under nu i fråga
varande tidsskilte inalles 6.000 mark.
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År iNNO tillkomino till ofvannämnda folkskolor den ii
Kaunissaari, hvars grundläggningskostnader stego till 5,000

mark, och folkskolan å Striimfors, för hvilki-n utgifterna belöpte
sig till 8,000 mark. Kaunissaari skolan erhöll därefter ett årligt
bidrag af 365-4r^ mark för lärarens aflönande och hade Ahl-
ström vid sin död till skolan utbetalt 9,365 mark. Skolan å

Norrmarks folkskola.

Striimfors var dyrare och fiir lärarens aflönande utbetaltes där

år 18H8 1.387 mark, 1889 872 mark. 1890 1,045 mark, 1891 1,255

mark, 1892 1,140 mark, 181)3 842 mark, 1894 838 mark, 1595
244 mark och år 1896 57 mark, eller under Ahlstriims tid
sammanlagdt 15,680 mark.

År 1888 grundades vid Fredriksfors bruk en folkskola,
för hvilken Kulla kommun utgaf 4,335 mark och Ahlström
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6,440 mark. Allt ifrån dess inrättande understöddes densamma
af Ahlström med följande penningebelopp: år 1888 med 421
mark, år 1889 med 380 mark, år 1890 med 435 mark, år 1891
med 940 mark, år 1892 med 1,085 mark, år 1893 med 555 mark,
år 1894 med 525 mark, år 1895 med 703 mark och år 1896 med
598 mark eller med inalles 12,088 mark.

Fredriksfors' folkskola.

Hvar än en såg eller ett större gods köptes, inrättades en
folkskola, såframt en sådan icke tidigare förefanns.

Pihlava erhöll år 1891 eller omedelbart efter det sågen
öfvergått i Ahlströms ägo egen folkskola, hvars åbyggnad m. m.
kostade 7,000 mark. Lärarens å Pihlava lön var 590 mark om
året. Inalles således under sex år 10,540 mark.

Skolan å Lamppi inrättades också den kort efter det
Ahlström fått Lamppi hemmanen i sin hand eller år 1892.
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Kostnaderna för denna skola utgjorde 9,300 mark och för lära^
rens aflönande erlades år 1892 1,000 mark, år 1893 920 mark,
år 1894 347. mark, år 1895 460 mark och år 18c/) 419 mark.
Således sammanlagdt 12,246 mark.

År 1895 inrättade Ahlström tvänne folkskolor, den ena
å Hamnhohnen och den andra på Tourula. Enligt böckerna

Pihlava folkskola

kostade skolan å Hamnhohnen 5,000 mark oeh i löncbidrag
erlades år 1805 SSI mark och år 1896 350 mark. Således
inalles 5,931 mark. Anläggningskostnaden fiir skolan på
Tourula utgjorde 6,108 mark oeh fiir lärarens afliinande ut-
betalades år 1895 100 mark och är 1896 500 mark. Inalles
6.708 mark.

Fförutom dessa regelbundna bidrag för den lägre folk-
bildningen, sammanlagdt 39,350 mark under åren 1886—1896,
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förekomma i böckerna mindre utgiftsposter för anskaffande af
skoltillbehör, jultidningar, orgelharmonier m. m.

Äfven folkbildningssträfvanden, hvilka stodo utom Ahl-
ströms eget verksamhetsområde fingo under dessa år sin be-
skärda del. Så ihågkommos bl. a. Finska folkskolans vänner,
folkhögskolesaken, föreningen folkskolan och elevhem m. m.

Lamppi folkskola.

Den största af dessa extra understöd för folkbildningen
var likväl den Ahlström år 1893 gjorde till förmån för de nöd-
lidande i de fattigaste delarna af landet. Gåfvobrefvet i berörda
syfte hade följande lydelse:

»Till Nödhjälpskomitén i Björneborg.

Med hänseende till den gåfva af 50,000 mark, fördelad på
en tid af fem månader i poster å 10,000 mk hvar, som vi skänkt
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till de nödlidande i landet, få vi härmed framhålla som vår
innerliga finskan, att dessa medel skulle användas till upp-
förande af folkskolor i sådana trakter i Finland, där nöden är
stiirst och inga uppfostringsanstalter fiir folket finnas. Där-
igenom komme folket att icke blott få arbetsförtjänst nu och
sålunda vara i stånd att bjuda nöden spetsen, utan vore deras

Hamnholmens folkskola.

och deras barns andliga förkofran jämväl säkerställd för fram-
tiden. Äfven i sådana socknar, där folkskolor redan finnas,
kunde nya sådana uppföras, ifall nöden vore där så stor, att

hjälp i form af arbetsförtjänst vore påkallad, ty af folkskolor,
enligt vår mening, kunna ej finnas för många i landet.»

»Nödvändigt vore i så fall att Centralundsätrningskomitén
i Helsingfors skulle utsända en pålitlig person för att utröna,
i hvilka trakter dylika folkskolor bäst borde inrättas, hvarvid



naturligtvis främst hänsyn borde tagas till den nöd, som å

orten är rådande.»

»Ehuru vi vid anteckning å den oss tillställda listan icke
kommo att då genast närmare angifva vår här ofvan uttryckta
önskan om huru vår gåfva borde bäst och, enligt vår mening,
till det. lidande folkets största båtnad användas, så hoppas vi
dock att komitén skall gilla detta vårt önskningsmål, och få vi
förbindligast anhålla att detsamma måtte framläggas Central-
komiténs i Helsingfors pröfning.

Norrmark den 14 December 1892.
E. och A. Ahlström.»

Ofvanstående gåfvobref bär också det vittne om det
praktiska förstånd, hvarmed Ahlström alltid ordnade sina
donationer. Tack vare sin affärsmannablick kunde han alltid

placera sina penningar på bästa och mest vinstgifvande sätt. Så
icke allenast förskaffade han nu de behöfvande arbete, utan

förmådde dem äfven på samma gång att arbeta för sitt eget
bästa. »Af folkskolor kunna enligt vår mening ej finnas för
många i landet» vore en lämplig rubrik för alla Ahlströms
folkbildningen gällande donationer.

Centralundsättningskomitén sände donatorerna ett af ord-
förande general F. Neovius undertecknadt tacksägedsebref,

hvari bl. a. säges: »Iför denna storartade och ädelmodiga
gåfva får Centralundsättningskomitén på detta enkla sätt uttala
sin uppriktigaste tacksägelse. Genom denna om varmaste

intresse fiir vårt lands andliga förkofran vittnande gåfva blir
Centralundsättningskomitén försatt i kärkommet tillfälle att

jämte beredande af arbetsförtjänst åt befolkningen i de af
nöden mest lmmsökta. trakter med detsamma lägga grunden
fiir stigande folkupplysning, hvilken äfven enligt Centralund-
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sättningskomiténs tanke utgör den mest välsignelsebringande
hjälp för vårt land under nuvarande betryckta tider.»

»For att förverkliga de i Herr Kommerserådets och Fru
Kommerserådinnans skrifvelse uttalade önskningar har Central-
undsättningskomitén uti särskilda skrifvelser uppmanat följande
kommuner inom Uleåborgs län, som ännu sakna högre folk-
skola, nämligen: Muonioniska, Enare, Kajana landsförsamling,
Hyrynsalmi, Ristijärvi, Suomussalmi, Karunki, Turtola, Kolari,
Kemijärvi, Kuolajärvi, Reisjärvi, Piippola, Kestilä och Taival-
koski kommuner, att i laga ordning fatta beslut om inrättande
af en sådan skola, samt sedan till Centralundsättningskomitén
insända ansökningar om erhållande af bidrag till folkskole-
byggnaders uppförände. 1 anledning af en från Puolanka
kommun redan tidigare inkommen anhållan har Centralund-
sättningskomitén beviljat sagda kommun från de af Herr Kom-
merserådet och Fru Kommerserådinnan skänkta medel, på
Länekomiténs förord, ett bidrag af 3,000 mark för uppförande
af en folkskolebyggnad, hvarom Centralundsättningskomitén
har äran härigenom underrätta.»

Men det var icke endast för stora summor gifvaren erhöll
tacksägelser. En liten gåfva väcker ofta hos den som emottar

densamma en uppriktigare glädje än en stor och skänker gif-
varen mera inre tillfredsställelse. Allt ifrån år 1888 hade Ahl-
ström med ett eller par hundra mark om året ihågkommit en
enskild uppfostringsanstalt för folkets barn, nämligen fröken
Helena Ingelius' döistumskola i Hvittis. Hvilka känslor denna
gåfva väckte hos mottagarinnan framgår af följande bref:

»10. 12. 1889.
»Hcigtäraele Herr Kommerseråd.

»På det hjärtligaste får jag tacka Fder fiir dem stora glädje
Ni fiir andra gången beredde: mina stackars döfstumma och
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genom dem mig. En så betydande gåfva som Eder ioo m.
innebär för denna lilla skola en förmildring i de obehag vintern
medför för stackare, hämtade från aflägsna hem i en utrustning,
som är så man kan gråta däråt; ibland fullständig tiggare-
uniform för en tre månaders skoltermin. Ni har väl ingenting
emot att jag åter vid själfva julfesten rör blott en mindre del
af sedeln, för att i stället, där behofvet är störst, skaffa dugliga,
stora gåfvor, medan de lyckligast lottade få nöja sig med litet
eller intet. En lång väf starkt och varmt särs är redan nu
påbegynt för Edra penningar.»

»Det snart tilländagångna året har för min skola varit ett
godt år i många afseenden. Det synes tydligt, att äfven vi
hafva vår mission att fylla. Gifve så Gud sin välsignelse där-
till, att vi också måtte göra det på rätt sätt.»

»»I mitt album har jag särskilda sidor reserverade for alla
dem, hvilka stå min kära lilla skola nära — kamrater i arbetet
samt personer, hvilka med råd, uppmuntran och gåfvor hjälpt
oss framåt genom svårigheterna. Bäste Herr Kommerseråd,

vill Ni icke skänka mig glädjen att genom något ledigt kort
intaga VLder plats i ledet. Detta önskar af hjärtat och med
tacksamhet

Helena Ingelius.»

»Hvittis 14. 2. iBc)i

Högtärade Herr Kommerseråd.

»Af hela mitt hjärta får jag tacka Eder för Eder tredje stora

gåfva åt mina fattiga döfstumma. Den är så betydande att där-
med mången stackars trasvarg undergår en total förändring för
hela läseåret. Största delen af summan användes till starka
hemväfda plagg åt de fattigaste, men för att göra glädjen all-
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män gaf jag fastlagstisdagen mundukar och förkläden öfver
glatta laget, hvilket gaf kälkåkningen dubbel fart.

Välsignelse och frid öfver FMder och Edert hem önskar

tacksamt
Helena Ingelius.»

Efter det fröken Ingelius ingått äktenskap med pastor
Luoma öfverflyttades skolan till Hauho, hvarest Luoma var
kapellan. Därifrån skrifver fru Luoma den n december 1892:
»Ni är i sanning beundransvärd, Herr Kommerseråd. Utan
den ringaste yttre anledning eller påtryckning eller ära och
beröm därför minns Ni år efter år våra döfstumma stackare,
f. o. m. ännu här långt borta. Gud välsigne Eder för Edert
kärleksfulla sinne. Det säga vi med alla de våra åter af hjärtat,
och vi tro på denna lön förvisso också. Tack l»

»Skolan komma vi troligen att behålla i. många år, ty
undan för undan tyckas nya elever söka sig äfven till oss.
Föräldrar och målsmän tyckas i prästahemmet se full garanti
för uppfostran i sedligt ren och kärleksfull anda, och med Guds
hjälp kunna vi väl i någon mån åtminstone motsvara förvänt-
ningarna. Skolan har gått betydligt framåt sedan mitt* gifter-
mål, ty vi hafva nu eget hem för flickorna och gossarna bo
här hos oss i kapellansgården. — — — Många af eleverna
hafva infunnit sig för året med små knyten i händerna, sju
stycken alldeles utan öfverplagg. —

— — MNog är Eder stora

gåfva lika välbehöflig som kärkommen åter.»
I ett tredje bref af den 12 december 1893 skrifver fru

Luoma yttermera: »En kär öfverraskning beredde Ni oss åter
genom samma dyrbara gåfva, för hvilken jag ä alla våra många
döfstummas vägnar får på det allra hjärtligaste tacka Eder.
Genom tidningarna visste vi, att genom eldsvåda en betydande
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ekonomisk förlust tyvärr drabbat Eder, och togo för gifvet, att

Ni denna gång hade omtanke och medel öfvernog upptagna
på annat håll. Ytterst få äro väl de, hvilka under dylika för-
hållanden ännu fortfara att genom så betydande gåfvor sprida
glädje och trefnad bland lidande, t. o. m. långt bortom egen
hemkrets. Gud välsigne Eder härför så i ett som annat af-
seende.»

Skolan flyttades från Hauho till Jyväskylä och erhöll fort-
sättningsvis äfven där det årliga bidraget för anskaffande af
kläder åt eleverna.

Den högre finskspråkiga skolundervisningen hade, såsom
vi i det föregående sett, åtnjutit det mest rikliga understöd af
Ahlström under de år denna måste komma till rätta med enskilda
allmosor. Småningom förbättrades emellertid landsortsskolornas
ställning, då staten började öfvertaga desamma. Men hvar
enskild hjälp ännu var af nöden, där var äfven Ahlström med
om att gifva. Finska lyceet i Björneborg erhöll för upprätt-
hållande af reala paralellklasser år 1893 500 mark, år 1894
250 mark och år 1895 250 mark; handelsskolan i Björneborg
erhöll år 1892 500 m. och enahanda belopp åren 1893 och 1894.

Ett varmt intresse visade Ahlström också dessa år för
befrämjandet af samuppfostran. Från hans aktning för kvinnan
och håns medkänsla för kvinnobildningen var det endast ett
steg till flickornas uppfostran enligt samma principer som
gossarnas. Så snart denna tanke hos oss i princip omfattats
och förverkligats i den år 1886 grundade finska samskolan i
Helsingfors, trädde Ahlström i ledet af skolans garanter. Det
äldst.a af hans barn, dottern Thyra, hade redan .tidigare satts i
Tavaststjernas privata fruntimmerskola i Helsingfors, men då
det sedan gällde att välja skola för de yngre barnen, erhöll
sagda af fröken Lucina Hagman ledda samskola företrädet,
ehuru på närmare håll i Björneborg fanns såväl lyceum som
fruntimmersskola. Beslutet härutinnan fattades visserligen tack



vare den fiir framstegsideer alltiel intresserade fru Ahlstriim,
men fiir ingen del utan hennes mans fullständiga bifall. Det
gjorda beslutet sattes i verket och Ahlstriim ledsagade sina
tviinne iildsta siiner Valter och Rafael till Helsingfors.

Fröken Lucina Hagman har åt författaren lämnat följande
lifliga skildring af Ahlströms första besök hos henne:

»Iförd en välsittande svart långrock och med handske på
venstra handen steg den stadigt byggda mannen in. Ansikts-
dragen voro kraftigt tecknade; det låg tillika någonting till-,
dragande i dem, kanske närmast utgående från ett par vänliga
blå ögon, som med ett nästan omärkligt leende riktades på
den emottagande. Han sade sitt namn, och jag bad honom
taga [ilats.»

»Som en handlingens man anstår gick , Antti Ahlström
utan preludier rakt på saken.

— »Tror fröken på samskolan?» frågade han kort om godt
— stämman var grof, men hvarken barsk eller hård.

- »Jo», svarade jag utan tillägg. — »Det är bra det, att

fröken tror, då går det också bra.» — Och därefter fortsatte
min ärade gäst ungefär så här: — »Jag har fyra gossar och
två flickor, som ännu behöfva komma i skola, och vi ha be-
slutit, min hustru och jag, att sätta dem i samskola. Jag tycker
om samskolan, det är en riktig tanke med den. Det gör godt
för pojkarna att vara tillsammans med flickorna i skolan, då
bli de ej så råa och obarkade som när de äro med bara pojkar
och karlar; och så lära de sig att sätta värde på kvinnorna
också. Det går visst äfven mildare till vid behandlingen af
eleverna i en samskola, när det finnes lärarinnor med bland
dem som meddela undervisning och uppfostra barnen. Jag vet

hvad otillräckliga kunskaper vilja säga också på de praktiska
arbetsfälten, och därför vill jag att mina pojkar alla skola taga
sin studentexamen. Sedan få de själfva välja, hvilken väg de
Önska gå, om i sin fars spår eller in på den lärda banan. Men
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studenter bli de nog från samskolan också, och då jag tror att

de dessutom få mycket aranat godt därifrån, så skall jag ha
dem dit. Och flickorna, som äro yngre, få följa med; ju mera
de få lära sig desto bättre är det för dem. De äro alldeles lika
bra som pojkarna, och det har varit mycket orätt i världen
att kvinnorna ej fått samma rätt att lära och verka som vi
karlar.» — — —

»Och Antti Ahlström höll ord, han hade ej tid att höra
på olycksprofeterna till höger och venster. Allt efter hand
inträdde den ena efter den andra af hans barn i finska sam-
skolan, och det var en tid då sex af dem samtidigt voro där
närvarande, en sällsynthet som kan vara värd att nämnas. »

»Ett värdefullt stöd var Antti Ahlström, och sedermera
efter hans död, hans fru F/va Ahlström för skolans bestånd.»

»Så var det också en gång, när skolan igen var i klämma.
Den skulle då öfvergå från garantiföreningens ägo till ett

aktiebolag; aktier voro tecknade, men ett visst antal fattades
ännu. Hoppet hvilade på Ahlström, och undertecknad begaf
sig af för att uppsöka honom i hans stadskvarter.

- »Välkommen, fröken, nå, huru går det nu?» hälsade
kommerserådet. Jag frågade med en för situationen ganska
naturlig beklämning, om han kunde öka sitt understöd för
skolan genom att ytterligare teckna ett antal aktier.

— »Jaså, står det så till, nå, huru många behöfves det?»
»Efter att hafva fått mitt svar, funderade han ett ögon-

blick och sade sedan:»
— »Jag skrifver» - och så gjorde han också.

Senare bestreds från Norrmark under en tid af många år

en stor del af kostnaderna för paralellundervisningen i vissa
ämnen på en öfverfylld klass, där en af sönerna då var. Men
äfven på annat sätt stod Ahlström samskolans sak bi. Han
uppvaktade bland annat en eller flere män i regeringen för
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att utverka statsunderstöd åt dessa läroverk, och han var aldrig
rädd att under tal om saken taga samuppfostran i försvar.»

»Att Antti Ahlström icke i likhet med så många andra
rika män lät sig af en ständigt växande förmögenhet förledas
till slapphet och efterlåtenhet vid barnens uppfostran, kunde
hvar och en, som kom i beröring med de unga, lätt skönja.
Det förekom till exempel aldrig att de Ahlströmska barnen rörde
sig i skolan med penningar i fickorna, en osed, hvilken tyvärr
blott alltför ofta följer med rikmäns barn, medförande farliga
frästelser både för dem själfva och för kamraterna. Ej heller

genom något annat i sitt uppförande röjde de unga att de
voro från ett rikt hem. De gingo alltid enkelt klädda, såväl
flickorna som gossarna, de voro artiga och höfliga emot sina
lärare och anspråkslösa i sitt umgänge med kamraterna.»

»Den bild af Antti Ahlström, som sålunda återgafs genom
hans barns förhållande i skolan, tjäne äfven den som ett litet
bidrag vid teckningen af hans minne.»

1 det föregående har nämnts, att Ahlström försökte inverka
på regeringen för att förmå denna att bevilja samskolan stats-

understöd. Detta inträffade bl. a. år 1893, då samskolan befann
sig i svårt trångmål. 1 skoldirektionens namn hade kanslirådet
Lindeberg frågat Ahlström till råds, huru skolans affärer borde
ordnas, samt af honom anhållit om ett lån af 25,000 mark.
Ahlström förklarade sin uppfattning vara att skolan icke kunde
räddas medels lån, utan att man borde försöka utverka ett för-
höjdt statsunderstöd för densamma. Kort därefter kom han till
Helsingfors och besökte där tillsammans med Lindeberg samt-

liga senatorer för att tala till förmån för beviljandet af stats-

understöd.
Under sin lifstid understödde Ahlström samskolan med

3,600 mark och efter hans död erlade Eva Ahlström 1,000 mark
för ofvannämnda paralellklass.
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1 vår tidigare öfverblick af Ahlströms fosterländska upp-
offringar förmäldes, med hvilka belopp, inalles 2,262 mark, han
understödde den finsksinnade på svenska språket utgifna tid-
ningen »Morgonbladet». »Morgonbladet» förmådde likväl trots

alla ansträngningar icke hålla sig uppe, men på dess ruiner
höjde sig år 1884 den nya tidning »Finland», svenskspråkig
äfven den och besjälad af samma idéer som föregångaren.
Dess grundläggare var Agathon Meurman. En af orsakerna till
dess grundande var de föreläsningar, hvilka den svenska dok-
torn Carl von Bergen år 1883 höll i Helsingfors och i hvilka
han angrep i synnerhet statskyrkan och dess dogmer. Tack vare
ett garanteradt penningeunderstöd hade tidningen kunnat exi-
stera till år 1890, då de antecknade beloppen förbrukats. För
att kunna fortsätta företaget vände sig dess garanter och vänner

till den för saken intresserade allmänheten med anhållan om
ny garantiteckning. Också bland Ahlströms papper finnes
cirkuläret i fråga och han fann äfven saken förtjäna understöd,
eftersom han erlade icke mindre än 7,123 m. för tidningens
upprätthållande. Vi skola här med få ord redogöra för det i
cirkulärskrivelsen framställda programmet för tidningen, emedan
däraf framgår, för hvilken idé Ahlström här offrade sina medel
samt hvilka politiska och sociala åsikter han sålunda erkände
såsom sina.

Bladet ville vara bärare af en opinion fiir värnande af
religion, sedlighet, medborgerlig frihet och medborgerlig plikt.
Inför sådana företeelser — säges det i uppropet — som hufvud-
staden dä nyligen bevittnat — det offentliga uppträdandet af
en beryktad svensk föredragare *), men isynnerhet inför dem
hyllning, som kom honom till del från hufvudstadens bildade

publik och dess tongifvande tidningar, — inför dylika före-
teelser var det en plikt att icke- sträcka vapen. Det var icke

*) Dr. Knut Yicksell
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rätt att lämna vår svenskspråkiga allmänhet uteslutande i hän-
derna på denna press. »Finlands» blotta tillvara har för den-
samma utgjort en hälsosam hämsko. »Finland» har varit och
är dess »onda samvete». Blir detta samvete tyst, kan man icke
vara tvifvelaktig om följderna.»

'»Den närvarande tiden — heter det vidare — är en tid
af allvarlig pröfning för vårt folk. I. känslan af sin ringhet —

där det gäller politisk makt och numerisk styrka, — borde vårt
folk nu bättre än i medgångens dagar lära sig inse den tysta,
men intensiva kraft det äger i ett troget, enigt fasthållande vid
sina fäders tro, som förr äfven i de dystraste skeden af dess
historia hållit det finska folket uppe i sedlig ordning och
lefnadsmod. Att vi här, — och särskildt i vår folkkyrka, —

hafva vårt bästa värn äfven i politiska stormtider, detta borde
vara skönjbart äfven för den annars religiöst indifferente.»

Men »Finland?» ha.de: halt sig förelagd jämväl en annan

uppgift, den att emot den frambrytande kosmopolitiska ström-

ningen värna det specifikt fosterländska på sedens såväl som
på arbetets område. »Tidningens verksamhet hade på detta
gebit icke varit fruktlös. Vår inhemska tullpolitik under senaste:

år torde icke undgått inflytande af bladet. Och i den betydliga
förändring allmänna tänkesättet i ekonomiska Irågor hos oss

under senare: tid genomgått iir »Finlands» anpart omisskännelig.
Men om ock en förändring till det bättre inträdt och om än

vår inhemska industri lör närvarande uppvisar en glädjande
utveckling, vore det mer iin korttänkt att diirfiir anse »Finlands»
roll' på ilrågavaranele område utspelt. En vunnen position kan
äter förloras. Man måste arbeta framåt liir att icke gå tillbaka.
I Sverige, diir sedan är 1887 em moderat tullvänlig regim varit
rådande, har helt nyss en frihandelsreaktion kommit till styret.
Här, i ännu högre grad iin i det själfständiga Sverige, måste
åter och åten grunelsa;-;cn om det inhemska arbetets rätt till
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förnuftigt skydd betonas lör att icke falla i glömska eller -

öfverröstas.»
Om bladets språkpolitiska ståndpunkt yttrades i cirkuläret:

»Sedan år 1884, då »Finland» ställdes upp, har den brännande
frågan i vår inre politik väsendtligen förändrats. Språkfrågan
har förlorat betydligt af sin akuta karaktär och meningarna gå
nu åtskiljs där det gäller tillämpningen af de grundsatser lag-
stiftningen fastslagit. Men om den principiella diskussionen
därför saktat af, kvarstår dock på många håll en oförminskad
animositet och hård omedgörlighet. Att inom den svensk-
språkiga pressen företräda en moderat, medlande allmänt foster-
ländsk ståndpunkt är därför en uppgift, hvilken fortfarande
kräfver ett organ.»

Såsom sagdt understödde Ahlstriim »Finland» med en
betydlig summa, men skall likväl hellre hafva läst den piggare
redigerade och spc-oiedlt i ekonomiska frågor med sin tid bättre
följande ■— »Nva Pressen».

FYån samma h.åll — A. Meurman — hade Ahlstriim ett

år tidigare fått emottaga en uppmaning att teckna bidrag tor
ett annat mycket märkligt tidningsföretag. De oupphörliga
angrepp mot. vårt lands autonomi, som på den tiden gjorefös i
några ryska tidningar, hade väckt tanken pä att man i Peters-
burg borde grunda ett tyskspråkigt organ, ett veckoblad för

tillbaka\ isande af dessa angrep]). Såsom redaktör hade- man
tänkt sig herr Colovin, men de speciellt vårt land rörande
uppsatserna skulle lämnas genom en komité me:d säte i Hel-
singlors. Fm orvgglig grundsats vid redigerandet af tidningen
skulle vara, att parti- och språkstriderna i e.gevt kind skulle
'lämnas åsido oeh att tidningen skulle: föra endast hela det odelade:
finska folkets talan. För att fä tidningen till stånd vände man
sig blott till några få förmögna personer. Huru det gick med
den goda planen och på hvilken ståndpunkt Ahlstriim ställde
sig till densamma, framgår af följande bref från A. Meurman:
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»Min värderade Broder.

»Det var ingen missräkning, då man förmodade att våra
patriotiska miljonärer icke skulle vägra att uppoffra för ett

ändamål, som de erkände vara för fäderneslandet af största
betydelse. Grofva summor hafva tecknats äfven af andra än

dig. Mig tillkommer det ej att tacka dig för något som på intet
vis rör mig mer än hvarje annan medborgare i vårt land. Men
vill du emellertid tillåta mig att engång till för många andra
gånger uttala min högaktning för den som förstår att begagna
sitt jordiska goda äfven till annat än enskild njutning, så kan
du vara säker på att det sker af allt hjärta.

Men räknade vi ej miste pä bidragen, så var räkningen
dock uppgjord utan värden. Inlagan hvarmed tillstånd begärdes
hos pressöfverstyrelsen togs, märkvärdigtvis nog, genast till
behandling. Intet krångel, inga interlokutioher. Men så blef
utslaget också därefter. Tillstånd vägrades, på den grund, att
H. K. M. uttalat sin önskan, att polemik om Finland ej må i
tidningarna förekomma. Huru Novoje Wremja och Mosk. Vädo-
mosti gått denna önskan till mötes, det känna vi. Men från

vår sida får ej svaras. Det är den ryska rättvisan.»
»Allt hopp anses dock ej vara ute, men från 13 Juli kan

bladet ej utkomma, såsom ämnadt var. För egen del är jag
ganska tveksam, om det under nuvarande förhållanden ens

vore önskligt, att få bladet till stånd. Ohjälpligen skulle pole-
miken tillspetsas och dragas på längden. Men jag subordinerar
gärna mitt tycke under dem som på närmare håll kunna be-
döma saken. Ministerstatssekreteraren vill ej verka för tillständs

erhållande, har man sagt mig.»
»Detta för att icke lämna dig i förundran öfver att af före-

taget, som du så rikligt lofvat understöda, åtminstone tills vidare

ingenting blir af. Vännen
A. Meurman.^
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Då tanken föres till elessa tider, då de: svensksinnade och
de »gamla» finsksinnade på initiativ af de svensksinnade pla-
nerade ett gemensamt organ för afviirjande af de ryska anfallen,
kan man icke utan bitterhet tänka på den närvarande. Men
redan då tycker man sig kunna spåra en början till olika upp-
fattning om hvilket förfaringssätt vore det riktiga. Meurman
fruktade ju att polemiken skulle tillspetsas och förhållanden
blifva spända — men gaf likväl vika.

Då fråga är om understödjande af tidningar, kunna vi
icke underlåta att beröra en mindre sammanstötning, som Ahl-
ström hade med redaktionen för »Valvoja» och som påminner
om den han tidigare hade med »Morgonbladet». Den 25 Okto-
ber 1889 får Ahlström af »Valvojas» dåvarande redaktör E. G.
Palmen emottaga ett sålydande bref:

»|ag har emottagit kat bref af den 18 Oktober jämte
vexeln, å hvilken jag i går uppburit 100 m. Al den garanti,
som Ni tecknat fiir »Valvoja» för åren 1888 1890, har ändra
tredjedelen härmed erlagts, hvilket med tacksamhet erkännes.»

»Därjämte meddelar Ni, att Ni önskar få Ert namn struket
från förteckningen öfver »Valvojas» garanter, emedan Ni icke
längre, såsom orden lyda, har »något intresse af att understöda
företaget. ■>

»Hvilket värde Ni i tiden ville skänka företaget att under-
stöda" »Valvoja», berodde af Ert eget beslut, och uppfyllandet
af löftet beror likaså helt och hållet af det värde Ni finner
lämpligt skänka Ert ord och Er förbindelse. Ert bref är i detta
afseende tillräckligt tydligt, och Redaktionen för Valvoja har
äfven med anledning däraf strukit Ert namn från förteckningen
öfver' dess garanter. Till yttermera visso återställer Redaktionen
därjämte den borgen Ni i december 1884 tillsände oss, helst
Redaktionen en gång förr sett sig föranlåten att påminna Eder
om, att en sådan förbindelse verkligen förefanns, hvilket Ni då
betvifladé.»
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På detta visserligen spetsiga, men — må det tillåtas oss
att säga det — gentemot den allmänt aktade donatorn mindre
på sin plats varande bref svarade Ahlström så som man kunde
vänta sig af en man sådan som han:

»Mitt yttrande på kontoret, att »Valvoja» egentligen till-
godoser de litterärt bildades intressen och ej den stora allmän-
hetens, hvars bildningsbehof jag anser vara mera förtjänt af

understöd, samt att jag framdeles ej vidare skulle teckna några
bidrag för företaget, uppfattades af min korrespontent så som
han skrifvit i brefvet af den 18 okt.; hvilket bref tyvärr ej kom
till mina ögon, men i sådant fall aldrig vunnit mitt gillande.
Ty en engång gifven förbindelse vill jag aldrig undandraga
mig att uppfylla, och är lika villig som jag anser mig skyldig
infria mitt frivilligt gifna löfte.»

»Jag tillåter mig därför återsända teckningslistan och an-
håller om ursäkt för det besvär denna ledsamma angelägenhet
åstadkommit.»

Ahlström understödde »Valvoja» med 400 mark. Aktier
i den uti Björneborg utkommande »Westra Finland» tog han
för 1,625 mark.

Religiösa och religiöst filantropiska inrättningar och före-
ningar behöfde aldrig förgäfves klappa på Ahlströms dörr.
Åren 1887—1896 donerade han för sådana ändamål följande
summor. Sjömansmissionen erhöll 855 m.; finska kyrkan i
Sibirien 200 m.; Lutherska evangeliska föreningen 620 m.,
hvaraf 500 m. för bönehuset i Björneborg; Bibelsällskapet 240
m.; Syriska föreningen i Palestina 200 m.; Strömfors kyrko-
byggnad 1,050 in.; Djurskyddsföreningen 1,000 m.; Baron
Wredes vårdsanstalt för frigifna fångar 2,000 m.; Turistföre-
ningen 100 m.; föreningen för arbetarefamiljers förseende med
bostäder 1,000 m.; kvinnosaken 400 m.; Historiska samfundet
100 m. o, s. v.
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Dä professor O. Donner är 180,0 utrustade den kända
expeditionen fiir undersökning af gamla graiinskrifter i Nord-
Asien, anhiill han äfven hos Ahlstriim om bidrag fiir exepc:(li-
tionen. Ahlstriim gaf 1,000 m. och skref:

Da Herr Professorn med så mycken själsansträngning
uppoifrar sig, for att ställa vårt lilla land i en jämn gång med
öfriga Europeiska folk, för vetenskapliga forskningar, så skulle
det vara otacksamt af oss landets innevånare att ieke bidraga
med utrustning i materiellt afseende" så långt man förmår.»

Vid uppräknandet af mindre gåfvor må ännu aiiiöras, att

Finska Litteratursällskapet- år 1891 fiir sin byggnad erhöll

1,500 m. oeh att Ahlstriim tog aktier i Björneborgs teaterhus-
aktiebolag liir 2.017 mark. Finska teatern ansåg Ahlstriim sig
redan hafva understödt tillräckligt att cl iima af ett år 1889 gifvot
afslag pä en elå åten torn vad anhållan om understöd.

■ Om också understödjande af konsten icke är direkt väl-
görenhet, iir det likväl mecenatskap och Ahlstriims uppoffringar
på detta område må diirfiir äfven erhålla plats i detta kapitel.
Fiir att pryda sitt hem köpte Ahlstriim under årens lopp flere
alster ai den inhemska konsten. Det mest anmärkningsvärda
Ahlstriim tillhöriga konstverket är den af Axel Gallén målade
stora familjetaflan. Konstnären målade den på våren 1890 till
gäldande af ett 3,000 marks lån, som han året fiirut erhållit
fiir sina studier i Paris. Efter att först hafva fått 2,000 mark,

anhöll Gallén ytterligare om ett nytt 1,000 marks län oeh skref
med anledning däraf den 2 mars 1889 ett bref, hvilket må er-
hålla plåts här såsom ett litet konsthistoriskt aktstycke:

»Efter mycken tvekan om jag ännu kunde taga i anspråk
Herr kommerserådets hjälpsamhet, vägar jag, i betraktande af
Herr Kommerserådets utomordentliga välvilja att fiir mina 'stu-

dier hiir försträcka, mig de 2,000 111. som jag i månadtliga poster
erhållit, ödmjukast bedja Herr Kommerserådet att ytterligare
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låna mig ettusen (1,000) mark mot samma villkor som det
ofvannämnda länet.»

»Jag är just midt upp i arbetet med min stora tafla för
världsexpositionen iBBey Men nu har jag varit tvungen afbryta
mitt arbete i brist pä penningar till modeller, kol och atelier-
hyra. Den stora taflan som iir i tre delar (dock inom samma
ram) föreställer tre olika moment ur Aino-myten i »Kalevala».
Den fiirsta: Wäinämöinen som friar till Aino i skogen, den
andra: Aino som går och dränker sig och har klädt af sig på
stranden, samt den tredje och största i mielten : Wäinämöinen
som, sittande i sin båt, sträcker sig efter Aino som gäckande
undflyr honom efter det hon blifvit uppfiskad som »sikens
syster». —

»Som sagdt hade jag för afsikt att måla den färdig för
världsexpositionen, men om jag ej får hjälp i god tid, blir det
ju för sent.»

»Edelfelt säger härom till mig så här: »Hvad målar du?
Du måste göra något riktigt utmärkt bra nu. Rädda vår af-
delning på utställningen. Du kan nog, om Du bara tar dig
riktigt tillsammans, försök.» — — — »Försök nu att hjälpa
upp vår finska afdelning på världsutställningen. Gör allt hvad
du kan för att få t. ex. Serlachii porträtt ditsändt — måla om
möjligt något nytt, eller ställ ut din Ainotafla där.»

»Om Herr Kommerserådet verkeligen ville benäget bifalla
till min dristiga begäran, skulle jag iinska att få penningarna
mig tillsända om möjligt i tvänne poster, hälften så fort som
det kan ske indi hälften till den B:de April, då kvartalet af
hyran betalas. — Ofvanstående summa ettusen (1,000) mk, som
jag ("inskar låna, hoppas jag om ett par år kunna återbetala.»

»I största spänning väntande på svar tecknar jag med
högaktning och tacksamhet

Axel Gallén.»
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Gallén iick det lån han anhållit om och tackade därför i
bref af den 19 mars 1889:

»Med synnerlig glädje har jag emottagit Herr Kommerse-
rådets ärade försändning af den 11 Mars med inneliggande
Fmk 500, för hvilken summa jämte löftet om ytterligare samma
belopp till den 8 April jag härmedelst betygar min varmaste
tacksamhet.»

»Herr Kommerserådets hjälpsamma mellankomst gör det
möjligt för mig att fullfärdiga mitt arbete för världsexpositionen,
isynnerhet som jag kan begagna mig af de fördelar de finska
konstnärerna hafva i det de icke behöfva inlämna sina arbeten
förr än i början af Maj.»

- Ahlströms stora intresse för Satakunta nationelltsinnades
handelsaktiebolag är icke heller välgörenhet i egentlig bemär-
kelse, men hör likväl äfven detta företag till dem, som han
uppbar och understödde af nationellt och ideelt intresse. Det
var ett nationellt-demokratiskt företag, som afsåg att utgöra ett
slags motvikt mot den svekomanska penningaristokrati, som på
den tiden ännu beherrskade Björneborgs stad. Uti ett den 24
februari 1894 dateradt upprop till aktieteckning säges att upp-
hofvet till företaget var det förakt och förtryck, som de natio-
nelltsinnade redan länge fått röna af ortens handelsmannaklass
i alla sociala frågor, ehuru samma klass höll sig uppe och
förkofrades hufvudsakligen genom den vinst som härflöt ur de
nationelltsinnades fickor. Man hade därför ansett det löna
mödan att sammanbringa dessa nationella medel till ett natio-
nellt företag, på det att man åtminstone icke med folkets egna
medel framgent skulle kunna utöfva ett onaturligt förtryck mot

folket själft. På det att ett så stort antal aktier som möjligt
skulle kunna tecknas, fastställdes aktiens pris till endast io

mark. Inalles 50,000 stycken aktier skulle utbjudas.
Ahlström, som på gamla dagar blifvit, om möjligt, ännu

ifrigare fennoman än tidigare, entusiasmerades genast för planen



att jämväl på detta sätt försöka befrämja den gemensamma
saken. Vid bolagets konstituerande sammanträde den 30 juni

1894 hade Ahlström tecknat sig fiir 25,000 mark af de 50,000
mark, hvarmed man tänkt sig att bolaget skulle kunna börja
sin verksamhet. Då senaten vid fastställandet af stadgarna
hade uppställt såsom villkor, att bolaget finge börja sin verk-
samhet först dä en femtedel af kapitalet eller 100,000 mark
tecknats, tecknade Ahlstriim ännu 25,000 mark och senare så
mycket, att han till slut iigde aktier i bolaget fiir 125,000 mark,

hvilken summa arfvingarna i enlighet med en af honom uttalad
önskan ökade med ytterligare 25,000 mark. Nedläggandet af
en så stor summa pä ett företag, i hvars födning han enligt
stadgarna kunde deltaga med endast en röst, visar bäst, hvilka
osjälfviska bevekelsegrunder ledde Ahlström i denna sak.

Vi komma så till de. stora donationer Ahlstriim gjorde, då
han fyllde sextio år. På den dagen, den 7 november 1887,
synes han framför andra halva velat ihågkomma sina egna
tinderhafvanele i hemsocknen och de på hans egna områden
boende: fattiga. Så skänkte han Norrmarks bruks fattiga 20,000

m., de fattiga på Fredriksfors bruk' 10,000 m., de fattiga på
Striimfors bruk 10,000 m. samt därjämte åt »pauvres hontemx»
i Bjiirneborg 10,000 och de fattiga i Sastmola och Siikais
socknar 5,000 in. hvardera (dier inalles 60,000 m. Således tusen

mark per år!
Då Ahlström på våren 1896 reste till Helsingfors, för att

icke mera återvända därifrån, skulle han där arbeta för tvänne
allmännyttiga saker, hvilka beklagligtvis icke förverkligades,
men som han måhända skulle kunnat bringa till ett lyckligt
slut, om han fått lefva. Han skulle utverka statsbidrag för
uppförande af en bro öfver Kumo älf i Björneborg och försöka
verka därhän, att Björneborg skulle få det folkskolläraresemi-
narium, hvarom staden då täflade med Raumo. Åtgörandet af
frågan hade regeringen lämnat beroende af hvilkendera staden
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erbjöde fördelaktigare villkor och större understöd. Björneborgs
svensksinnade stadsfullmäktige ställde sig ganska likgiltiga till
frågan. Af en person, magister E. Granit, har jag hört uttalas
den förmodan, att man i någon krets i Björneborg skulle hafva
fruktat, att ett finskt seminarium där skulle åstadkomma en
förändring i valförhållandena, hvilka gestaltat sig allt mera
hotande för det herrskande partiet. Det berättades att en in-
flytelserik medlem af den inhemska regeringen af samma

orsaker skulle varit böjd för att placera seminariet i Raumo,
hvarest de finsksinnade voro i majoriteten och där intet var
att förlora och således icke heller att vinna. För att få våg-
skålen att sänka sig till Björneborgs förmån afreste E. Granit
till Helsingfors till Ahlström för att klargöra läget för honom
och förmå honom att för seminariet utlofva förmåner, hvilka
skulle undantränga Raumo, då frågan slutligen afgjordes. Ahl-

ström hade redan tidigare utlofvat 50,000 mark såsom bidrag
för inrättandet af seminariet i Björneborg. Nu utfäste han sig
att yttermera erlägga samma belopp och åtog sig att äfven i
öfrigt sköta om saken. Förrän han hann sätta denna plan i
verket, insjuknade han och dog och Raumo erhöll seminariet.

Efter Ahlströms död fanns på hans bord ett bref från

Fornminnesföreningens ordförande, uti hvilket uttalades för-
hoppning om bidrag för bildandet af en vetenskaplig fond till
Mathias Alexander Castréns minne för befordrande af forsk-
ningen rörande Finlands och dess folks forntid. Detta bref hann
icke besvaras, men några månader efter Ahlströms död emottog
professor J. R. Aspelin ett sålydande bref från fru Ahlström:

»Till svar å ärade skrifvelsen af den 25/4 d. å~ adresserad
till min aflidne man, får jag härmed underrätta, att jag å den
lista, som fröken Birkman har för anteckning af bidrag till
M. A. Castréns fond, antecknat mig för 1,000 Fmk. Edert bref
anlände kort före min aflidne mans sista sjukdom, hvarunder
han för mig omtalade den anlända bidragslistan, och, (-huru
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han då mera ej var vid full sans, kunde jag dock uppfatta
hans önskan vara att bidraga till antydda ändamål och har jag
därför antecknat mig för nämnda belopp.»

Donatorn och välgöraren skildes hädan på ett sätt, som

vackert stämde öfverens med hans lifsgärning.
Men ännu återstår en sista ring att fästa vid gåfvokedjan.

Sina största donationer gjorde Ahlström efter sin död. De voro

endast afsikter, hvilka han omtalat för sin hustru och sina
vänner, men hvilka hustrun satte i verket lika samvetsgrannt

som om Ahlström själf hade varit i lifvet.
En af fru FN'a Ahlstriims käraste omsorger efter hennes

mans diid har varit att så mycket som möjligt realisera hans
[ilaner och idéer. Författaren har ofta trott sig märka att

sysslandet härmed blifvit hufvudinnehället af hennes sträfvanden.
Man beheifven icke en lång stund vara i hennes sällskap, innan
man hiir henne säga: »Antti var af den åsikten, Antti ville
det sä.» Uppfyllandet af den bortgångnes vilja har på det
mest vackra och rörande siitt visat sig äfven på det område,

hvarom nu är fråga, donationernas område. Eva Ahlstriims
donationer från är 1896 till år icjoi stiga till närmare 180,000
mark. Och i denna summa ingå dock icke de gåfvor, som hon
skänkte, på grund af hennes aflidne mans i lifstiden uttryckli-
gen uttalade: önskan. Genom ett e-nda gåfvobref bortskänktes
100,000 mark.

Gåfvobrefvet rörande denna summa har följande lydelse:
»I enlighet med min käre aflidne mans, Kommerserådet

Antti Ahlströms i lifstiden uttalade vilja och afsikt samt före-
nande mig om hans önskan anslår och skänker jag till minne
af vår 26:te brölloppsdag hundratusen (100,000) finska mark
att fördelas emellan Finska Folkskolans Vänner, Folkupp-
lysningssällskapet, Finska Sjömansmissionen samt det skydds-
hem för föräldralösa och ålderstigna fattiga, som kommer att

inrättas på Norrmarks bruksegendoms mark, på så sätt, att en
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hvar af dessa föreningar och inrättningar erhåller tjugu femtusen
(25,000) mark att förvaltas såsom en stående fond under Antti
och Eva Ahlströms namn, och har jag därjämte velat förordna:

»att Finska Folkskolans Vänner med räntorna af det kapital
de erhållit äga inrätta och årligen underhålla någon eller några
vissa högre folkskolor på sådana orter, hvarest den finska-
talande befolkningen af en eller annan orsak annars icke kan
förskaffa sina barn tidsenlig undervisning på modersmålet;

»att Folkupplysningssällskapet äger använda räntorna af
det skänkta beloppet sålunda, att åt folkbibliotek, som anlagts
af fattigare kommuner, byar eller enskilda personer, årligen
skänkas lämpliga böcker till ett värde af femtio mark, under
villkor att bibliotekens grundläggare föröka biblioteken med
samma belopp;

»att den Finska Sjömansmissionen beviljade fondens ränte-

inkomst årligen, enligt direktionens för föreningen bepröfvande,
skall komma sådana missionsstationer till godo, som mest hafva
behof af Sjömansmissionens verksamhet och hvarest dess ända-
mål med största framgång kunna befordras; samt

»att det för ofvannämnda skyddshem nu donerade kapitalet
likaledes skall förvaltas såsom en skild fond, hvilken skall för-
ökas med de årliga räntorna intill dess de af min aflidne man
tidigare anvisade medlen kunna disponeras för inrättningens
underhåll, då nu ifrågavarande kapital helt och hållet skall
användas till uppförande af byggnader för skyddshemmet med
iakttagande af att fonden därunder förvaltas af en tremanna

komité, till hvilken ägaren af Norrmarks bruk utser en ledamot,
Norrmarks kommun en och Norrmarks sockens kyrkoherde en

ledamot. Norrmark, den 21 September 1896.
Eva Ahlström.

Bevittna
Edv. Avellan. Emil Holmberg.
Kommunalråd. Justitierådman.»
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Såsom i gåfvobrefvet namnes, haele> Ahlstriim redan tidigare
anslagit ett belopp för grundläggande af ett skyddshem för
föräldralösa barn och ålderstigna fattiga. Detta hade skett i
ett redan år 188g upprättadt testamente. Summans storlek
gjordes i testamentet beroende däraf, hvilken utgång den af
fröken Alma Liljeblad väckta arfstvisten komme att erhålla.
Sedan processen efter Ahlstriims död förlikts, befanns Turvakoti-
fonden utgöra 203,805 mark. Med dessa och något senare ytter-
mera tillkomna medel är det vackra hemmet fiir ålderstigna och
barn uppiordt, hvilket nu reser sig vid stranden af Norrmarks å.

För åstadkommande af en allmän öfversigt af Ahlstriims
samtliga donationer införa vi till slut här en förteckning iifver
de ändamål som under hela hans lifstid blefvo föremål fiir hans
välgörenhet.

De fattiga. 1891 Fmk 500k

868 Fmk 1,000 1892 » 10,500
875 » 207 1893 >» 40, 130
876 358 1894 »

877 592 1895
878 616 l8e)6 » 2 2 C), 105
879 » 603 Fmk 349,031
88o » 2,400

881 » V565 Folkskolorna och folk
882 125 bildningen
883 » 250 1873 Fmk 8,000

884 » 490 1874 »> 23,825
885 490 1S75 » 6100
886 80 1876 »- 1.193
887 » 60,000 1877 >» 700
888 ,> 1878 >» 600

889 » — 1S79 •■•» 600

890 » 18S0 > 1 1.000
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*) I denna kolumn ingå äfven de till hedna- oeh sjömansmissionen
donerade beloppen.

i88i Fmk 050 1885 Kmk 1.420
1882 » 650 [886 » 120

1883 , » 600 1887 » Ö40
1884 » 400 1888 » 220

1885 » 600 1889 „ 320
1886 > 14,440 [890 » [20

1887 » 2,510 1891 » 70
1888 » 9,219 1892 » [25

1889 » 2,317 1893 » 105
1890 » 2,595 1894 » 30
[891 11,100 1895 »

[892 » [4, [30 [896 » 26,050
1893 3,997 Fmk 32,775
l894 » 3,38o
1895 15,236 Den högre skolbildningen.
1896 » 53,426 1873 MKmk 10,000

Fmk 181,718 1879 » 10,500

1880 » 800
Kyrkliga och religiösa I881 » 825

ändamål *). 1882 » 375
1864 Fmk 400 [883 » 200

1874 » 1,000 1884 ,5 300
1875 -. 500 1885 > 700
1878 » 320 1880 -■ 200

1879 20 [887
1880 1 888
1881 » 130 i 889 - 1,000

1882 - 320 189O » [20

[883 » 845 189 1

!884 220 [892 » 825
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1893 Fmk .1,900 1889 Fmk 400

1894 »> 1,250 1890 »

1895 575 1891 » 200

1896 >» 625 1892 » 100

Fmk 30,195 1893 »; 2,200

1894 » 1,200

Teatrarna. 1895 » 200

I'itiska teatern ocli operan. i8c/> >» 255
1875 Fmk 1,000 Fmk 22,475

1877 »> 11,500

1878—80» 11,232 Tidningarna.
Fmk 23,782 Jforgonbtadet".

1877 Fmk 1,450
Björneborgs teater. 1878 » 512
1876 Fmk 100 18S2 »> 200

1S88 » 2,017 1883 » 100

Fmk 2,117Fmk 2,117 Fmk 2,262
Summa Fmk 25,899

Hvarjehanda filantropiska

ändamål.

„Finland".
1888 Fmk 3,123

1 S77 Fmk 2,020

1S7S »» 70
1879 » 1,610
1880 125

1889 >» 1,000

1890 -> 1,000

1891 »» 1,000

18e)2 »» 1,000

1881 » 150
Fmk 7, 1 23

1882 » 420
1883 660 „ Valvoja".

1884 >» 230 1888 Fmk 100

18S5 »» 5,565 1889 »» 100

1886 » 5,970 1891 »> 100

1887 » 1892 » IOO

1S88 1.100 Fmk 400Fmk 400
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Under sin lefnad donerade Antti Ahlström alltså — för
så vidt detta framgår af hans bokföring — följande belopp för
nedanstående ändamål:

„ Vesira Finland".„ Vesira Finland". 1893 Fmk 375
1893 Fmk 1,6251893 Fmk 1,625 [894 » 2,235

Summa Fmk 1 1,410 1895 >■ 298
1896 ~ 742>,

Särskilda andra ändamål Fmk 8,725
1878 Fmk 500
[881 > 25 Vetenskapliga forskningar

1882 100 och samfund.

1883 125 [876 Fmk 500
[884 200 [886 » 2,000

1885 550 [887 900
1887 » 2,975 [ 890 » [ ,000

1888 120 1891 1,600
[889 » 100 [895 [,000

1890 330 1896' » 1,000

1891 50 Fmk 8,000Fmk 8,000

i) De fattiga Kmk 349,031
2) I-Folkskolorna och folkbildningen. . 181,718
3) Kyrkliga och religiösa ändamål . . » 32,775
4) Den högre skolbildningen ....» 30,195
5) Teatrarna .» 25,899
6) Allehanda filantropiska ändamål . . - 22,475
7) Tidningarna 11,410

8) Särskilda andra ändamål .... 8,725
9) Vetenskapliga forskningar och sam-

fund 8,000

Kmk 670,228



DONATIONER ÅREN 1886—1896.486

Dessa siffror tala ett tydligt språk om hvilka ideella och
filantropiskt! syften stodo Ahlstriims hjärta närmast. Af desamma
framgår att hans välgörenhet i främsta rummet egnades under-
stödjandet af de fattiga och ekonomiskt vanlottade-. Därnäst
komma anslagen fiir folkbildningen och folkupplysningen. Sjiilf
hade han under barndomen oeh ungdomstiden stått folket nära,

bättre än mången annan kände han därför af egen erfarenhet,

huru mycket folket var i behof af undervisning och upplysning.
Betydelsen af de för inrättande och underhållande: af folkskolor
gjorda donationerna ökas ytterligare därigenom, att di' icke
meddelades en gång idr alla, utan tillika innebtiro ett bindande
löfte fiir framtiden så länge braken och sågarna komme att

förblifva i Ahlströms iigo. De öfriga donationerna motsvara

icke närmelsevis de belopp som gåfvos för de bägge ofvan-
nämnda ändamålen, men ådagalägga äfven de riktningen och
styrkan af Ahlstriims intressen och tycken. Ahlstriim var en
vän af kyrkan och religionen och ville liir hvardera göra hvad
han kunde. Speciellt stod sjömansmissionen honom skepps-
redaren och fraktgifvaren nära. Den högre linska skolunder-
visningen fick ai honom rikligt underhåll. Så länge tiderna
voro svåra fiir de finska skolorna, nedlade han på deras
altare tusental, senare endast hundratal oeh detta för att upp-
fylla tidigare afgifna löften. Staten hade småningom öfvertagit
lyceerna och fruntimmersskolorna oeh de behöfde diirfiir ieke
längre understöd i samma mån som förr. Men dä en ny ide,
samskoleidén, åter behöfde: stöd, erhöll den det.

Att folket bör hjälpas i sin fattigdom och upplysas i sin
okunnighet, se där de tvänne klara och enkla grundsatser,
efter hvilka Ahlström rättade sin välgörenhet. Till dessa
grundsatser hade han själf, utan någon större inverkan utifrån,
kommit genom egen lifserfarenhet. Men han stod icke heller
kall inför andra sträfvanden, hvilka afsågo att höja folkets, och
särskildt den finskatalande befolkningens kultur. De summor.
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hvilka utgåfvos för vår iinska scen, äro till största delen från

landtdagsåret 1877—78 och således resultat af i hufvudstaden

emottagna inflytelser. Samma inflytelser spåras älven i det
understöd han skänkte »»Morgonbladet» och »länland» samt

vetenskapliga forskningar och föreningar. Hithörande belopp
visa, huru mäktiga dessa inflytelser voro och om bidragen äfven
voro små i jämförelse med de förenämnda, så äro de likväl i
oeh för sig och jämförda med af andra enskilda män gjorda
uppoffringar nog stora. Jag vill visserligen ieke påstå, att de
donerade beloppen noga skulle angifva styrkan och arten af
Ahlstriims ideella sträfvanden och intressen, men de hafva likväl
en viss betydelse med afseende därå, att de synas öfverens-
stämma med det, som vi annars känna om honom. Jag påstär
ie-ke heller, att denna fördelning skedde medvetet sålunda, att

han i sina böcker skulle eftersett, när och hvilka belopp han
gifvit för det och det ändamålet och hvad han ännu kunde
gifva. Fördelningen uppstod utan tvifvel af sig själf, men äfven
under sådant förhållande är den belysande för hans sinnes-
riktning och personlighet.

Då man tänker på dessa stora donationer, framställer sig
själfmant frågan därom, hvilket erkännande donatorn för dem
fick emottaga af samtiden. Ehuru jag med stöd af uttalanden
af hans gamla vänner och äfven dessutom på grund af egen
kännedom om hans karaktär är öfvertygad om, att Ahlstriim
med sin välgörenhet ieke af.såg att vinna ära och tacksamhet
mer än detta i allmänhet är mänskligt, utan att den i hufvucl-
sak var en yttring af ett hos honom lefvande behof att få verka
fiir de idéer som besjälade honom, tror jag likväl, att denna
familjepublikation icke bör sakna all antydan om det offentliga
och enskilda erkännande, som visades honom.
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Närmast Ahlström stodo hans arbetare i Norrmark. Af
dem finnas många lyckönskningar till husbonden såväl på
Anders- som nyårsdagar. År 1878 telegrafera dessa till honom
på Andersdagen till Björneborg: »Vi Norrmarks bruks män äro
trogna, det vet du.» Den 1 januari 1883 inställa de sig för
honom och en af dem håller.ett sålydande tal:

»God morgon. Godt nytt år. läi ny dag med nytt ljus
uppfyller iifven våra sinnen och hjärtan me-el stor glädje och
ödmjuk vördnad oeh manar oss att nalkas fredslursten och
med detsamma iinska och af honom anhålla om lycka och väl-
gång, hälsa och frid — för den man, som för oss öppnat
bildningens källor och med den nya tidens starka svärd kros-
sat den miirka råhetens järnportar. Den klara himmelen liksom
påpekar för oss: se det nya ljuset.»

»Vårt bildning saknande folk, vårt fattiga och ringa foster-
land kan icke sä som det borde» tacka ele ädle män, hvilka
med stora uppoffringar och stora ansträngningar velat leda
folket fram pä ljusets och bildningens bana. Hvar än fråga
väckts om bildningens utbredande och det kostsamma upp-
odlandet af Herrans vingård, elär har äfven nämnts namnet pä
en ädelsinnad man och omtalats välviljan hos (-11 af folket
älskad ifrare för ljuset. Välsignaclt lefver minnet af denna väl-
vilja; vackert växa dess ädla frukter. Klart strålar det ljus den
sprider, kraftig växer den säd den sått. Och sjiilf iir han hedrad
och älskad af allt folk. Vi kunna icke" längre: underlåta att

nämna detta namn, ty det iir ju just vår älskade husbonde - -

kommerserådet A. Ahlström. Det arbete och den verksamhet
A. Ahlstriim utöfvat ibland oss har tack vare Herrens välsig-
nelse varit nyttigt och rikt. Det har varit som den nya vår-
solens klara sken, hvilket smälter snön och fördriiver isarna,
frammanar blommorna ur deras höljen -- lifvar naturens dom-
nade krafter och bringar dem i ny verksamhet och till ett nytt
lif. Föremål fiir allmän vördnad och högaktning skall minnet
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af kommerserådet A. Ahlström i vår tids historia lefva bland
de ädlaste välgörares. Oförgätligt skall det förvisso bevaras
kommande släkten till glädje och gagn. Och allra närmast skall
det fortlefva i kärt minne hos oss Norrmarksbor och i all
synnerhet oss bruksarbetare, som alltid af Ahlström bemötas
med öm kärleksfullhet och vänskaplig godhet, icke så som
husbonden bemöter sina tjänare, utan såsom en fader sina barn.
Men för allt detta kunna vi icke annat än tacka Gud, såsom
också Ni vill det, och med ödmjukt hjärta bedja, att Han, som
allt förmår, måtte skänka Eder hälsa och krafter samt lyckan
och välsignelsen att länge lefva och verka för Herrans vingård,
så att den må bära allt mera och mera frukt till vingårds-
ägarens ära.»

»Klar må Er lefnads afton blifva. På hela Er lefnadsväg
må det uppväxa blommor och palmer och folkets tacksamhets-
tårar må hvila på dem så att de synas än skönare. Stjärnbe-
strödd och klar må Eder lefnads himmel vara och må den
skänka sitt ljus både natt och dag. Och liksom ni endast
eftersträfvat Guds ära och icke Er egen, så gifve Han, som
kallar oss alla till delaktighet i sin ära, att också Ni måtte få
i riklig mån inhösta frukten af den säd ni här utsått. Han må

emottaga våra hjärtans tacksägelser och äfven under detta år
skänka Er lycka och välsignelse, det är vår varmaste önskan.
Länge lefve bildningens såningsman, det nya ljusets upphofs-
man och fosterlandsvännen kommerserådet A. Ahlström.»

Ahlströms gamla tjänare från Långforstiden, stockförman-
nen Johan Henrik Lönnqvist, åt hvilken han likasom åt stock-
förmannen Rosengren utverkat hushållningssällskapets heders-

tecken, skrifver med anledning häraf till honom den 25 sep-
tember 1882:

»Högt må jag förkunna min tacksamhet. Glädje, fröjd,
frid och kärlek äfvensom upphöjd ära må stråla öfver min
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älskade och ömsinte vän, he-rr kommerserådet A. Ahlström,
hans kära hustru oeh hela familj. Liksom den vackra morgon-
rodnaden förskönar hela himmelen, så kärleks- och vänskaps-
fullt ber jag att få frambära mitt tack lör det hederstecken,
som jag på den 15 söndagen efter den Heliga tre:enighe:tsdagen
inför altaret i Sastmola kyrka efter slutad gudstjänst högtidligen
emottog af vår prost, förenadt med en vacker bronsmedalj att

med grönt band bäras i knapphålet. Måtte Gud skänka min
sä ädelmodige husbonde ett långt lif. —

Med djupaste högaktning
Johan Henrik Lönnqvist.»

Bland ofientliga ärebe.tygeiser må omnämnas att Ahlstriim
år 1881 erhöll kommerserådstitel, hvilken tilldelades honom
»till belöning för ådagalagd nyttig verksamhet.»

Det torde också mera än en gång varit fråga om att upp-
höja Ahlstriim och hans efterkommande i adligt stånd och kort
före hans död torde ett förslag härom från vederbörligt håll
redan insändts, men kommit för sent. Ahlstriim hade visat sig
så likgiltig fiir denna utmärkelse att han ej ens brydt sig om
att meddela infordrade upplysningar om sina donationer.

Då Ahlström fyllde sextio år fick han emottaga talrika
lyckönskningar, af hvilka vi här införa endast följande tvänne:

»Församlade för att tömma en bägare till Eder ära, an-
hålla vi att härmed få till Eder, herr Kommerseråd, frambära
våra varmaste lyckönskningar på denna dag, Eder sextionde
födelsedag, då ni glad och lycklig i kretsen af edra egna och
edra vänner kan blicka tillbaka på eder lifsgärning, hvilken
burit rika hundrafaldiga frukter. Lefve, länge leive ännu

Antti Ahlström! På lärarenes vid Björneborgs Finska Lyceum
vägnar

Ad. Malin.»
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»Till fyllda sextio år, fruktbärande arbete, ädla uppoffringar
fiir det allmänna bästa lyckönskas ni pä det hjärtligaste af

Yrjö-Koskinen. Ignatius. Eneberg. Donner. Forsman.

Leifgren. Almberg. Göös. Meurman.»-



XXV.

DE SISTA FÖRETAGEN OCH
FRAMTIDSPLANERNA.

Suursaari ångsåg. —- Planer att anlägga en bomullsfabrik,
ett sockerbruk och ett tråsliperi. — Ahlströms testamente.

Ide föregående kapitlen, uti hvilka vi redogjort för Ahlströms
åtgöranden i och för affärens utvidgande genom köp och

uppförande af nya sågar, för hans egendomsköp och hans
verksamhet för Björneborgska banans åstadkommande, hafva
vi sett, huru den storslagna affärsmannens vingar under årens
lopp tillväxte samt huru hans företag höjde sig allt högre och
högre. Hans expansionslust kände sig ej för ett ögonblick
tillfredsstäld. Det var aldrig fråga om en välförtjänt hvila,
aldrig kom det honom i sinnet att hvila på sina lagrar. Knappt
hade han fått ett företag i gång, innan hans fantasi redan
sysslade med ett annat, med nya planer och deras realiserande.
För en sådan man är det en själspina att stå stilla och hans
energiska ande får ingen ro, innan den får gripa sig an med
nya företag. Endast döden iir i stånd att häjda honom på
hans väg.
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Och så hjiilpte det ej, Antti Ahlstriim måste göra affärer
äfven i östra Finland. Det var icke nog fiir honom, att nästan
alla vattendrag i västra Finland, Tavastland oeh Keski-Suomi
nedflötade hans stoekar och att hans skogsaiverkarcs yxhugg
ekade i skogarna inom nästan alla socknar i dessa landsdelar,
att fartyg, för att alhämta hans trävaror, kryssade uppför Bott-

Suursaari ångsåg.

niska viken till Sastmola, Bjiirneborg, Raumo och Abo samt

längs Finska viken till mynningen af Kymmeneälf — kort före
sin död uppgjorde han den sedermera älven realiserade planen
att åtkomma rikedomarna i Karelens skogar, att utskeppa plankor
och bräder äfven från Trångsund. Hvem vet om han icke. därest
han fått lefva, skulle sändt kunskapare ända upp till Hvitu haf-
vr^s stränder, för att där uppsöka sägplatser.
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Suursaari ångsåg vid Vuoksen inom S:t Andreae socken
är Ahlstriims sist anlagda s-ii*^. Orunden till densamma lades
år 1895, men han hann icke se den i gång, innan döden ryckte
honom bort.

Tanken att vända sig till dessa aflägsna trakter erhöll
Ahlstriim af en björneborgsk affärsman, som en gång då de
tillsammans färdades på järnvägen skrutit iifver de trävaru-

affärer han gjort i östra Finland. Sä har Ahlstriim själf berättat
med det skämtsamma tillägget, att skrytet stod berättaren dyrt,
var »ris på egen rygg», då det föranledde konkurrens Iran ett

håll, hvarifrån det minst varit att vänta. Man hade då börjat
sälja triin från de eiiirintills ovidrörda skogarna å kronans
donationsgods och Ahlstriim kunde icke motstå frestelsen att

vara med om att köpa dem. Då han för vännen Avellan om-

talade denna plan, försökte, denne afråcla honom och frågade
om han icke redan biirjade blifva fiir gammal att allt fortfarande
utvidga sin affär och om han icke snarare borde tänka på att

inskränka densamma. En stund föreföl 1 Ahlstriim äfven böjd
för att följa den gode vännens råd, men naturen tog likvid ut

sin rätt och han sade: »Ja, ja, det kan vara såsom du säger,
men nog gör jag det i alla falk» Oe:h kort därefter hade. han
köpt tvåhundra tusen stammar från skogarna på Lintula dona-
tionsgods. Då han uppgjorde köpet, hade han ännu icke någon
såg i dessa trakter, och han tyckes redan halka varit besluten
att icke heller uppföra någon sådan, eftersom han offererade
träna åt en affärsfinna i Viborg. Men då anbudet icke antogs,
lade han grunden till sågen å Suursaari.

Suursaari såg blef färdig kort efter Ahlströms diid. Den
är försedd med tre ramar och försågar nu omkring 9,000 stan-

dert om året. Dem försågade varan transporteras iifver Antrea
station till Viborg och inlastas i Trångsund.

Ahlstriims sista 113'a planer inskränkte sig emellertid icke.
till det område han dittills kallat »sitt». Han biirjade hväifva
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planer äfven fiir aildele:s nya. fiir honom fiirut .'rammande
företag. Han nöjde sig icke längre med att vara endast järn-
verksägare och trävaruhandlare, utan han hade beslutit börja
idka äfven annan fabriksrörelse. Han umgicks med tankar att

anlägga en bomullsfabrik och ett sockerbruk, men framför allt
hade han fäst sig vid planen att bygga ett träsliperi. Det var
främst med tanken pä denna affärsgren, hvilken då ännu icke
fått den fart som pä senare tider, man kort före hans död hörde
honom yttra: »Finland går en lysande industriell framtid till
mötes och elå vill jag vara med.»

Det var äfven naturligt, att Ahlström skulle fästa särskild
uppmärksamhet på detta sistnämnda slag af industriell verk-
samhet, då han såsom ägare af stora skogar och särskildt äfven
af många forsar i olika delar af landet hade alla förutsättningar
för att lyckas på detta området. Det klara och rena vattnet i
Kauiuafors var liksom skapadt för att slipa fin pappersmassa
och hvarför skulle icke forsarna å Strömfors kunna drifva
pappersbruk lika väl som de högre upp vid samma vattendrag
belägna forsarna. Också torde han ha tänkt på att anlägga
en bomullsfabrik å Strömfors och en jordbruksredskapsfabrik å

Fredriksfors — och hvem vet hvad allt.
Redan år i S9O påträffas i anlända bref spår af Ahlstriims

[lianer att anlägga ett pappersbruk. Åtskilliga personer anföra,

att de i tidningarna läst en notis om att Ahlstriim stocle i beråel
att anlägga ett träsliperi, och erbjuda honom sina tjänster.
Sagda notis tyckes äfven hafva väckt fruktan fiir konkurrens.
Så skrifver »»Kannuskoski aktiebolag» den 11 augusti 1890:
»Af en notis i tidningarna hafva vi sett, att H. Fl. vore sinnad
nedlägga kapital i träsliperi-affärer, men dä fiir närvarande
konkurrenscm i denna branche blifvit ganska kännbar och ju
icke önskvärdt vore. att allt flere sinsemellan konkurrerande
dylika affärer inom vårt land under dessa tider uppstode, taga
vi oss friheten förfråga, om icke Fl. H. kanske hellre ville ned-
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lägga Fklra kapitaler uti \'år sedan är i »SM3 existerande dylika
affär, antingen såsom assoeié i vår firma eller ock måhända
ensam öfvertaga affären, ifall Ni sä skulle iinska.»» Afven ett

annat träsliperi salubjöds. Mellankommande nya sägköp och
andra åtgärder för sågrörelscns utvidgande fiirorsakade antag-

ligen ett afbrott i ))lanen att anlägga träsliperiet, eftersom
tecken på dess realiserande icke spåras under fem är. Må-
hända inverkade härtill iifven de dåliga affärsförhållandena,
speciellt året 1892. Men efter 1892 upptages frågan ånyo och
därom namnes åter i tidningarna. Med anledning diiraf vänder
sig Karhula mekaniska verkstad till Ahlstriim med anbud att

bygga träsliperiet. Också denna gång känna ägarene af tidi-
gare träsliperier oro och fruktan fiir konkurrens. Märkligt är

följande den 26 oktobe-r 18115 daterade bref frän rektor Alfred
Kihlman :

»1 någon tidning har stått att läsa att herr kommerserådet
ämnar anlägga ett större träsliperi. Jag har ingen rättighet att

inblanda mig i andras affärer och jag vill det också icke. Men
då jag har haft äran att ofta sammanträffa med Herr Kommerse-
rådet och därigenom ett förhållande af tillgifvenhet från min
sida uppstått, har jag ansett mig kunna i afseende å den till-
ämnade affären lämna några upplysningar som kanske äro af
något värde.»

»»Jag har under mera än 20 år deltagit i ledningen af
sliperier och känner därför denna industri, de fördelar den

lämnar och de svårigheter hvarmed den har att kämpa, täm-
meligen väl. Denna industri har varit vinstgifvande, dock
mycket olika under olika år redan under förra tider. Numera
är tendensen i starkt nedgående. Orsaken härtill är öfver-
produktion. Ryssland, dit fabrikatet kunnat med fördel expor-
teras, kan icke på långt när konsumera, hvad Finland producerar.
Öfverskottet, som nu redan är ganska betydligt, måste expor-
teras till utlandet. Men här äro priserna till följd af konkurrens



DE SISTA FÖRETAGEN OCH FRAMTIDSPLANERNA. 497

från Sverige och Norge sä tryckta att nettovinsten måste blifva
ytterst liten, om någon alls. Det är därför enligt min öfver-
tygelse icke någon god placering af kapital att nu bygga trä-

sliperier.»
Då Ahlström en gång beslutit — och såsom det synes

fast beslutit — att inlåta sig på nya banor, hade fruktan för
konkurrens lika litet som för dåliga tider säkerligen icke kunnat
afskräcka honom från att bringa beslutet i verkställighet. Då

han på vintern 1896 reste in till Helsingfors, hade han redan
fattat beslutet att anlägga träsliperiet och hade till ändamål för
resan bl. a. det förberedande praktiska ordnandet af företaget.

Döden trädde likväl plötsligt emellan och alla nya planer
blefvo orealiserade.

I detta sammanhang torde det vara på sin plats att redo-
göra för de anvisningar Ahlström i sitt testamente lämnade
de efterlefvande beträffande affärens skötsel och ordnande.
Hans yttersta vilja var, att fru Ahlström efter hans död skulle
sitta i orubbadt bo och att affären skulle fortsättas oförändrad
och odelad. Ännu efter Ahlströms död skulle affären fortgå
såsom förut, men dock sålunda att densamma efter kommerse-
rådinnans död skulle ställas å aktier, så många barnen voro,
och att hvart och ett af dessa eller deras afkomlingar tilldelades
en aktie. Aktien kunde väl af innehafvaren föryttras, men
borde dock alltid först hembjudas syskonen eller deras efter-
kommande för det pris en främmande erbjudit, innan aktien
finge utom släkten föryttras. Ledningen af affären skulle
naturligtvis tillkomma aktieägarena, hvilka gemensamt skulle
besluta och bestämma därutinnan på sätt de för lämpligt funne.
Såsom ett önskningsmål uttalade testator, att hans egna söner
om möjligt såsom förvaltare under den gemensamma bestyrei-
sen, om ock någon eller några af dem omhänderhade hufvud-
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ledningen, mätte omhänderhafva och. sköta de uncförlyclande
possessionerna: Walter Norrmarks bruk inbegripet Saarikoski,
Långfors och Lamppi. Rafael Fredriksfors, Bertel Kautua och
Birger Striimfors.

Också i dessa testamentariska förordnanden visar sig
affärsmannens skarpsynthet. Om människan öfverhufvud kan
utstaka väg och gifva anvisningar för framtiden, så kunde
Ahlströms afsikt påtagligen bäst förverkligas genom dessa
förordnanden. Han hoppades, såsom man godt kan förstå,
att det som han skapat icke skulle upplösas, utan att hans
arfvingar och efterkommande skulle hålla det samman och en-
hvar draga sitt strå till stacken. Detta kunde bäst ernås där-
igenom, att en hvar af dem eller åtminstone de som sådant
önskade skulle hafva icke allenast uppsigt öfver det hela, utan
därjämte hvar sin detalj att sköta. Jämte det de vore direktörer
för bolaget, skulle de äfven vara bolagets tjänare. Sålunda
komme den ena att leda och hjälpa den andra och på samma
gång den ena att kontrollera den andra. Oeh på det att
jordagodsen och affären så länge som möjligt skulle feirblifva i
Ahlströmska släktens ägo, ville han arrangera saken så, att
utomstående åtminstone icke emot släktsmedlemmarnas vilja
kunde tränga sig emellan. Huru många exempel finnes det
icke från affärsrörelsens och jordbrukets områden därpå, att

stora gårdar och lysande affärsföretag gått under och upplösts
därigenom, att bröder efter gamla husbondens och ägarens död
skiljts åt och genom parcellering och delning försvagat företag,
hvilka med fördel kunnat fortsättas, om de unga blott hållit i
hop. och endräkt varit rådande.

Tills vidare har äfven Ahlströms vidlyftiga och mångsidiga
om ock- på sätt och vis nog så osammanhängande affär genom
ägarnes enighet endast utvecklats och iörkofrals, sålunda be-
kräftande riktigheten af grundläggarens principer. Och det
finnes icke heller något skäl att antaga, att det icke äfven
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framgent skall så förblifva. Låtom oss hoppas, att äfven kom-

mande generationer lika troget som nuvarande fiirsta slägtled
skola följa grundläggarens vilja och icke förskingra hvad han

fiir deras räkning hopbragt. Om de eller några af dem någon
gång skulle känna sig frestade därtill, ber jag i all anspråks-

löshet att de måtte bläddra i denna bok, som på initiativ af

stammodern, delvis för afvärjande af en sådan fara, samman-

skrifvits angående stamfaderns verk och lifsgärning.



XXVI.

NORRMARK.

Det nuvarande Norrmark, sådant det för ögat ter sig, är i
hufvudsak likadant och i samma skick som det var då

Ahlström lämnade det. Endast Havulinna och några andra
byggnader iiro senare uppförda. Då Norrmark var och fort-
farande är likasom den hufvudstad, från hvilken det stora riket
regerades och allt ännu regeras, torde det vara på sin plats
att gifva en liten bild af dess yttre utseende samt af lifvet
därinne.

Då man från Bjiirneborg lärdas norrut och hunnit iifver
slättlandet, har man, åtminstone af landskapen och odlingarna
att döma, svårt att tro sig vara på väg till ett så stort affärs-
centrum som Norrmark. Trakten iir skogig, snarlik en ödemark,
endast här och där vid vägkanten synes något illa odladt torp.
Därest Ahlstriims gästen" till sitt förfogande icke hade gårdens
goda hästar och bekväma åkdon, skulle: den resande måhända
oftare än nu med en suck önska att resan kunde ske per
järnväg.

Plötsligt, då man nått hiijelen af en backe, utbreder sig
framfor en Norrmarks bruk med dess vidsträckta odlingar.
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Något lägre: ned synes tornet och taket af brukets karaktärs-
byggnad samt en mängd andra kringliggande byggnader. At
ett annat håll ser man det högresta furuomgifna Havulinna.

Efter att ha åkt genom Finnby by, som liknar en mindre
köping, få vi socknens urgamla klockstapel och tornlösa kyrka i
sikte. De äro omgifna af vidsträckta fält, af hvilka de flesta lyda
under bruket. Till vänster vid skogsbrynet synes det rödmålade
Turvakoti. Under passerandet af den öfver ån ledande bron
fästes uppmärksamheten på de i en mindre fors belägna gamla
kyarnbyggnaderna, hvilka bilda en egendomlig kontrast till de
bruksanläggningarna högre upp.

I detsamma befinna vi oss vid inkörsporten till bruksom-
rådet. FYån denna leder fram till bruket en bred och rak väg,
utmed hvars bägge kanter björkar äro planterade.

På högra sidan om vägen strömmar Norrmarks å med
fragga på ytan speglande de på andra stranden belägna husen
i Finnbv. Allt emellanåt nedflyter en stock, påminnande om
att vi nalkas en sågtrakt. Till vänster nedanom en barrträds-
backe ligger omgifven af odlingar och björkar Norrmarks folk-
skola, prydlig och proper. Några steg från vägaskillnaden till
skolan stiger en körväg genom en välvårdad furuskog uppåt
till Havulinna, och ett ögonblick senare höjer sig ett, såsom
det synes oss, förtrolladt slott framför oss och vi ha svårt att

tro oss vara i Fänland. Men icke dess mindre harmoniera
byggnaderna förträffligt med den finska omgifningen. Havu-
linna är ett bevis på att en oländig stenbacke, välvårdad och
förädlad af människohand, med framgång och på ett värdigt
sätt kan tjäna såsom sockel också för annat än gråa stugor
och kan gestalta sina linjer till en harmonisk omgifning för
den modernaste arkitektur.

I allmänhet har naturen på Norrmark så mycket som
möjligt förskönats genom människohand. En åker på åstranden
har sålunda omskapats till en esplanadlik park, genom hvilken
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viigen går fram skyddad mot sol och blast al granhäckar. Vä
stanna iinnti icke vid karaktärsbyggnaden, utan fortsätta till
bron iifver forsen. Där ha vi på ena stranden järnbruket, på
den andra sågen. Fän el lan dessa inriittningar skummar under
bron med betydligt fal! det bruna insjövattnet på iimse sidor
af en liten klippholme.

Smedjan har efter senaste eldsvåda uppförts af gråsten.
I samma byggnad har äfven inrymts elektricitetsinrättningen,
som upplyser hvarje vrå af Norrmarks bruk såväl inomhus som
ute, äfvensom en pumpinrättning, som drifver vattnet ända upp
till tornet på Havulinna. Ett stycke från smedjan ligger Norr-
marks bruks »brandkårshus», i hvilket sprutorna och pumparna
förvaras.

Sågen, hvilken är belägen på andra sidan om ån midt
emot smedjan, hör icke till affärens största och dess försågning
kan på intet sätt jämföras med det snabba arbete ångsågarna
prestera. Liksom vattensågarna på Lamppi och Långfors har
den sin betydelse såsom ett historiskt minnesmärke från den
tid, då Ahlströms och hela landets trävarurörelse ännu var i
sin linda. Den är äfven för närvarande affärens enda i gång
varande vattensåg och försågar endast den stock som icke kan
flötas längre. Största delen af de stockar, som gå utmed
Norrmarks leden, hastar förbi sågen för att förädlas på Hamn-
holmen.

Ehuru Norrmarks järnbruk och såg sålunda icke hafva
någon större betydelse för den Ahlströmska affären och ehuru
de för den utomstående icke kunna gifva något begrepp om
affärens storlek, äro de likväl egnade att gifva en föreställning
om dess art och underhålla intrycket af dess mångfald, hvilket
intryck genom jordbruket på egendomen ytterligare starkes.
Också detta är mindre på Norrmark än på många andra af
godsen. Det är därför egentligen endast hufvudet som befinner
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sig på Norrmark och där förrättar sitt arbete. Lemmarna fungera
annorstädes.

Vi återvända nu till brukets karaktärsbyggnad. Vi vandra
förbi järn- och kolmagasinen äfvensom brukskontoret, hvilket
under samma tak rymmer telegrafstationen. På afstånd se vi

Utsikt mot Havulinna.

en skymt af fähus- och ställsbyggnaderna äfvensom en mängd
andra uthus- och ekonomibyggnader, hvilka vill vårdade" som
de äro tala om det välstånd, hvarigenom allt detta upprätt-
hålles, och den ordning, som herrskar på platsen.

Vid en stor gårdsplan, kring hvilken en bred sandad

körväg leder, och i hvars midt en springbrunn plaskar, står
den palatslika byggnad, från hvilken affiiren ledes. Den är
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uppförd af trä i två våningar, nu .hvit målad med rödt tak och
gröna fönsterposter. Ena fasaden vetter emot en vidsträckt
park med utsigt mot Havulinna, den andra emot gårdsplanen,
vid hvars motsatta sida en mindre, för kontorspersonalen afsedd
byggnad ligger. Denna byggnad tjänade tidigare såsom
karaktärsbyggnad och låg då på åstranden icke långt ifrån
den nuvarande karaktärsbyggnaden.

Vi inträda i tamburen, från hvilken en dubbeltrappa leder
upp till öfra våningen och under trappan komma vi in i en
rymlig inre tambur, från hvilken dörrar och gångar leda till
byggnadens olika delar.

Vi kasta först en blick i matsalen, om hvars inredning
fötografin ger en fullt tydlig föreställning, och tillägga endast,
att uppmärksamheten här fästes vid namnen på några af våra
stormän — Lönnrot, Snellman, Rune-berg, m. fl. hvilka
äro anbragta i taket inom passande ornament, en detalj som
iifven den vittnar om husbondens på gården fosterländska
sinnelag. Matsalen tjänar tillika såsom arbets- och sällskaps-
rum för familjens fruntimmer. Sittande i sin gungstol erhåller
husfrun där rapporter öfver händelserna i det stora hushållet,
gifver anvisningar och befallningar till köket, stallet och träd-
gården samt emottager per telefon upplysningar och förfråg-
ningar från olika håll, rörande de mest olika saker. Allt
emellanåt ringer någon af familjemedlemmarna upp ifrån
FYedriksfors, Kautua eller Helsingfors, därifrån isynnerhet
underrättelser om tilldragelserna i stora världen erhållas.

Från matsalen återvända vi till tamburen och komma så
till salongen. Också dess inredning är i hufvudsak densamma
som på kommerserådets tid och fotografin ger en detaljerad
föreställning äfven af denna. Kristallkronan i taket är en vacker
pjes. En värdefull möbel är ett gammalt fintarbetadt skåp till
höger om dörren. Midtemot dörren står en Steinwayflvgel.
Salens väggar äro fulla af konstföremål, många af mycket stort

506 NORRMARK;



Matsalen.



Nedre
salongen



Nedre
salongen



Sofrummet.



Blåa
kammaren.



Kommerserådets
rum.



NORRMARK. 513

värde. Framför andra tilldraga sig Ville Vallgréns »Ofelia» i
marmor och A. Edelfelts »Sjömän» uppmärksamhet. Af Edelfelt
finnes äfven några mindre målningar i olja och akvarell samt

fru Ahlströms porträtt i pastell. Eero Järnefelt representeras i
det lilla tafvelgalleriet på Norrmark af fre mindre landskap samt
af skissen till en af hans bästa taflor »Kor vid torfrök». Af Helmi
Biese finnes »Insjölandskap» och »Sommarnatt». Ett motstycke
till dessa finska ämnen bildar italienaren R. Gambogis »Medel-
hafslandskap». Ännu må anföras ett landskap af Fanny Chur-
berg och norrskan Juliana Langbergs skiss af parken å Kautua.
Äfven åtskilliga utkast af fru Thyra Borg pryda väggarna i
hennes föräldrahem.

Til] höger om salongen befinner sig fru Ahlstriims sofrum.
Från sidorummet till vänster komma vi in i den s. k. »blåa kam-
maren». Också den är ett litet tafvelgalleri, hvilket främst inne-
håller porträtt och fotografier af familjens medlemmar. Af dessa
väcker F. Ahlsteclts år 1880 målade porträtt af Antti Ahlström
särskild uppmärksamhet. Af samme konstnär är äfven ett

porträtt af Vilhelm Ahlstriim. Med synnerligt intresse betraktar
man den på väggen i detta rum hängande stejra tafla, hvilken
framställer Antti Ahlstriim i skötet af sin familj. Såsom redan
i det föregående nämnts iir denna tafla målad af Axel Gallén.
Äfven J. Takanen iir representerad genom sin i mormor huggna
»Rebecka».

Från »blåa kammaren» inträder man i det rum, som kallas
kommerserådets rum». Dess inredning är i alldeles samma

skick som då Ahlström lefde. Fönstren vetta åt gården och
bruket och sittande vid sitt bord kunde husbonden följa med
rörelsen ute. Vid fönsterposten stod hans telefonapparat.
Emellan den till tamburen ledande dörren och det andra fönstret
stod samma bekväma soffa som nu, framför den bordet och
vid hvardera ändan af detta länstolar i samma stil som soffan.
På väggen ofvanom soffan hänger Elin Danielson-Gambogis
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vintersjölandskap med en metande gubbe och en skrinnande
pojke. På ömse sidor om taflan ses tvänne manshufvuden af
fru Borg. I vinkeln emellan soffan och fönstret står Ahlströms
bröstbild i marmor af Emil Vickström, förfärdigad efter Ahl-
ströms död. Emellan fönstren finnes en stilfull empirespegel.
Invid den till tamburen ledande -dörren hänger ett konstnärligt
arbetadt mindre, väggskåp, i hvilket den bortgångnes af V.
Blomstedt målade dödsmask förvaras. Nära detta på andra
väggen står ett bokskåp. Mellan kontorsdörren och kakelugnen
finnes en stor väggklocka, och framför den en gungstol.

I detta bekväma och treiliga rum tillbragte Ahlström
största delen af dagen. Därifrån ledde han sin vidlyftiga affär.
Än satt han i gungstolen ackompagnerande sina tankar med
nyckelskrammel i det han lät en af nycklarna i gången falla
från fingret. Än såg man honom åter vid bordet uppgörande
kalkyler på små papperslappar. Sittande i den ena länstolen
med ryggen emot fönstret läste han sedan på lediga stunder
tidningar och annan litteratur. Om kvällen sökte han gärna
sällskap och var alltid redo att berätta och lyssna.

Kontoret arbetade då liksom nu i rummet bredvid. Senare
har ett annat hörnrum bakom kontorstamburen, hvilket förr
disponerades af fru Ahlström, tagits i anspråk för kontorets
behof.

Till detta centrum ledde då och leda allt ännu alla de
tömmar, medelst hvilka Ahlström styrde den med sä inånga
dragare förespända affären. Hit ringa förvaltarne på sågarna,
bruken och egendomarna, framställande frågor och anhållande
om förhållningsorder. Från tidigt på morgonen till sent på
kvällen pinglar telefonen, raspa pennorna och knäpper skrif-
maskinen. Telegram anlända, svar afsändas. De flesta telegram-
men och brefven dikterades af kommerserådet själf. Därjämte
uppgöras kalkyler, uppsättas Certeparier och fakturor. Knappast
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en dag förgår utan att någon affärsvän (dier annan bekant
från hemlandet (dier utlandet anländer.

Och likväl tyckes det aldrig vara brådska eller onödigt
stök. Urverket rör sig visserligen nog sä snabbt, men hjulen
och tänderna gripa säkert in i hvarandra och lugnt skrider
visaren framåt på taflan. Men ijädern, som sätter allt detta i
rörelse, uppdrages hvarje morgon — i affärens alltid verksamme
ledares hjärna.

Och under det han, ledaren, sitter där i gungstolen, hiir
och ser han också annat än det som händer här på hufvud-
kontoret, pä urtaflan. En utomstående ser endast visarena, hiir
endast pendelns knäppningar. Ledarens skarpa öga ser och
hans vana öra hör det arbete enhvar af de olika delarna i det
på långa afstånd verkande maskineriet uträttar. Han vet, när
och hvar hans utskickade vandra omkring i skogarna, räkna
trästammar och uppgöra skogsköp. Han hiir ljudet af yxhuggen
i fjärran skogsmarker, ser hundratals hästar oeh slädar fram-
släpa stockar på sjöarnas och åarnas isar. I tankarna och
med stöd af erhållna meddelanden följer han flottornas färder
från det ena vattendraget till det andra, från fors till fors, och
vet att på bestämda dagar vänta dem till sågarna. Och i hans
öron börja nu ramarna rassla och cirkelsagarna hvina. Bräd-
gårdar uppstå liksom städer med hus och gator; en del upp-
föras, andra lossas i pråmar och frän dem i fartyg. Fartygen
fyllas och afgå, men ledaren följer deras färd på aflägsna
vatten och inväntar underrättelser om deras ankomst till desti-
nationsorterna. Om maskineriet på något ställe har behof af
smörjning eller något hjul slites och går trögt, genast förnimme-r
han det misstänkliga ljudet, hvilket fordrar och erhåller snabb
hjälp.

Det iir icke numera Antti Ahlström som letler oeh ordnar
dit detta från sitt Norrmark. Men den maskin han satte i gång
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arbetar med samma kraft och precision som förr, så vidt sådant
öfverhufvud iir möjligt fiir ett människoverk. Sönerna fortsätta
faderns verk. Norrmark är i hufvudsak såväl' till det yttre som

till det inre sådant det var, då dess skapare och uppbyggare
lämnade detsamma.
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Resa till Helsingfors i januari iHc/6. — Firande afpåsken
hemma å Norrmark. — Resa till Helsingfors i slutet af
april. — Insjuknande och död i Helsingfors. — Nekrologer
i tidningarna. — Tillbaka till Norrmark. — Begrafning
å Norrmark. — Tal och kransar på grafveu.

Idet förc-gåenele hafva vi allt oftare fått uttala ordet död, allt
oftare ha vi mötts af den gräns, vid hvilken allt slutar. Vid

denna gräns måste vi nu stanna. Det förefaller oss oväntadt.
Vi hade så länge vant oss vid att följa den verksamma man-
nens outtröttliga vandring på den väg, hvilken han under en
lång le:fnael trampat, att det kännes svårt att tiinka sig att dem
med ens ändat. Vi hack- så lefvat oss in i hans verksamhet.
så gått upp i hans planer, att vi gripas af saknad, då vi nu
äro tvungna att afbryta berättelsens gång. Hvarje nytt kapitel
har erbjudit oss tillfälle att fördjupa e!ss i för oss nya för-
hållanden och just då vårt intresse att erfara, hvad som vidare
skulle ske, var störst, föll förhänget och vi måste draga oss

tillbaka. Med saknad skrida vi till vårt sista värf, att till graf-
vens hvila följa den man, hvars lefnads spår vi så länge och
med så stort intresse följt nästan från de fiirsta stegen.



DÖDEN.
519

I mera än tio år hade Ahlström under sin bästa manna-
ålder lidit af en svår och plågsam andtäppa. Denna sjukdom,
som afstannade endast för par års tid, bland annat under cie
månader han år 1877 såsom folkrepresentant uppfyllde sin
fosterländska plikt, hindrade honom isynnerhet vintertid att

röra sig ute. I sin mån torde sjukdomen äfven hafva bidragit
till, att han, efter att ha köpt Fredriksfors, under en längre tid
icke kunde tänka på att utvidga affären och inlåta sig på- nya
företag.

Efter år 1884 börjar sjukdomen likväl gifva vika, och
under de sista tio åren var han fullkomligt fri densamma. De
återvändande krafterna framträda äfven snart i de nya företag
han nu åter egnar sig åt. Efter år 1888 inträffar Strömforsköpet,
de nya sågköpen och såganläggningarna samt egendomsköpen
äfvensom upprättandet af järnvägsprojektet. Denna lifliga
verksamhet vittnade i sin mån om den tillfrisknades lifs- och
arbetslust, men måhända också om den brådska en verksam
person under trycket af ett anadt slut har att inom en kort tid
uträtta så mycket som möjligt. Ahlströms hälsotillstånd var
nämligen icke heller på denna tid alltid fullt tillfredsställande.
Andnöden hade försvagat lungorna. Möjligtvis hade lifsmaski-
neriet med den goda skötsel det erhöll kunnat hålla ut något
längre än det gjorde, såvida icke den hemlighetsfulla och far-
liga fienden intluensan, som fällt så mången lifskraftig man,

allt emellanåt inställt sig för att utföra sitt förstörelseverk.

Julen 1895 hade Ahlström firat i skötet af sin familj å
Norrmark. Kort efter det barnen vid feriens slut inrest till sin
skola i Helsingfors, begaf sig äfven Ahlström dit och besökte
på samma färd Strömfors. Såsom redan i det föregående
nämnts stod resan antagligen i sammanhang med planerna att
inrätta ett träsliperi. Från denna resa återvände Ahlström i
slutet af januari till Norrmark. På Strömfors hade han ådragit
sig en förkylning och under vintern led han nu och då af



katarr och influensa. I början af april samlades familjen i Norr-
mark för att fira påsken. Nu var Ahlström åter vid jämförelse-
vis goda krafter och deltog nöjd och glad i de små fester, som

anordnades bl. a. med anledning af läsförhöret å bruket.
Den 25 april reste han med sin hustru till Helsingfors.

Denna resa, hvilken skulle blifva hans sista, hade såsom vi

ofta tidigare omnämnt flere ändamål. Ett af dem var att söka

läkarehjälp mot sviterna af influensan. Det är en egendomlig
tillfällighet, att sökandet af läkarehjälp måhända var en direkt
orsak till att Ahlström insjuknade i den sjukdom som skulle
föra honom i grafven. Under det han för sina affärer rörde

sig i staden hade han gått sig varm och i detta tillstånd begifvit
sig till kirurgiska anstalten, där han under pågående under-

sökning en stund var afklädd och därvid förkylde sig, hvilket

hans af influensan försvagade kropp icke stod ut med. Såsnart

han återvändt från kliniken fick han feber och måste då, på
måndagen den 4 maj, intaga sängen. Sjukdomen angrep

lungorna och trots våra bästa läkares, Runebergs, Schulténs

och Lindbergs, ansträngningar stod den sjuke icke att rädda.

Fredagen den 8 maj var en kritisk dag, då frågan 0111 lif eller

död afgjordes. Krafterna biirjade allt mer och mer aftaga och

allt längre skof af medvetslöshet inträdde. Läkarenes sista

räddningsförsök var insprutning af kamfert och eter. På

lördagen var slutet redan så nära, att barnen hämtades från

skolan för att taga afsked. Afskedsstunden kom också snart.

Knäböjande omkring bädden, under det den ljumma vårluften

inströmmade genom det öppnade fönstret, tryckte och kysste

de hvar efter annan den kära handen. Ehuru den sjuke icke
längre förmådde tala, förstod han likväl hvad som sades. Nu

och då försökte han likväl kläda någon tanke i ord. Bland

annat hördes han hviska något om »fornminne». Senare biet

det klart fiir de. närvarande, att den döende under sitt måhända

sista medvetna ögonblick velat förordna om en donation — en

520 DÖDEN.



DÖDEN. 521

donation till förmån för Fornminnesföreningen. Några bibel-
språk, som fru Eva uppläste, torde hafva varit de sista ord
den sjuke uppfattade. Såvida han icke möjligtvis ännu i någon
mån förnam de toner, som kl. 12 under natten mot lördagen
hördes från en någonstädes i grannskapet hållen serenad.
Klockan tio minuter före sju på söndagsmorgonen slocknade
lifslågan stilla och lugnt.

Det tillkommer icke författaren att skildra den sorg, hvaraf
familjen och makan grepos, då deras stöd och skydd, deras
ledare och rådgifvare gått bort. Att Ahlstriims död isynnerhet
liir hans maka var förkrossande, är naturligt äfven med afseende
därå, att hon knappt hunnit hämta sig från det bedöfvande
slaget, innan hon fick känna, hvilken ofantlig ansvarighetsbörda
nu hvilade på hennes, den hjälplösa enkans skuldror. Barnen
voro ännu minderåriga och den äldste sonen hade först under
de dagar, då fadern låg på sjukbädden, undergått studentexa-
men, hvarför han själffallet ännu icke hunnit visa, i hvilken
mån han kunde fylla faderns plats.

De många bevis på hjärtligt deltagande, som familjen fick
emottaga icke endast af närmaste vänner och bekanta, utan

äfven af fjärmare stående, kunde naturligtvis icke skänka någon
tröst, men måhända likväl förmildra smärtan.

Det bästa beviset på, huru älskad, saknad och ärad
kommerserådet Ahlström var och hvilket aktadt minne han
lämnade efter sig, voro de känsloyttringar, som kommo till synes
vid hans graf. Samtliga tidningar egnade naturligtvis den bort-
gångne minnesord. »Uusi Suometar» offentliggjorde på ledarens
bemärkta plats en spaltlång nekrolog öfver honom. »1 förgår
på morgonen», så skrifver bladet tisdagen den 12 maj, »afled
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härstädes kommerserådet Antti Ahlström, den öfver hela landet
kände store affärsmannen, ädelmodige donatorn och värme

fosterlandsvännen. F"n lunginflammation bröt hans verksamma
lif.» Efter att därpå halva omnämnt den bortgångnes mångsidiga
verksamhet och intressen slutar bladet: »Den aflidne ifrade
med entusiasm för finskhetens befordrande och fröjdade sig
öfver dess segrar. Ehuru han vunnit rikedom och makt, glömde
och föraktade han likväl aldrig sitt finska ursprung, såsom här-
tills varit vanligt hos oss särskildt bland affärsmännen.
Liflig var Ahlström till lynnet, alltid planerade han nya djärfva
företag. Han kände icke till några hinder. Sådana affärsmän
som han behöfver det fattiga Finland och därför är hans bort-
gång en stor förlust för fosterlandet.»

Med ännu större värme häfdades Ahlströms minne af den
finska tidningen på hans hemort. »Satakunta» skref med an-
ledning af dödsfallet följande minnesord:

»Af detta dödsbud beröres smärtsamt främst alla de, för
hvilka Finlands nationella bildning är dyrbar och som fröjda
sig öfver dess framsteg. Ty de veta, att med honom ett af vår
nationella rörelses fastaste stöd ryckts ifrån oss, en man, till
hvars entusiasm, kärlek och hjälpsamhet man aldrig förgäfves
vädjade, om blott fosterländska sträfvanden, den nationella
saken det fordrade. Därför stå de nationelltsinnade nedslagna
vid hans alltför tidigt öppnade graf, tackande honom för den
hjälp fosterlandet, det finska fosterlandet, emottagit af honom,
men tillika bittert sörjande öfver hans förtidiga bortgång. Man
kan icke annat än förundra sig öfver det storartade dagsarbete,
den aflidne hann utföra. Nästan af intet skapade han en affär,
som i sin helhet betraktad lämnar många äldre efter sig och
därför mycket mäktigt ingripit i vårt lands handelsförhållanden
öfverhufvud och speciellt på denna ort, här i västra Finland.
Man måste beundra den vakenhet och det outtröttliga verk-
samhetsbegär och framför allt den handlingskraft, som fått allt
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detta till stånd. En sådan mans arbete har icke varit förgäfves,
det har burit mångfaldiga frukter för fosterlandets materiella
utveckling.»

»Men hvad betyda guld och ägodelar och hopandet af
rikedomar, såvida bakom allt detta icke finnes något mera
ideellt, som visar den väg på hvilken rikedomarna skola an-
vändas. Den utan tvifvel vackraste sidan af Ahlströms lifs-
gärning ligger också däruti, att han kunnat intaga en ideell
ståndpunkt och förstått att skynda till hjälp, då hjälp varit af
nöden. Och framför allt var han en af de få större affärsmän,
som gjort den unga finska nationalitetens sak till en hjärte-
och samvetssak och efter förmåga sökt förverkliga den. Utan
sådana mäns som Antti Ahlströms och mången annan stor

donators hjälpsamma hand skulle våra nationella bildnings-
sträfvahden ingalunda hunnit så långt som fallet är. Och
därför skall fosterlandet för evärdeliga tider på bladen i sin
kulturhistoria i tacksamt minne bevara denne sin verksamme
sons verk. Och framför allt välsignas hans verk af v.ästra
Finland, och i synnerhet af den trakt, där han satt sina bästa
krafter i verksamhet.»

Snart började kondoleanstelegram från så att säga alla
delar af världen tillströmma. Då af dem framgår huru vid-

lyftiga Ahlströms relationer voro, anföra vi här afsändarenes
namn: ryske vicekonsuln i Wismar F. Fredrichsen, — Jakob
Boet, Amsterdam, — Fernand Aucame, La Bastide-Bordeaux,
— Louis Brtigman, Dortmund, — Heinrich Heidgen, Mtilheim
am Rhein, — A. Crotogino, Rostock, — Daniel Hailaust,
Nantes, — Raoul Le Bourgeois, Dieppe, — Montreuil, Blancher
& C:ie, Honfleur, - Demanel & Monnoyer, Antwerpen, —

Jacob Eindhoven, Zvolle, — Wilhelm Röhss, Göteborg, —

A. Sylvander, Marseille, -
- spanska vicekonsuln Fritz Anthon,

Rostock, — l. &A. Jacobs, Antwerpen, - Victor Tétard, La
Bastide Bordeaux, — [sidor Rodiguet, Landerneau, - Erik
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August Bölinder, Stockholm, - Gebriider Cohen, Hannover,
Joachim Christian Koch, Reval, —- Jost Heinr. Haveman &

Sohn, Lybeck, — A. Kuffer & Sons, London.

Många gamla affärsvänner uttalade sitt deltagande äfven
i bref.

Så uttalar den gamle vännen C. J. Christiersen sina
känslor bl. a. i följande ord: »Ikke hade jeg anet at det skulde
vaere sidste gäng vi soves, da han saa venlig fulgte mig til
Dörert, efter at have vist mig saa megen Gestevenlighet under
mit sidste Ophold hos Dem paa Norrmark.»

Firman Galatly & Ferry i London skref, att kommerse-
rådet alltid behandlat dem med sådant tillmötesgående och
sådan vänlighet att de kände hans bortgång som förlusten af
en personlig vän.

Den ena af ledarena af samma affär herr John Galatly
skref dessutom å egna och sin hustrus vägnar följande varmt

kända bref:
»Det var ett stort slag för mig att genom Edert telegram

få höra om kommerserådets död. Då jag sist såg honom, före-
föll han att vara vid så god hälsa och vid så goda krafter, att

jag förutsåg för honom mången lycklig födelsedag, lik den som
inträffade samma dag jag just hade nöjet se honom. Vi skola
sakna honom mycket*som affärsvän, hvars energi, förutseende
och karaktärsegenskaper det skall vara svårt att ersätta, men
personligen skall jag känna hans förlust mycket stor, ty han
och aflidne kommerserådet Rosenlev voro de bästa och inti-
maste vänner jag nånsin halt. Jag påminner mig just som om
det vore igår, då jag gjorde mitt första besök hos honom i
Sastmola för ungefär 25 år sedan, huru han själf kom ut att

taga min päls, som jag hade. lämnat i kärran för att jag skulle
ha den varm, då jag fortsatte resan, och detta var endast det
första af inånga vänskapsbevis. Att Ni kommer att känna
denna stora förlust djupt, vet jag för väl, och jag tycker
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knappast om att jämföra, och störa er så djupa sorg med ord
om min sorg, men kanske sympatin af vänner dock kan på ett

ringa sätt hjälpa Eder att bära ett sådant slag och det är i
det hopp som min hustru och jag våga sända Eder våra af
hjärtat kända uttryck af den sorg som drabbat också oss vid
denna förlust, som vi veta skall ge ett eko i månget hem i
Finland. Emottag därför, kära fru Ahlström, var sympati för
Eder familj och Eder själf, isynnerhet för Eder själf, och må
Ni få styrka att bära denna sorgliga förlust.»

H. M. Stahl i Hamburg skref bl. a.: »Vi stå här igen för
den eviga frågan, hvarföre tog försynen bort förtidigt ett

menniskolif, så behöfligt för familjen och för den stora verk-
samhetskretsen, hvaruti förlusten af dess öfyerhufvud skall
kännas- så smärtsam och svår? - Herrans vägar äro outgrund-
liga, men visa! En annan tröst hafva vi aldrig! Måtte ärade
Frun finna styrka att bära de stora pröfningarna, hvilka äro

pålagda Eder! Tiden skall lindra och läka det slagna såret
och gifva Eder kraft att uti den älskade aflidnes spår fortsätta
den jordiska vägen handledande barnen till lycka och de an-
höriga till välfärd.

Varmast af alla gaf den gamla vännen Hamre i Paris luft
åt sina upprörda känslor: »Det har djupt smärtat mig att erfara
min gamla väns och brors död. Flan och jag, vi ha nu, i
affärer, lefvat tillsamman i 26 år, och aldrig eller åtminstone
sällan vill man ha sett en så lång och så ständigt behaglig
förbindelse som mellan honom och mig. — Jag har gråtit öfver
denna olycka gråtit som ett barn, och visst är det att hans
minne vill behålla en stor plats i mitt hjärta. Frid vare med
honom, välsignadt vare hans minne! - - När min tid en gång
kommer, så skola vi, han och jag, mötas återigen i en bättre
värld. Att ingen utom familjen kan deltaga i denna sorg så
mycket som jag, det är jag öxvértygad om, och ville jag bedja
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den gode Guden att bistå frun i denna stora olycka, hvari del-

tager den gamla vännen i Paris.»
»Herren vår Gud vare med frun och alla barnen i denna

sorg! Han gifve bistånd till att bära den!»

»Min hustru ber få meddela sitt bästa deltagande i sorgen.»

»Var god ursäkta, att detta bref är skrifvet »å baton rompu»,
enligt ett franskt ordspråk. Men jag är ännu så affecterad af

olyckan, att mina tankar icke uttrycka sig på papperet som

det eljest varit tillfället och så skall posten nu afgå om några

ögonblick.»
En af fru Ahlströms väninnor skrifver:
»Hvad människor kunna göra. det har du försökt för att

rädda honom. Allt hvad en maka kunde gifva i kärlek omgaf
du honom med. Han har varit lycklig genom dig. Nu gick

han bort, medan din hand hjälpte honom till det sista. Alla

sina kära hade han hos sig, ingen enda af dem har förorsakat
honom någon sorg, alla omgåfvo de honom i kärlek. Allmän

är äfven den sorg han kvarlämnat hos sina samtida. Det var

ej allenast i hemmets trängre krets han kvarlemnat saknad.

Allt det goda han gjort och velat ihågkommes djupast, då hans

ande, denna rastlöst arbetande ande, icke mer finnes på jorden,
utan lyftat vingen till flygt.»

Prosten K. E. Stenbäck slutade sitt kondoleansbref med
följande ord: »Minnet af den käre bortgångne vill jag bevara
med dessa skaldens ord:

Väl dem som redligt det iidla velat,

Det rätta sökt och det milda tänkt;
Som älskat mycket, fastän de felat,
Dem varder mycket ock efterskänkt.

Vid grafven uttalades stor tack fiir stora donationer. Här

må nu redan införas e:n skriftlig tacksägelse från personer,
som ofta fiirut tolkat sina känslor af tacksamhet fiir erhållen
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hjälp. Pastor Ernst Luoma och hans hustru Helena Luoma
skrifva omedelbart efter det de emöttagit dödsbudet:

»Det var hans lifs största ära och heder att denna sörjande
vänkrets vid grafvens rand är så talrik, saknaden så uppriktig.
Han var helt visst i sitt hjärtas djup en sällsynt god människa,
han, som med så varmt, uppoffrande deltagande kunde år efter
år med varma vackra gåfvor komma ihåg dem, som lida, både
i när och fjärran.»

»Våra stackars döfstumma här hafva ej ens en krans att

pryda sin bortgångne, trofast deltagande väns sista hvilostad
med. Vägen är så lång, deras kassa så klen och vi veta ej
ens när eller hvar jordfästningen äger rum. Men dessa för-
gängliga, förvissnande kransar voro föga nog ens det han själf
hade eftersträfvat. Hans minne fira vi här i morgon bittida
med en kort stunds tecknande af hans lif och bortgång, hans
porträtt, framtaget ur albumet, och litet förplägning att därmed
ännu engång fröjda dessa sextio stackars, stora barn. Gud
styrke FMMer själf, goda kommerserådinna, under dessa hårda
tunga sorgens dagar, under de år, som nu ligga för Eder
såsom barnens främsta stöd och uppfostrarinna.»

1 det minnenas relikskrin, hvari ofvan citerade bref be-
varats, finnas också följande

Tacksägelse för död:

(i Strömfors kyrka 10/ö 1896.)

För en inom denna församling vid icke kökskniven, men
dock liir sina posscssioner, sin driftiga verksamhet och betydande
välgörenhet känd, högtaktad man göres nedannämnde döds-
tacksägelse:

Gud, den högste, herren öfver lifvet och döden, Irambäres
ödmjuka oeh innerligt! tacksägelser fiir det Han genom den
lekamliga döden funnit i Sin outgrundliga vishet godt häclan-
kalla ägaren af (bland annat) Striimfors bruk härsfailes, Kom-
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uierseradet ANDERS AHLSTRÖM, hvilken, enligt ingången
underrättelse, i dag kl. 7 på morgonen aflidit i Helsingfors, i
en ålder af 68 år, 6 mån. och 3 dagar.

»O Herre, i vår sista strid
Du lindre dödens ve;
Upptag oss till ovansklig frid
Inför ditt anlete.
Gif oss, o Gud, en evig ro
Och låt oss i din glädje bo,
O Herre Zebaot!

() Kader, Son och Ande, dig
Ske evigt lof och pris
för all dm nad, som öppnar 111ig
Din himmels paradis!
Diir skall ock jag i evighet
holsjunga din barmhertighot.
O Herre Zebaot! ■

Under hela söndagen låg den bortgångne på sitt dödsläger
omgifven al blommor.

Det hade icke tillstadts honom att sluta sina ögon på det
för honom så kära Norrmark, men i skötet af hembygdens jord
skulle han få hvila. »Hemresan» anträddes redan följande dag.
Klockan 7 på måndagskvällen fördes liket till Helsingfors
järnvägsstation, dit sorgetåget gick från den aflidnes bostad.

Elisabetsgatan 27, längs Nikolaigatan, Senatstorget, Alexanders-
gatan och Mikaelsgatan. En lång rad vänner och bekanta
hade anslutit sig till tåget. Och ehuru allmänheten först i
aftontidningarna hade erfarit om tiden för likfärden, hade likväl
en myckenhet folk hunnit samlas på stationen.

. Likkistan bars till järnvägsvagnen af professor Jaakko Fors-
man, bankdirektörerne F. K. Nybom och O. Stenroth, kämre-
rarene A. Lilius och H. J. Sjöberg, doktorerne Th. Schvindt
och J. W. Riiuth samt magister V. Löfgren. Under det kistan
bars till vagnen sjöng en talrik studentkör »Ma kuljen kphti
kuolemaa», hvarefter pastor J. Engström höll ett kort tal och
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bön. Därefter sjiings »Integer vitae-. En stor mängd blommoi
och kransar nedlades nu på kistan. Sådana nedlades bl. a. å
forne medlemmars i borgareståndet vägnar af herr O. Stenroth,

som därvid yttrade några hjärtliga afskedsord. Till slut sjiings
Merikantos begrafningssång.

Följande morgon klockan 8 skedde afresan till Björneborg.
På många mellanstationer hämtades blommor och kransar till
vagnen, bl. a. å förvaltarenas och arbetarnes vägnar vid de
Tammerforska sågarna.

I Björneborg hade en till tusental uppgående folkmassa
samlats vid stationen. Under tonerna af Chopins sorgmarsch
lyftades kistan från vagnen på plattformen, hvarefter en af
elever vid finska lyceum och finska fruntimmersskolan bildad
blandad kör under organisten H. Nisonens ledning sjöng tvänne

verser af psalmen »»Jag går mot döden hvar jag går». Därefter
bars kistan till likvagnen af herrar E. Hall, F. Walkonen,
O. E. Holmberg, G. Sohlström, 1). Lassila, K. Grönvall,
K. Ollonqvist och T. Molander. Till liktåget anslöto sig för-
utom en stor mängd andra samtliga finska fruntimmersskolans
och finska lyceets elever och lärare, hvilka följde likvagnen
genom staden till andra sidan af älfven. Öfverallt utmed vägen
till Norrmark hade allmoge samlat sig för att säga den bort-
gångne farväl.

Följande dag, Kristihimmelsfärdsdagen den 14 maj, ägde
jordfästningen rum i Norrmark. Klockan 2 —3 tiden syntes
det ena åkdonet efter det andra lämna staden i nordlig riktning
medförande högtidsklädda med kransar utrustade personer. Ju
närmare man kom Norrmarks kyrkoby, desto längre blef tåget.
Klockan omkring 5 hade en till par tusen personer uppgående
folkmassa samlats dels vid bruket dels i trakten af kyrkan.
Kistan, som kvällen förut hade placerats i kyrkans grafkapell
och på morgonen afhämtats därifrån och uppställts framför
karaktärsbyggnaden å bruket, lyftades kl. l/2 6 på likvagnen.
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Kistan var både dyrbar och vacker; i dess ena ända lästes i
silfverskrift: Antti Ahlström, synt 7/n 27, kuoll. "'V, 96 och i den
andra: Kristus on minulle elåmå ja kuolema on minnlie voitto.
Under det arbetareföreningens i Björneborg musikkår spelade
en sorgmarsch satte sig sorgetåget i rörelse. I detsamma del-
togo förutom anförvandter en mängd arbetare och under-
hafvande. Från landsvägen invid kyrkan bars kistan in i
kyrkan. Bärare voro magister H. Granqvist, pastor M. Castrén,
disponenten I. Lindroth, bruksförvaltaren V. Mäkelä, kontors-
chefen E. Hall, kontoristerne F, Walkonen och L. Berslin samt

läraren F. Palonen.
Sedan man inkommit i kyrkan och allmänheten intagit

sina platser, sjöng en af organisten Nisonen ledd blandad kör
psalmen n:o 508, .hvarefter prosten J. S. Tallqvist talade öfver
Syraks 10: 20 och förrättade jordfästningen. Från kyrkan bars
kistan sedan längs allmänna landsvägen till den å församlin-
gens nya begrafningsplats beredda familjegrafven.

Vid grafven sjöng kören först hymnen »Me rauhan saamme».
Därefter framträdde kommunalrådet E. Avellan och yttrade ned-
läggande en krans å egna och sin familjs vägnar följande ord:

»Det är i denna stund oss en tung pligt att i jordens sköte
gömma de förgängliga kvarlefvorna af 'en efter ett träget lifs
arbete hädangången, öfverallt aktad och i vida kretsar älskad
medborgare.»

»Hvem kan i närvarande ögonbtick ens riktigt förstå, att

detta sträfsamma lif ändats, att denne för när och fjärran boende
så käre medborgare nu stelnat i dödens sömn? Mycket hade
han ännu kunnat uträtta, mycken ny kärlek hade han kunnat
tillvinna sig, om det hade varit honom förunnadt att lefva. Så
tänker människan, men outgrundliga äro Herrans vägar, och
må vi icke knota öfver dem, om vi också icke förstå dem. Må
vi äfven ihågkomma, att ehuru Antti Ahlström skildes hädan
ännu obruten till själ och kropp, så skildes han likväl icke från
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ett halffärdigt lifsarbete. Under ett långt lif hade han hunnit
åstadkomma och verka mera än de flesta andra i detta land
under gångna och nuvarande tider. Antti Ahlström utgick från
ett enkelt allmogehem. Han fick icke mycken skolbidning och
ej heller stort materiellt kapital. Men han hade ett godt för-
stånd och hos honom innebodde en liflig verksamhetslust.
Vägledd af dessa beträdde han affärsmannabanan och fann på
densamma sin rätta lifsuppgift. Han förökade oaflåtligt sitt

vetande och hans affärsgeni utvecklade sig allt mer och mer.
Han blef en af våra största affärsmän, som i olika delar af
landet under långa tider satte stora penningesummor i rörelse
och därigenom mycket förökade nationalförmögenheten och
särskildt den arbetande klassens välstånd.»

»Antti Ahlstriim var likväl ieke en vanlig affärsman, som

lefver och verkar uteslutande fiir sina egna intressen. Han
kunde kallblodigt bedöma och ordna sina affärsangelägenheter,
men han hade ett varmt hjärta, som ("immade iör andras olyckor
och lifligt intresserade sig fiir landets nationella utveckling. Sjiilf
ett folkets barn förbi ef han under hela sitt lif folket trogen.
Med brinnande håg arbetade, han liir folkupplysning och folk-
bildning. Han grunlcide oeh upprätthöll nio folkskolor oeh
hvar hälst på denna ort och iifven längre bort i landet vikti-
gart" nationella sträfvanden vaknade till lif, diir erhöllo de alltid
af honom riklig hjälp och understöd. Han var en man, som
förstod att samla kapitaler, men som äfven förstod att använda
dem till sina medmänniskors bistånd och folkets bästa.»

»Denne ädle fosterlandsvän har nu vandrat den väg,
som ingen återvänder. Han är borta från vår krets, han
leder icke längre sina vidlyftiga affärer, tjänar icke längre
fosterlandet. Dock — han är icke helt och hållet borta. Den
stora affär han skapat af intet, kan icke åter blifva till intet.
Och ännu mera beståndande äro de allmännyttiga inrättningar
och företag, hvilkas skydd och stöd han varit. Antti Ahlström



fortlefver i de folkskolor, lian satt i gång, i de finska lärda
skolor, hvilkas uppkomst och förkofran han i sä hög grad In-
fordrat, i det nationella handelsbolag, som under hans auspieier
erhållit en så liflig verksamhet, samt i de, många andra foster-
ländska företag, i hvilka han deltagit och hvilka han understödt.
Och än vidare: Antti Ahlstriim lefver i den andliga atmosfär
han skapat omkring sig. Hans verkligt folkliga sinnelag har
ieke kunnat undgå att utöfva inflytande på det unga släkte,
som uppvuxit i hans närmaste omgifning. Man kan diirfiir vara
viss om, att de ädla tänkesätt, som varit bestämmande för hans
lefnad, ieke heller efter hans död skola blifva främmande ibland
dem, hvilka i den mån de: tillväxa i ålder äro kallade att fort-
sätta hans lifsverk. Antti Ahlstriim 1 (ifver iifven i vidare kretsar,

i sina talrika underhafvandes oeh arbetares hjärtan, de diir i
honom lärt känna en deltagande oedi opartisk husbonde och
arbetsgilvaro, samt i de många landsmäns tacksamma hågkomst,
som med hans bistånd arbetat fiir de nationella sträivandenas
Infordrande oeh som under detta arbete genom hans entusiasm
och kärlek känt sig styrkta i öfvertygelseit, att ing( n mak; i
världen iir i stånd att unde rtryoka de nationella sträfvandena i
detta land. Antti Ahlstriim lefver slutligen i iinska folkets
historia, uti hvilken han alltid skall nämnas som en förtjänst-
full kämpe i kampen fiir vår nationella tillvaro.»

»Må detta lända oss till någon tröst, då vi nu måste säga
den käre hädangångne vårt sista farväl. Må han hvila i ostörd
ro, men vi, som ännu äro stadda i dödens hand, må vi af
honom lära att i kärlek verka för våra närmaste och för foster-
landet, ständigt ihågkommande att det också blir vår tur att

vandra den väg, denne vår hänsofne vän vandrat före oss.»
»I egenskap af Antti Ahlströms äldste och närmaste vän

nedlägger jag till ett sista farväl på hans giaf denna förvissnande
krans, i varmt hjärta bevarande det kära minnet af honom städse
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oiorvissnadt. Hvila i ro, käre vän, Gud vare med dig, Gud
vare oss alla nådig!»

Såsom representanter för Björneborgs finska fruntimmers-
skola närvoro magister O. Lilius och pastor R. Grönvall, af
hvilka den senare å skolans och dess direktions vägnar ned-
lade en krans och därvid bl. a. yttrade:

»Jag har kommit hit på ungdomens vägnar för att höja
min röst till några sista ord af tacksägelse till den varmhjärtade
vän densamma mistat. Själf utgången från det finska folket och
trots alla ödets skickelser allt intill grafven kännande sig såsom
en verklig finne förstod kommerserådet Ahlström alltid, att det
finska folkets bästa jordiska stöd bestod i folkets upplysning
och folkets bildning. Hvar än den finska ungdomen därför i
hans omgifning sträfvade efter ljus och bildning, var den bort-
gångnes varma hjärta alltid färdigt att hjälpa. Frånsedt många

andra bildningsanstalter tacka och ära. Björneborgs finska
fruntimmersskola och lyceum honom för verksamt understöd allt
ifrån deras första grundläggning. FMtt sådant arbete på den folk-
liga bildningens altare är vackert — det är det vackraste bladet
i den bortgångnes också annars rika eftermäle. Den studerande
ungdomen i Satakunta kommer alltid att i kär hågkomst bevara
minnet af kommerserådet Ahlström. Ärade medborgare, borta
är nu den inan, som var vår nationalitets starkaste stöd på
denna ort, men den tanke, för hvilken han offrade sitt ädlaste
arbete, skall lefva, och det finska folket vet, att ehuru hans

dagsverke slutats, hans minne skall fortlefva till sena släkten i
detta land.»

»Ädle vän, du har kämpat, ditt arbete har burit frukt,
sol i ro! Måtte den eviga kärleken vara din odödliga själ
nådig!»

På banden af den krans deputationen nedlade fanns en
så lvdande inskription:
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»Jos me tahdomme eliiä, niin silloin silloin me uskal-
takaamme rakastaa isänmaatamme ja voimakkain käsin ohjata
ja edesauttaa sen kehitystä.

[o sa närt Suomen kevään,
Kesän luotit tulohon,
Vaivoista lepää vapahana
Suomi iiidin povella.»

På lärarenes oeh elevernas vid Björneborgs lyceum vägnar
framträdde nu rektor L. H. Sandelin och magister K. Jaakkola,
hvilken sistnämnde bl. a. yttrade:

»Ahlström förstod och ville, förstå sin tid. Våra dagars Fin-

land genomlefver för det närvarande den nationella rörelsens
första verksamhetstid. Liksom bäckarna vid vårens ankomst
smälta, jorden blottar sig för sådden och den gudasköna luften
bringar lifvets krafter i verksamhet för hela naturens nydanings-
arbete, så har äfven finskhetens ande, sedan den börjat verka,
uppenbarat nya lifsformer och uti upplysningen förskaffat hela
folket tillfälle till utveckling. Och i detta sträfvande har Antti
Ahlström, grundläggaren af Björneborgs lyceum och många
andra skolor, visat sig såsom en äkta finne, hvilken trots sinvid-
lyftiga affärsverksamhet trogen sin finska härstamning, under
det hans jälf var upptagen af familjeangelägenheter, kommu-
nala- och statsvärf, önskade att folkets språk skulle ljuda från
den lägsta koja ända till den högsta domstolens sessionssal
såsom förmedlare af den finska bildningen och såsom tolk för
sanningen i Finland. Också vi hafva ett eget fosterland, skönt
och kärt som modersfamnen, och då det har så verksamma och
gifmilda söner som denne käre atlidne, vet det äfven att i sin
kulturhistoria till släktenas släkten bevara hans minne.»

Ytterligare nedlades kransar: på Satakunta nationellt-
sinnades handelsbolags vägnar af dess ledare M. Kauranen,

- af magister O. Lilius såsom en tacksamhetsgärd af Björne-
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borgs sjömanshem och dess första föreståndare konsul Oscar

Heine, — af C. Rosenlew å Kosenlew & C:os vägnar, — af
V. Mäkelä å Norrmarks bruks kontorspersonals och järn-
brukets samt folkskoleelevernas vägnar »till folkbildningens
befordrare», — af kantor F. N. Sandberg å Sastmola kommuns

vägnar »till dess store son», — af Anna och Edvard Hall, —

Antti Ahlströms grafvård.

af Olga och Ivar Lindroth. Hilda och Emil Holmberg, Louise
och Andrée Ahlstriim, — af C. J. Christicrson, — af Hamn-
holins sågs förvaltare och arbetare »med de varmaste tack-
sägelser såsom en sista hälsning till sin saknade husbonde -.

—

af smedarne å Norrmarks bruk, — af förvaltaren och arbetarena
å Brändholms såg, — af Galatly och Ferry. — af arbetarelit? å

Pihlava, — af Finska sågbladsfabriks aktiebolaget i Tammer-



fors, — af FMMmmy och Mauritz Magnusson, af arbetarene a

Strömfors, — af det tacksamma arbetsmanskapet å Fredriksfors,
Suolisto och Jämsä, — af arbetarene å Pihlava mekaniska verk-
stad, — af familjen Grönfeldt, — af de trogna tjänarena i Tam-
merfors FMngholm, Vikstedt, Rosendal, - - af Mari och Edvard
Molander, af Hugo och Georg Rosenlew, - - från Kautua
bruk, — af Mimmi och Karl Malmgren, — af de sörjande arbe-
tarene på Storsand.

Pastor M. Castrén höll vid grafven ett minnestal af löl-
jande lydelse:

»Tackom Herren, ty han är god, och hans nåd varar
evinnerligen.» (Ps. 106: i).

>» Hedervärda sorgefölje!

»Då jag Vid ett tillfälle sådant som detta anför dessa psal-
mistens lofprisningens och tacksägelsens ord, så vet jag väl,
att skilsmässans djupa smärta uppfyller månget bjärta, såsom
det äfven uppfyller mitt; jag vet nog, att han, som gått från
oss, hörde till dem, vid hvilka så mången varit fästad med kär-
lekens, tacksamhetens och tiilgifvenhetens band; jag vet, att
ehuru hans lif mänskligt att döma var långt nog, hans plats
dock ibland oss länge skall stå tom. Dock upprepar jag:
Tackom Herren, ty han är god, och hans nåd varar evinnerligen
— därföre, att detta ord enligt min åsigt var den grundton, som
oaktadt stoftets missljud, hvilka kunde göra den okänbar för
mindre bekanta, dock beherrskade hans inre lif. Jag har själf
hört honom upprörd till tårar förundra sig däröfver, att Gud
velat gifva sin välsignelse åt alla hans företag. Tacksamhet
mot Gud var grunddraget i hans inre människa. Guds nåds
och godhets lof uppsteg från hans själ så på den goda som
onda dagen. Därföre må så äfven nu ske, då vi hafva kommit
hit för att taga kärlekens tunga farväl! — Lians mångsidiga
verksamhet, hans stora förtjänster i samhället hafva här blifvit
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framhållna. Och nog är det så, att kärleken, den uppoffrande
kärleken till fädernesland, mänsklighet, samhällets styfbarn, dess
många lidande medför sin välsignelse. Men det bästa hade dock
fattats honom, om icke tacksamheten mot Gud hade framkallat
allt detta, om icke tron på Kristi evangelium, Guds nåds, Guds
kärleks evangelium hade fått helga hans gärning. Men just
däri bevisade Gud sin största nåd mot honom, att han ingjöt
i hans hjerta kärleken till Hans eviga lifsens ord, till detta
gamla ord, som består äfven då, när allt detta jordiska förgår,
och att denna kärlek såsom en lefvande makt fick verka i hans
lif. Och själf ansåg han ock detta för sitt lifs största välsig-
nelse, om han också ödmjukt erkände, att lifvets mångahanda
äfven för honom stundom skymde lifvets höga ändamål. Men
Gud ser till hjärtat. Vi kunna icke svara för ett mot tusende,
om Herren ville gå till doms med oss enligt rättvisans stränga
kraf; men hans nåd varar evinnerligen, den varar äfven på
grafvens andra sida. Och vi hans grannar, vi, som så att säga
kommo i daglig beröring med honom, vi som fingo njuta af hans
vänliga, hjärtliga, liftulla umgänge, vi veta, att hans umgänge
var oss dyrbart och kärt därföre, att där i den driftige affärs-
mannens bröst klappade ett vänligt, för andras väl ömmande
hjärta, och att detta hjärta var ödmjukt inför sin Gud. Och
därföre var han oss kär, och därföre äro vi nu här, för att med
rörda hjärtan säga honom vårt sista, sorguppfyllda saknadens
farväl. - - Det hörde till hans lifs välsignelse äfven det, att

såsom han hade gifvit mycken kärlek, så följer honom nu på
hans sista färd mycken kärlek. Hans maka, som förljufvat hans
mandoms och ålderdoms dagar; hans barn, hvilka han älskade
med sin bästa kärlek; hans slägt, hvilken i honom förlorat den
sammanhållande, förenande medelpunkten; hans tjänare, som i
honom ägde en rättrådig, öm husbonde; hans vänner, hvilka
tacka honom för hans trogna, oföränderliga vänskap, alla egna
hon ,m nu ett sista kärlekens och saknadens farväl. Och däri
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förena sig de många medborgare kring Finlands bygder, hvilka
voro fastade vid honom med högaktningens och tillgifvenhetens
band, de många, hvilkas redliga sträfvanden han understödt.
Däri förena sig äfven de många sällskap och stiftelser liir
kristliga, allmäntmänskliga och nationella ändamål, hvilka aldrig
fåfängt af honom väntade understöd. Och slutligen förena sig
däri de fattiga och nödlidande, enkor och faderlösa, hvilkas
nöd han lidrat; iifven de binda sin osynliga krans pä hans
graf. -»

»Haf då tack för allt hvad Du gjort, haf tack för allt hvad

Du ville göra, men ej medhann, ej förmådde! — Så ljude högt
på hans graf uppståndelsehoppets höga ord, nu då vi lämna
honom i Guds, hans trofaste Skapares och Frälsares vård, på
hvilken han förtröstade, ljude högt öfver hans graf: Herren iir

god och hans nåd varar evinnerligen!

»Nu stille sig klagan och smärta;
Haf tröst, du bedröfvade hjärta!
1 Kristus det hopp är oss gifvet,
Att döden är porten till lifvet.»

Så hvila i frid, Du ädle åldrige vän; hvila i frid i Ditt
sköna Finlands moderliga sköte under väntan på uppståndelse-
morgonens härliga gryning!»

Den sörjande enkans sista farväl tog sig uttryck i följande
en krans vidfästade ord af Z. Topelius:

»Sof maka och vän,
Guds eviga ro

Dig löne igen
För kärlek och tro.->



XXVIII.

ANTTI AHLSTRÖM SÅSOM AFFÄRS-
MAN OCH MÄNNISKA.

VT" i hafva ledsagat Antti Ahlström till häris sista hvilorum,
vi hafva hört den kalla mullen falla mot kistan och den

gråa jorden i sitt sköte omfatta hans jordiska stoft.
Vi vilja likväl icke afsluta denna skildring af Antti Ahlströms

lefnad med en skildringen af hans död. Liksom anförvandter,

bekanta och vänner redan vid begrafningstillfället trösta sig
själfva och andra och försöka skingra sin saknad genom att

påminna sig hvad den bortgångne varit för dem, genom att

leda tanken på smådrag ur hans verksamhet, hans lefnad och
karaktär, så känna också vi oss manade att ännu försöka gifva
en totalbild af den utaf Antti Ahlström skapade affärens vikti-
gaste utvecklingsskeden och af hufvuddragen i hans karaktär.
Vi vilja i korthet teckna till minnes hvad vi läst i hans lefnads
bok. Och då ett lif så rikt som hans icke kan undgå att skänka
nyttiga lärdomar, vilja vi med ledning af detsamma draga de
slutsatser, hvilka själfmänt framställa sig för oss.

Då vi nu att börja med erinra oss Antti Ahlström i egen-
skap af affärsman, så veta vi, huru han började sin bana. Redan



som liten gosse förstod han sig icke alletnast pa titt titt genom
hände:! förtjäna ett oeh annat, utan och att spara hvad han
förtjänat. Affärsmannablodet strömmade redan i gossens ådror
och redan som alldeles ung fick han pröiva sina anlag fiir
trävaruhandel. Hans bana hade tidigt öppnat sig liir honom.
Det var egentligen en lycka fiir honom, att han icke tidigare
beträdde den lärda vägen och således icke med stiirre fram-
gång än fallet var blef i tillfälle att fortsätta .studierna och
måhända sluta såsom präst. Afbrytandet af skolgången innebar
ieke något afbrott i utvecklingen, utan dess inledande i en för
honom naturligare riktning. Det kunskapsmått han inhämtat i
skolan blef honom i alla fall till stor nytta äfven som affärsman.

Sedan Ahlström efter skiijsmässan frän skolan genom sitt
giftermål blifvit förvaltare, af en betydlig förmögenhet, kom han
småningom i tillfälle att på fullt alfvar egna sig åt affärsmanna-
banan. Det foga inbringande jordbruket och en obetydlig
papperbruks- och kvarnrörelse tillfredsställde" ieke hans lifliga,
fiir företagsamhet böjda natur, klans första egentliga och stiirre

affärsföretag var byggandet af skonerten »Veljekset- år 1857,
dä han var trettio år gammal. Redan därförinnan hade han i
liten skala bedrifvit äfven trävarurörelse, men nu började den
taga en tor dåvarande förhållanden ovanlig fart. Därjämte
dref han iifven spannmålshandel. De goda resultatcm af hvar-
dera eggade oeh manade till företagsamhet och ett allt stiirre

utvidgande af affiiren.
Fai bemärkelsedag i elen Ahlströmska affärens utveckling

var kiipet af Saarikoski hemman ar 1862. Kort därefter ägde
en viktig tilldragelse' rum, då han är 1863 af sin hustrus barn
i fiirsta giftet tillöste sig deras andelar i Långfors och sålunda
fick fria händer att inlåta sig på nya loretag. 1 tiotal räknades
nu de skepp, som lastade" med Ahlstriims plankor och bräder
gungade pä värdshafven. Ar 1866 byggde han därtill ännu

ett eget fartyg, det stora »Lankoski- och knappt tre är senare
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det lika stora »Saarikoski». Dessa fartyg voro likväl i det hela
dåliga affärer. -Lankoski» såldes och »Saarikoski» led, efter
att hafva plöjt alla haf, slutligen för några år sedan skeppsbrott
vid Afrikas norra kust.

Ar 1872 köpte Ahlström-Norrmarks bruk med underlydande
lägenheter och skogar. Denna tilldragelse var af större betydelse
för affären än någon tidigare eller senare. Affären blef där-

»Saarikoski» vrak.

igenom icke allenast säkrare, utan utvidgades därjämte till en
affär i stor stil och började gå en oanad framtid och framgång
till mötes. Till trävarurörelsen sällade sig nu såsom en ny
affärsgren järnindustrin. Sedan Ahlstriim blifvit herre till Norr-
mark, blef han först riktigt i stånd att visa, hvilket sällsynt
affärsgeni han var. Han kunde visa, huru en i lägervall kommen
affär genom energi och framstående administrationsförmåga kan
göras blomstrande och inbringande. Af allt framgår, att den



lyckliga utgången af Norrmarksköpet blef af åtgörande: betydelse
iifven för Ahlstriims utveckling såsom affärsman. Han fick där-
igenom en nästan gränslös tilltre) ieke blott till sin tycka, utan

äfven till sina krafter, hvilka han nu i sin bästa mannaålder
börjar spänna så mycket de förmå — måhända till och med
något för mycket.

Under försöket att förvärfva sig Storsands nya ångsåg
flyger han måhända högre: än vingarna för tillfället kunde
bära och får bl. a. erfara, att hans kredit ännu icke var fullt
stadgad. Men han tröstar sig snart iifver denna motgång och
betraktar den kanske såsom en lycka, då hans kort därefter
rubbade hälsa utan tvifvel hade gjort det svårt för honom att

sköta den stora riirelsen på Storsand.
Sjukligheten kan likväl ieke länge tillbakahälla hans ifver.

Redan år 1873 är Ahlström ägare af Kautua. Värdet af denna
nya, redan i sig själf betydelsefulla possession ökas med
hänsyn till trävarurörelsen därigenom, att kiipet föranledde
byggandet af Ahlstriims fiirsta ångsåg Kaunissaari, år 1874.

Så vigtig denna sista utvidgning af affiiren också var, så

var den likväl endast ett steg till en annan liknande. En
energins man vill icke stanna, äfven om han kunde det, så
länge han finner en väg att vandra på. Han färdas äter ett

stycke framåt, giir goda affärer oeh då Fredriksfors fram-
träder for honom, viker han in till gården och tar den i besitt-
ning år 1877. Nu är han ägare af tre: järnbruk, är en af
Finlands största icke endast trävaru- och järnindustri-idkare,
utan äfven godsägare. Ar 1877 var hans exportbelopp 3,776
standert och försäljningssumman fiir trävarorna utgjorde 651,193
mark. Huru snabb och ovanlig utvecklingen hade varit, fram-
går bäst diiraf, att försäljningssumman år 1871 eller aret före
köpet af Norrmark var endast 84,605 mark. men påföljande är
elle-:r året närmast efter Norrmarksköpet 222,452 mark.
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Ffter kiipet af Fredriksfors följde en mellantid af inemot
tio år, under hvilken Ahlstriim ieke tillgjorde något af större

betydelse för utvidgande af sina landamären, utan plöjde, be-
arbetade och besådde de" fält han inhägnat för sin räkning.
Och år efter år inhöstade han en allt stiirre- skörd. Under för-
loppet af decenniet 1877—1886 fördubblades det försågade
standertbeloppet och utgjorde år 1886 7,671 standert. Niist-
näinnda år steg försäljningssumman till 834,096 mark.

Fät er denna tioårsperiod följer åter en e:xpansionstid, under
hvilken »stormakten» börjar elrifva -"kolonialpolitik» oeh med
moderlandet förenar fjärran liggande områden. Den betydelse-
fullaste af dessa fredliga eröfringar var köpet af Striimfors
järnbruk och såg med underlydande egendomar. På detta köp
följde med nästan feberaktig fart under de närmast följande
aren det ena sågköpet och sägbygget efter det andra. Hamn-
holmen, Santalahti, Niemi, Hollo oeh Pihlava sågarna föra steg
för steg den Ahlströmska affären till den svindlande höjd, från
hvilken den sedermera icke stigit högre, ("huru ieke heller nedgått.
Därjämte har affären genom pä samma tid gjorda nya egendoms-
köp erhållit den utsträckning den fiir närvarande har. Knappast
hade affärens utveckling dock stanna! härvid, såvida döden ieke
satt en gräns för mannens rastlösa verksamhet. Detta antag-ande
bestyrkes af ej mindre Ahlstriims järnvägsplaner än af de pla-
ner att inleda sin företagsamhet pa nya banor, med hvilka han
under de: sista åren af sitt lif umgicks.

Hufvuddragen i Ahlstriims affärsmannapersonlighet fram-
träda i dessa fakta på det mest påfallande oeh karaktäristiska
sätt. Det iir nämligen det ernådda resultatet, som kännetecknar
utföraren af verket. Men det finnes iifven andra synpunkter,
som man ej får glömma, då det gäller titt framställa bilden af
honom såsom den store oeh framstående affärsman, som i
honom framträder inför oss. Man bör äfven fästa åfs<"ende vid
d<"t siitt. på hvilket han gick till väga. Att börja med ktnns



det i Ahlströms sätt att utvidga och sköta sin affär ingenting
af hvad som kallas jobberi eller osund spekulation. Han var
djärf, men icke dumdristig, han vågade, men hasarderade icke.
I sin verksamhet var han en fantasins man, men hans fantasi
tyglades af siffror och beräkningar. Han litade på sin lycka,
men icke på den blinda lyckan, utan på den hvars smed han
själf var. Med fantasins tillhjälp skådade han långt in i fram-
tiden, anande hvad denna dolde för andra lika framstående,

men mindre lifliga affärsmän. En af hans konkurrenter har om
honom yttrat, att han stod femtio år framom sin tid. Vi hafva
redan i det föregående nämnt och upprepa det här, att han på
sätt och vis var en konstnär på sitt område och att han ofta
fick »inspirationen» d. v. s. ingifvelsen till nya företag under
vandring i naturen. Vi hafva äfven sagt, att han mera intres-
serade sig för själfva arbetet än af dess resultat. Däri ligger
förklaringen till hans lust att oupphörligt utvidga affären, däri
hemligheten i hans rastlösa verksamhetsbegär: Så snart han
fått ett företag i gång, började han uppgöra planer för ett nytt.
Huru, detta skedde, därpå hafva vi anfört exempel.

Men det var icke endast i styrkan af sitt verksamhetsbegär
Ahlström skiljde sig från många sina jämlikar. Äfven den
innersta afsikten med hans arbete tyckes hafva varit mer eller
mindre uteslutande hans särskilda egenhet. Det kan måhända

förefalla såsom ett öfverhöfvan stort beröm om vi påstå, att

hufvudändamålet för denne man, som vunnit en hos oss så
sällsynt förmögenhet, icke var ernåendet af själfva förmögen-
heten, icke i det att samla godset för godsets egen skull eller
för den njutning och makt rikedomen medför. Men hvarför då?
Jag kunde besvara frågan endast på grund af den kännedom
jag själf erhållit om hans karaktär, men jag vill hellre citera
den nyssbemälta affärsmannens analys af hufvuddriffjädern för
Ahlströms verksamhet: att arbeta och låta utföra arbete, att

sätta produktiva företag i gång, således icke att egoistiskt samla
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penningar på kistbottnen, ieke att bekvämt placera dem i ränte-
bärande värdepapper, utan att utströ dem för att såsom frön
bära frukt och gifva afkastning, med ett ord, att äfven åt
andra gifva en del af dem, att medelbart genom dem gagna
samhället och fosterlandet.

Men med resultatet af sitt arbete ville Ahlström icke
endast medelbart gagna fosterlandet. Till arbete eggades han
åtminstone under de senare åren helt visst äfven af en mål-
medveten sträfvan att direkt befordra och bistå de allmänna
företag och ändamål, som med tiden blifvit honom dyra och
kära. Och det, att han kunde göra det år från år i allt större
skala, beredde honom utan tvifvel mycken tillfredsställelse.
Vid sådant förhållande förefanns det måhända en växelverkan
emellan hvad han åstadkom såsom affärsman och såsom donator.
Affärsvinsten föranledde donationer, behofvet af att göra dona-
tioner åter eggade honom att allt mera' föröka affärsvinsten.
I de kapitel, i hvilka vi skildrat denna sida af Antti Ahlströms
lifsverk, hafva vi sett, hvilken utveckling han såsom donator
undergick och huru totalbilden af honom ter sig betraktad från
den sidan. Det är därför onödigt att här ånyo återgifva denna
bild. Dock må vi påminna därom, att han började sin bana
såsom donator med att bispringa enskilda hunger- och nöd-
lidande, och att denna väg aldrig gick igen, utan tvärtom blef

allt bredare och bredare, att under det han själf utvecklade sig
och hans vyer vidgades äfven donationernas område utsträcktes,
omfattande först hemsocknen, sedan det egna landskapet och
slutligen fosterlandet i dess helhet, att välgörenheten i början
riktades på den lägre folkbildningen, sedan på den högre och
slutligen på allmäntfosterländska bildningssträfvanden, ja, t. o. m.
på allmäntmänskliga ideella ändamål. Den totalbild Antti Ahl-
ströms donationer gifva af honom framstår så mycket klarare i
teckningen och så mycket mera sympatisk som han vid ut-
delandet af sina gåfvor leddes af ett bestämdt program och ett
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visst gifvet syfte: de finska, de speciellt finska sträfvandenas
befrämjande. Och öfverhufvud är den bilden så klar och ädel
i konturerna, att det icke erfordras flere ord för att frammana
densamma i vårt minne. Ehuru Ahlström säkerligen icke ut-
öfvade välgörenhet för att vinna tack och erkännande, gladde
han sig antagligen dock öfver den tacksamhet, som gick ur
hjärtat. Knappast torde något fröjdat honom mera och skänkt
honom större tillfredsställelse, än den fina uppmärksamhet en
fattig kvinna i trakten af Saarikoski visade honom. Då gumman
visste att kommerserådet var att vänta, brukade hon alltid för
honom rensopa landsvägen utanför sin koja.

Men den bortgångnes vänner oeh bekanta nöja sig icke'
med att erinra sig endast hans allmänna egenskaper, hvilka
genast falla i ögonen vid betraktandet af hans verksamhet. De
framdraga gärna mannen såsom sådan med alla dess egen-
heter. Må det tillåtas äfven mig att fiir förfullständigande af
bilden af Antti Ahlstriim anföra några karaktäristiska smådrag
af honom.

Ahlström var en utmärkt människokännare, som af små-
drag kunde sluta sig till en för honom främmande persons
karaktär. I denna skarpsynthet ligger måhända nyckeln till
hemligheten af hans framgång. Lika viktigt som det för den
store affärsmannen är att välja en lämplig tidpunkt för reali-
serandet af sina planer, att besitta förmåga att rätt bedöma
konjunkturerna och att snabbt tränga till kärnan af en sak, lika
viktigt är det för honom äfven att kunna välja verkställaren a af
hans vilja och utförarena af hans beslut. Den egenskapen var
medfödd hos Ahlström och utvecklades därigenom att han
ständigt hade att göra med en mängd människor. På intyg
och papper lade han icke stort värde; han ville alltid se den
tjänstsökande personligen, för att i hans ögon kunna läsa hvad
han dugde till. Mest litade han på de män, hvilka han själf upp-
fostrat och hvilka uppvuxit i lika anspråkslösa förhållanden som
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han. Dem kände han och de kände och förstodo honom och
voro fastade vid honom med band af beundran och kärlek,
hvilkas styrka och hållbarhet äfven författaren varit i tillfälle
att konstatera. Till tillgifvenheten bidrog själffallet äfven den
omständigheten, att han drog försorg om sina gamla trogna
biträden och tjänare. Han torde hafva misstagit sig på få af
de personer, åt hvilka han engång skänkt sitt förtroende. De,
hvilka han misstrodde och för hvilka han varnade, visade

slutligen själfva att hans omdöme var riktigt.
Någon lätt tillfredsställd och klemande husbonde var Ahl-

striim ieke. »Ju hårdare skola, desto bättre präst» — var hans
valspråk. Emellanåt då så erfordrades måste arbetet ga med
stiirre fart iin vanligt. En gång fordrade han, att en brädgård
skulle uppföras inom en mycket kort tid. »I Amerika bygger
man städer på par veckor, visst måste ni kunna bygga en

brädgård på samma tid», sade han och kontoret fick se till att

arbetet blef utförclt.
Herrar och isynnerhet svenska herrar kunde- Ahlstriim icke

fördraga. lifter det han kiipt FVedriksfors kvarhöll han, torts

alla rekommendationer, endast ett ringa fåtal af därvarande
biträden. Någon rådde honom en gång att antaga e n iorst-
mästare, då han hade så stora skogar att vårda sig om. »Jag
har stiirre förtroende till min sämsta skogsuppköpare iin till en
lorstmästare »>, var svaret. Om också icke vanligt, sa i alla fall
karaktäristiskt är ett exempel på huru han fäste personer vid
sig. Under de första åren af hans husbondetid på Långfors
hade en yngling genom sina föräldrars förvållande gjort sig
skyldig till stöld oeh afsuttit sitt straff å straffängelset i Åbo.
Sedan han sluppit fri sökte han anställning, men ingen brydde"
sig om att taga en tjut i sin tjänst och det var därför fara
vtlrelt, att den unga mannen skulle antastas för lösdrifveri.
Detta fick Ahlstriim hiira och tog honom först till dräng och
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gaf honom senare jord till ett torp. Mannen blef sedan skogs-
förman och var under hela sin lifstid en af firmans bästa karlar,

åt hvilken inånga förtroendeuppdrag anförtroddes.
Såvida Ahlströms manskap icke varit så väl inöfvadt, så

intresseradt för sin sak och så fästadt vid huset som det var,
hade affären efter hufvudledarens bortgång säkerligen icke så
lugnt och lätt kunnat bära det ödesdigra slaget. Därom hade
han annars äfven direkt dragit försorg genom att redan tre år
före sin död uppmana personalen på hufvudkontoret att med
särskild omsorg lägga sig in i alla grenar af affären för den
händelse att han snart skulle vandra ur tiden. Så skedde äfven
och det sålunda bevisade stora förtroendet bidrog ingalunda
minst därtill, att de, som blifvit delaktiga af detsamma, af alla
krafter ansträngde sig för att förtjäna det.

Lika afhållen som Ahlström var i kretsen af sina närmaste
medhjälpare var han det äfven bland sina vänner och bekanta.
Till hans egenskaper hörde kärlek till det rätta och sanna och
hela hans personlighet var förtroendeingifvande. Han var fast
och stadig icke blott till det yttre, utan äfven till det inre.

På samma gång var han gladlynt och skämtsam och
därför omtyckt i Sällskap. Det fanns hos honom något af den
friska omedelbarhet, som alltid rycker med och bringar andra på
godt humör. Också i affärsangelägenheter var han i allmänhet
öppen och dolde icke sina planer. T. o. m. stora förluster bar
han lätt och med jämnmod och för sina affärers skull torde
han icke hafva haft någon enda sömnlös natt. Vid festliga
tillfällen uppträdde han ofta såsom talare, och var isynnerhet
i sina yngre är lyckad som sådan. I en åbo-väns affärsbref
har jag påträffat ett så lydande postskriptum: »tack för det
klingande finska talet!» - hvari dock icke namnes, vid hvilket
tillfälle, talet hållits, men hvilket emellertid utvisar att detsamma
åhörts med nöje.
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Jag vill här införa följande skildring, som en af Ahlströms
kvinnliga bekanta neelskrifvit om hans uppträdande såsom talare
— på Tivoli i Köpenhamn.

»Vi hade tillbragt sommaren 1888 i Varberg, kommerse-
rådet Ahlstriim med fru och dotter, hans svägerska och jag,
som följt med dem från Fänland. Vi beslöto nu att i början af
augusti resa till Köpenhamn för att bese expositionen därstädes.
Fru Ahlström dröjde endast några dagar i Köpenhamn,
emedan hon för sin hälsas skull måste resa till Tonaasen. Vi
andra 'stannade kvar, tillbringande stiirsta delen af tiden på
utställningsplatsen å Tivoli, om dagarna besökande etablisse-
menten och om aftnarna lyssnande till musikkapellen. Fm dag
beslöto vi att: resa till Fredriksborg slott. Ahlström föredrog
att stanna i Köpenhamn för att öfvervara den musikfest som
var föranstaltad af alla olika student.öreningar och vid hvilken
iifver två tusen studenter skulle uppträda. Vi reste ut strax på
morgonen och återvände om kvällen till Tivoli, där vi på en
restauration stämt möte med Ahlström. Men då vi kommo dit,
sade man oss att han redan för länge sedan gått bort. Svä-
gerskan och dottern blefvo oroliga och reste genast hem, men
jag hade ej lust att tillbringa den härrliga kvällen mellan fyra
väggar, utan stannade i Tivoli, sedan jag följt de andra till
spårvagnen. Den första jag mötte var Ahlström som icke gått
hem, utan tålmodigt väntat på vår återkomst. Tillsammans
gingo vi nu till musikpaviljongen och beställde oss té. Men
utanför paviljongen hade studentkören från Köpenhamn placerat
sig kring ett långt bord. Ingen bål eller toddyservis syntes till,
studenterna endast sjöngo och en del drack emellanåt iil ur
halfflaskor — inga glas begagnades. Fm annan del åter förtärde
intet. Det var ganska gemytligt att sitta där i glashallen och
höra huru de sjöngo den ena sången efter den andra. Slut-
ligen steg Ahlstriim upp och gick till dem och frågade om
de ej kunde sjunga »Vårt land». - »Meget godt, men kun
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med Josefssons melodi». De stämde genast upp vår nationalsång,
ehuru den klingade ganska främmande för våra öron. När de
hade sjungit, frågade Ahlström af sångledaren, om de skulle
misstycka, ifall han bjöd dem på en half bier, — de voro omkring
par hundra studenter. — »Nej, de vilde föle sig rrieget smigrede.»
Altså ropade Ahlström på kyparena att servera enhvar af sånga-
rena en half bier. Nu blef det lif. Sånganföraren bad att få
tacka deras vänliga värd samt höll ett ganska nätt tal, hvari
han sade att danskarne alltid hyst stor sympati för finnarna.
De kände godt vår stora skald Runeberg och voro mycket
glada att hafva gjort bekantskap med så angenäma finnar.»

»Härpå svarade Ahlström med ett långt tal om hvilken
ädel gåfva sången är, huru den höjer och lättar vårt sinne
samt närmar människorna till hvarann och förädlande inverkar
på vår smak och vårt själslif. Det gick så ledigt, så flytande,
att jag häpnade, ty jag hade aldrig hört honom uppträda
offentligt. Det var endast inom hemmet eller bland några inti-
mare vänner jag hört honom och det var då alltid intressant
att höra honom utveckla sina åsigter, sina skarpa träffande
iakttagelser och sin stora lifserfarenhet. Men nu, inför denna
stora hop främlingar — han var ju en fullkomlig talare! Jag
lyssnade med uppmärksamhet och nöje. Han yttrade sig så
ogeneradt, utan att en enda gång taga om eller söka ord och
dock alltid finnande det som bäst passade. »Brayo — hör, hör!»

ropades det emellanåt af studenterna. När han slutat tala, reste

sig alla och ville skåla med honom. De ropade på öl och glas
och räckte honom och mig också hvar vårt glas. De omringade
oss och drucko det härrliga Finlands, »de tusind söers lands»
välgångsskål. Det ena talet aflöste det andra tills en del lampor
släcktes, emedan fyrverkeriet begynte. Vi togo då afsked af de
unga och aflägsnade oss. Men ännu under hemvägen var det
intressant att höra honom uttrycka sina tankar med en sådan
ungdomlig liflighet och entusiasm.»
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Liknande uttalanden om Ahlström af hans närmaste be-
kanta kunde anföras i mängd, men detta torde vara nog för
att visa, hvilket angenämt minne af honom fortlefver bland dem.
Klarast och kärast lefver minnet af honom likväl inom hans
egen familj. Icke heller det minnet har fördunklats under årens
lopp. Liksom affären allt fortfarande drifves i den riktning
kommerserådet utpekat och hämtar kraft af hans traditioner, så
framstår hans personlighet fortsättningsvis för familjemedlem-
marna såsom ett föredöme och en läromästare. Allt emellanåt
hör äfven den främmande åberopandet af de råd och lärdomar
han meddelat de sina. Vi minnas det omdöme, som fröken
Lucina Hagman gaf om honom såsom uppfostrare af sina barn.
Han jämnade vägen för dem icke endast materiellt, utan må-

hända ännu mera moraliskt, och lyckades äfven i sin uppfostran
uti det,- hvari förmögna fäder hos oss sällan lyckas. Han läm-
nade åt sina söner i arf arbetslust och själfkänsla att med egen
kraft sträfva framåt och blifva nyttiga medborgare i samhället.
Han ville att de bl. a. genom afläggande af studentexamen
skulle anstränga sig för ernående af ett bestämdt mål. EMn af hans
sista fröjder på dödsbädden var att se sin äldste son med lyra
i mössan inträda i rummet. Till en annan af sönerna skrifver
han: »Den största och vackraste ära en yngling kan önska
sig är att bli student, ty det är den första krona, som han till-
vinner sig. Med mindre kunskapsmått är det svårt att tillegna
sig namn af bildad, och med mindre kan man icke heller
uträtta stora ting utan att förstöra dem.»

Minnet af Ahlström såsom make är icke mindre ljust än

minnet af honom såsom fader. I det föregående har redan an-
förts många bevis på, med hvilka kärlekens och högaktningens
band Antti Ahlström var fäst vid sin hustru. Ingenstädes, uti
intet sällskap trifdes han så väl som i hennes. Åt henne anför-
trodde han icke allenast vården om sina kroppsliga hälsa, utan

sökte hos henne äfven tillfredsställande af sina andliga behof.
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Fru Eva var hans tröst i motgången. Och denna tillgifvenhet
dolde han icke såsom mången äkta man det gör. »Skräp i allt
ihop, jag gar till Eva», skall han ofta ha utropat, då han läm-
nade ett sällskap, i hvilket något ledsamt mött honom. Hans
hustru var liksom hans goda samvete. En gång hade han i
Björneborg varit på en tillställning, där man spelat kort ända
till morgonen. Det var en söndagsmorgon och då han körde
ut ifrån staden, började kyrkklockorna ringa. I detsamma
ihågkom han sin hustru och bittra ångertårar kommo honom i
ögonen. Något nästan liknande hände en gång i Helsingfors,
under landtdagen 1877, då natten gled till ända under sus och
dus. Fru Ahlström väntade och väntade och blef allt oroligare.
då hennes man ännu icke- på morgonen hemkom. Ahlströms
bodde å societetshuset och då fru Ahlström fått höra, att Antti
på samma hotell satt vid spelbordet med en bekant, gick hon
ut. Då hon återvände, var Antti redan hemma. Oroligt vandrade
han af och an i rummet under afvaktan på välförtjänta före-
bråelser. Men sådana hördes icke af. Antti kände sig besviken,
han hade velat blifva straffad för sin förseelse . . . -Om du helst
varit hemma och gifvit mig en ordentlig moralkaka, men hvar-
för skulle du vara borta och inte heller nu säger du ett före-
brående ord!» Efter den dagen tog Antti aldrig mera kort i
handen och tillät icke ens andra att begagna sådana i hans hus.

Huru stort förtroende Antti Ahlström äfven i affärer hade
till sin hustru, framgår däraf att han i sitt testamente föreskref,
att hon intill sin död skulle sitta i orubbadt bo och sålunda i
sin hand hafva högsta ledningen af affären.

Dessa exempel torde till fullo bevisa, hvilket ömt förhål-
lande och hvilket samförstånd var rådande makarna emellan.
De bundos särskildt vid hvarandra genom den varma religio-
sitet, hvilken hos Ahlström utvecklades under hans långvariga
sjuklighet.
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Det unga släkte, som nu sköter det stora materiella arf
det erhållit efter fadern, har haft den särskilda lyckan att af
honom emottaga ett lika värdefullt andligt arf. Det har till
föredöme erhållit ett det mest närastående exempel af en
affärsman, som i sitt görande och låtande leddes såväl af säll-
spord förmåga, kraft och energi som af dessa egenskaper mot-

svarande fjärran syftande ändamål. Vid fortsättandet af hans
verk äro de, om de så önska, i tillfälle att taga vara på de
fasta och sunda principer som besjälade deras fader och hvilka
han städse sökte orubbligt fasthålla. Vid studerandet af faderns,
arbetsmetod äro de i tillfälle att iakttaga, hvilka resultat små-
ningom kunna vinnas genom redbarhet, försiktighet och lugn
pröfning, då dessa egenskaper äro förbundna med företagsam-
het, djärfhet, entusiasm, arbetsförmåga och arbetslust, men
framför allt med tillit till egen kraft. De kunna icke heller
undgå att finna, hvilken välsignelse för arbetet och hvilken
tillfredsställelse därunder ligger i arbetets ideella syften, i upp-
offrandet af dess resultat för ädla, osjälfviska, människovänliga
ändamål. Ahlströms namn lefver, såsom vi redan hört det yttras
vid hans graf, och hans minne bevaras äfven för kommande
släkten icke endast genom hans för våra förhållanden mer än

vanligt stora affärsgeni, utan framför allt därigenom, att han
gaf så mycket åter åt det fosterland, af hvilket han å sin sida
emottagit så mycket. Om vi hafva rätt — och det hafva vi ju
— att tro, att dygden belönar sig själf, så hvarför skulle vi
icke få och kunna tro att Ahlströms materiella framgång var
liksom en belöning för hans uppoffringar för det ideella.

De efterlefvandes ställning är visserligen i flera afseenden
en annan än faderns och stamfaderns. Honom tillhörde det
att samla, dem tillhör det att sammanhålla. Han uppförde, de
ha att vidmakthålla. Det senare är ingalunda lättare än det förra.
Ansvaret är dock i det senare större än i det förra. Ahlströms
bemödanden på gamla dagar gingo, i enlighet med den plan
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han utstakat för framtiden, ut på att det rike han grundlagt
skulle hållas ihop, att det skulle styras enligt samma idé och
i samma anda som han själf gjort det. Och han hade alltid
sökt komma därhän, att icke allenast han själf, styresmannen,
skulle känna sig lycklig, utan att äfven bland hans under-
lydande skulle råda lycka och tillfredsställelse. Jag vet, att

äfven hans efterträdare lifvas af denna anda. Men om denna
skildring af Antti Ahlström och hans lifsverk ännu i någon mån
kunnat lifva och stärka denna anda och till förmån för fram-
tiden befästa banden emellan det förflutna och det närvarande,
nedlägger jag, väl medveten om det bristfälliga i detta mitt
arbete, med full tillfredsställelse pennan.

Norrmark, Havulinna, den 26 oktober 11303.
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