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L,roJs och quld hr renligen varken fiidernes]arrd eller

sprit<. Fiiretagsamheten flyger vida vigar och har breda

vingar. lJandeln ir en flyttfigel. Varorna ha intet natio-

nellt halln]iirke. Si var det etminstone under r8oo-talet,

den vixande industrialismens och frihandelns gyllene

tid. Jorden ir klnsligare fiir fliimn.rande hinclers glepp.
llen iiven dess riclen ha sina sliiften, och den kan liltg-
samt vaoja sig vicl nya steg och nya riister.

Finlands bebyggelsel.ristoria let beralta orr.r odlings-

och sprikgrinser', son.r ha frirslijutit sig under trycket av

vandringar och krig. lln viss stabiliseling har dock

sedan linge intr;itt. I stort seli ha griinserna mellan de

svenska och finska bosittlingsomridena hiLllit sig

ganska ofiirlndrade under hunch'a fu. Forindringarna
komma sig mest dirav, att en 1.Iy typ av bebyggelse har

upptriitt. Staderna ha brett ut sig. Fiirstider, villaorter,
industri- och stationssamhiillen ha uppliommit. Det ir
de, som ha springt n.ringa syenska bosattningsomriden
i Finland, bi. a. i det svenslia Nyland, hotat av tudel-
uing genom den liil, som treDge( sig upp ldngs stam-

baflan norrut frin Helsing{ors. X{cn i stort sett ar det

alltjamt lett att visa, vad sorn:ir svenskt och Jinskt och

var den svenska jordens grinser ga. Till deras stabilitet
har medverkat den omstandigheten, att legenhetema i si
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pass stor utstrackning utgriras av snterre bondebruk med
Ii anstiillda. Via stolgodsens tiilfd.liiga arbetskraft sipp-
lar fiusk iuflyttning lattare in.

Samtidigt fi.r man inte gliimma den ro11, som svensk-
sprikiga godsigare ha spelat som odlingens pioniirer
lingt utanfiir de svenska bosd.ttningsomridena, i Tavast-
land, Savolaks och I(arelen. Svensk herr.gS.rdskultur har
genotr dem spritt sig och har inte varit utan betydelse
f<jr den allminna kulturbilden. Detsamma giller den
ildre pristgi.rdskulturen.

Svirare ir, av skll som nyss anfiirdes, att pivisa den
syenska insatsen i handel och industri, ddrfiir att dessa
ndringsgrenar oltast sakna den nationella kulturens s6r.-

md.rken. Vi kiinna hanseaternas roll i Sveriges ekono-
miska historia. De te sig i flera avseenden som inkr.lik-
tare, och de ftjrsvunno i sinonr tid. N,Ien r6oo-talets in-
flyttade tekniker, handels- och finansurin av neder-
lindsk eller tysk bdrd och Giiteborgs engelsmdn i en
senare tid acklimatiserades. Var deras insats rnindre
svensk pi grund av deras hirstamning?

Aven Finlands stadsliultur uppvisar kosmopolitiska
drag. Abo var troligen 6nnu i brirjar.r av rToo-talet en
lresprikig stad, dir det inom borgerskapet taltes svenska
finska och tyska. I Viborg kom ett fjdrde sprek till:
ryskan. Bland bruksidkarna i sijdra Finland pi. 16oo-
och rToo-talet funnos inflyttade rikssvenskar och tyskar,
men d.ven i Finland infiidda min, sd.kert civervd.gaude
svensksprS.kiga. Fijrsrjk ha gjorts att ge stlidigheterna
inom borgerskapet i Abo, bl. a. i samband rlred riksdags-
mannavalen pi. rToo-talet, en spriklig karaktir. Sanno-
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likt var det raera friga om intressekonflikter mellart

olika sociala skikt av borgare.

Aven uncler rSoo-talet ftirekor.n inflyttning til1 Fin-
land. Inom industrien kan pivisas in{lyttade svenska

och norska grundare. Annu kvarlevande handelsfirmor
grundades av tyskar. Ryska handelsmdn siikte sig till
Finland. N{en de flesta acklir.natiserades, och i stort sett

vart svenskan deras sprik. Ty svenskan var std.dernas

ledande sprik, i synnerhet i de iivre skikten. Annu si
sent som r88o var proportionen mellan finsk- och

svensktalande i Finlands stider rrn:65. Deu Ir nu,

sextio 6r se[are (r94o) ungefir roo:zo.
Detta ledande svenska sprik antogs av de inflyttade,

sannoiikt i rett stor utstrdckning iven av inhemska

finsksprikiga, nriljligen raed undantag fcir Viborg, dir
sprirkfcirbistringen ldnge levde kvar. Finlands nyare

stadskultur och stadsniringar fciddes siLlunda p6. svenska.

Nirgon sprikfriga var det knappast tal om, och d5. den

gjorde sitt intride pi den n.rerkantila arenan, var det

snarast i den meningen, att man medvetet vi1le skapa

fir.rskspriLkiga f6retag: en {insk bank (Kansallis-Osake-
Pankki 1889) och finska fiirsikringsbolag (Suon.ri r89o,

Pohjola I89r). Det var egentliger fiirst genom kon-

trasteru lag, som de aldre i branscherna verkande fcire-

tagen blevo svenska, d. v. s. de leddes av svensksprikiga
nTdn, ehuru de i sin verksan.rhet fortfarande och i vix-
ande min betjdnade iven finsksprikiga kunder pi deras

modersmil.
En ny ekonomisli verksamhetsforn, liooperationell,

kom till vid seklets bdrjan, delvis med finslit-nationella
rnotiv, och den har genom sin der.nokratiska konstruk-
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tion givetvis en ledar.rde, stalk finsk majoritet, ehrru
der demokratiska principen samtidigt tillf<irslkrar de
svenska antlelslagen och deras sarnrnanslutningar sprik-
lig respekt. I viss min ha svenska inrportfiiretag och
svenska smihandlande lidit av konkurrensen med koo-
perationen.

I den ekonomiska {dretagsamhetcns utveckling finnas
f<ireteelser, som ha varit ignade att utsudda de annars
allt skarpare vordna nationella griinserna. Till dem hcir
clen vdxande bolagsbildningen. Aktiebolaget :ir eller kan
itminstone yara sprikligt indifferent. Mycket beror piL

ledningen och pi der miljci, dir bolaget ver.l<ar, n.rinclre
pi aktieigarna, sisom minga excmpel visa. Till cn
viss frirfinskning har bidragit bildandet av allehanda
ckonomiska intressefcireningar med oliksprfLkiga med-
Iemn.rar. Finskan, folkn.rajoritetens sprik, har i dem {6tt
en stiirre plats, an son1 kalske betingas av de ledande
personligheterna, bl. a. ddririr att dessa sammanslut-
ningar ha utatriktad representation och tata fiirbindelser
med statsmakten i ekonorniskt-politislia frigor. och pi
senaste tid inom den vd.xande reglementeringcn. Affirs-
livets byrikratisering verkar i fiirfinskande riktning.

Fiiretagens geografiska placering- och sprikliga miljii
har ocksi sina verliningar pi adn.rinistrationens sprik.
Industriens lokalisering sker efter andra principer en
spriikets. Den fdljer vattenkraftens, n.rineralfyndigheter-
nas, skogarnas, arbetskraftens placering. Svensksprikiga
grundare ha dd.rfiir ofta hamnat i en rent finsksprikig
omgivning. I iidre tider, df,. den industriella admini-
stration€n var mera patriarkalisk, hade skiljaktig-
heten mellan kontorets och omgivningens spri.k inte si

132



BorlJarc uclt br ,ksl.llraner
rnycket att betyda; den spriLhliga skilh.raden ansegs lika
naturlig sorrr den sociala. Senare har lnilj6ns sprik inte
Itunnat undgi. att influera till sin ledning svenskspr.ikiga
friretag. Docli torde byte av modelsmil i aff:irskretsar
l<nappast ha fiirekommit i der.r utstrickning, som t. ex.
under scnare hilften ar. r8oo-talet var vanlig inom dcn
akatlemiska virlden.

Att en press pir "svcnsha" friretag tidvis har ijvats
fiin dktfinskt hill, t. ex. i sar.r'rband ured donationer',
sorr 1.r;r gjorts fcil svenska kulturella indamil, kan inte
bestliclas och iute hellcr att bojkotthot har flamkallat
sltyitfdr rdringar och t. o. m. djupale ingripande frir-
Iinsl<ning. NIcn i stolt sett ar detta undantag sont be-
lilifta regelu, nemligen att affdrr ir affir, att de svensli-
sprirkiga afi:irsledarna ha hlllit pi sitt, att svensli
ungdom har anlag liil afiiirsvcrksamhet och telinili och
i.jrmett gdra sig gillarde iven inom finsk- och tvi.-
spriLkiga f6retag och att det svenslia elementet i handel
och industri siLledes har stett sig, trots pifrestningar och
tilt itskilluad frin en inom administrationen myclict
ldngre giende f iirf iuskning.

Det ovan an{iirda visar svirigheterna att ange ett
kvantitativt preciserat matt pi. de finlandssvenska in-
satserna i Finlands ekonorniska liv. Det iir svert att
rensa ut de kosn.ropolitiska dragen och att halla de inre
nationella grinscrna klara, i svnnerhet vid en ildre titl-
punltt, cl:i ingen sprirkfriga fanns i nutida bemlrkelse.
AffS.rsverksarnheten och tektiken har i ocl.r fril sig intet
sprikligt syfte. Men 5nd5. ir det latt att visa, vilken roll
finlandssyensl< Iiiretagsan.rlret och {inlandssvensh tek-
nisk kunshap har spelat inor:r den snabba utvecklingen
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av landets handel och industri, lit oss siiga under de

senaste hundra iren. Utvalet mistc bli i nigon min
godtyckligt och grdnsetna svivande, uren kanske exelnp-
len rindi kunna ge nigot sonr nirmar sig en helhets-

bi1d.

X4ed S.lderr.rs ritt, mel ocksi dlrfor att det har fiirsig-
gitt i svenska bygder, bdr bruksverLsamheten i siidra
Finland n6mnas fiirst. Namn sidana som Fiskars, Bill-
nds, Dalsbruk m. fl., alltjiirnt blomstlande industrier,
ha gamla svenska traditioner. Grundarna pir sin tid voro
lill stor de1 av rikssvensk och tysl< extraktion, men

acklimatiserades. Familjerna Bremer, Ilising-Hisitrger,

Julin-von Julir.r, Peterser-af Petelsen ftirtjina nlmnas,
alla inkomna frin Sverige. I andra trakter verkade

bruksfamiljen Bjiirkman-B jiirkenheim. Avcn i ildre
adliga lamiljer av blandad likssvensk och finlSndsk
extraktion idkades industriell verksarahet, t. ex. Boije
och von Willebrand.

Borgarna i den gan.rla huvudstaden Abo intogo givet-
vis pi sin tid en framskjuten plats i landets handels-

virld. De voro redare och importiirer, rllen de hade

ochs5. bluksintressen och framtriidde pi rSoo-talet pi
nytt som industrigrundare. Den Julinska slilttens stam-
fader hade varit apotekare i Abo, och familjen blev
genom gi{te belryndad med det Dahlstriimska huset.
Brijderna Ernst och Magnus Dahlstriim, med stora
industriella intressen i.ven utanfiil Abo, ha fiir alltid
ilskrivit sina namn i den Iinlandssvenska kulturens
historia genon.r sina donationet till fijrmin ftjr Abo
akademi. Ernst Dahlstriim var bl. a. en av de fiirsta
ledarna fiir Kymmene bruk, Till Abodonatorerna hiir
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ivcn f;rmiljel r.on Ilcttig, in{lyttad fril Cir,lc. Dess

iobaltsfabrili bestir lu i dag och har gcnon.r kcip brelt
t1t sig iiverl till annan ort. Till Abo inflyttade 1743 boli-
tlycliaren Johan Christoph Frenckell, grundare av en

livshlaftig Iiiretagardylrasti. Tryckeliet bester alltjemt,
dvelflyttat till Helsing{ors. FamiJjel hcirde sedermera
till fdregirngarn;r i pappersbranschen och har fort-
farande vidstrickta industriella intressen,

Av st:iderna nrellan Abo och osterbotten rni nimnas
Bjiirneborg, yid l{nmo iilvs mynning och dirfdl med
en fran.rtridande plats inorr den nyare s:rgl antel ingen.
Dcn pi sin tid stora trevarufirmal F. A. Jus6lius har
upphtirt, men dess kapital bcr.;rras ien stiftelse. I stade[
foltlevel dct stora Roscnleu.ska lirman, nu med bide
sigverlt, cellulosalabril< och annan jndustri.

De iisterbottnisl<a handelshusens historia iil inte sll'i-
rel och svir att iiverblicLa. Dcras saga var visentligen
all i deras gamla form, sedan segelsjtifarten biir.jat
tackla av. Nirgra namn krurna niimnas, t. ex. dct
lVolffska huset i Wasa, vars S.ttlingar spelade en roll i
triforddlingsindustliens utveckling, det Lev6nska, sonr
Yar med om att grunda en bornullsfabrik och en eng-
kvarn i Wasa, det I(urt6nska, vars chef kon.rmerserndet

Joachim Kurtin glundadc Fiulands fijrsta provinsbank,
Wasa al<tiebanli. I Jakobstad hade Ph. U. Stlcngberg en
tobaksfabrik; cliir vcrkade ocksi. det stora Malmsha
huset och en industriellt vcrlisarn grcn av den Schauman-
ska iittcn. Genom gifte befryndad med fanriljen Nlalr
vat den f iin Tyskland hirstammatde sliliten Donner,
nled sete i Ganrlakarlcby och senare med el(oflomiska in-
tressen pir andra orter. Husen Snellman och Bergbom
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aro ulsprunget till besticnde stola trl{6r-idlirgsbolag i
Uleiborg och Iiemi. I Brahestaci kan nimr.ras familjerna
Sovclius ocl-r Felln-ran, der-r senare bekant genonl don:r-

tion till fiirnrin fijr en svcrsk borgarskola, sorn docli
scdermera ftirfinsliades, i I{asko clen genonl sina ost-
indiska resor och Iirrbintlelser kir.rcla, r'ningliunniga
superkargiiren Peter Johan Bladh, som jirnvil fram-
trd.dde vid Borgi lantdag r8o9.

Helsing{ors ir en ung stacl, sonr eneilerticl giclt raslit
ftamiit, seclau den blivit huvudstacl r8rz. .Dess bel;igcn-
hcl nritt i det svenska Nyland bestirldc clen sprikliga
liaraktdreu. Vid den tiden var huset Scdcrholn.r det
Jeclande i borgersliapcl. Sedan f61jde dct l3orgstriirrska,
sor.n ocksi hacle industriella intressen, bl. a. sonr del-
zigalc i clet a,", rilissvensl<en A. W. Waht en grundade
bomullsspinneriel i Forssa. Iin mcdlcm av farrriljen, den

iven politisJ<t verksamme unge skandinaven och libera-
len Henr ik Borgstriim d. y. bler, pioniir: pi kredilr,isen-
dets omride. llan var den fiirsta chefen siv;Ll i laudets
{rirsta affdrsbanli, Frircnings-I3anken i Fiulantl (1862)
som i Finlands Hypoteksftirening (186r).

I Helsingfors uppkom landets lcirsta och stdlsta iing-
f artygsaktiebolag, grundat av sjiikaptenen Lars 1(rogius
d. ii., vars verh fortsatts ar. l.rans ittlingar. Av tysli
och schweizisk extraktion, mcn acklin.ratiserade voro
grundarna av de Stocltmannska och Fazerska firmorna,
den frjrra varuhus, den senare siitsalisfabrili. I)cn lyska
Lr'l.ggerifirman Sinebrychoff Iijrsl'enskades. Franr-
skjutna aff6r'smii.n vid sekelskiftet voro svigrarna lIj.
Schildt och X{auritz Hal1berg, den senare donator till
f6rmin fiir svenska vetensliapliga indamil. Med rot
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i dcr svenslisprikiga srnifolksklassen vixte konimersc-
riden Julius Tallberg och Ii. II. Renlund tiil kapital-
starka namn i jirn- och bl,ggnatlsbr anschen. Jiligge voro
donatorer, I{enlund skapare av eo stor stiftelse b;irandc
hans motlers namn och frdrrst aysedcl att frdmja virdcn
av f inlanclssvensl<a barn, I Helsingfors har tlen svenslia

Kirritosorrcn Amos Anderson utf 6r t sin livsg.irning
friin.rst i t'yckeribranschen, frikostigt stiidjatde birdc

svenska och andra allminna indarr.ril.
Utom den nyss nimnda f6t'sta banlien, nlu'trera Nor-

clisha Foleningsbanker, tillkommo i -\lutet ay filrra scli-
lct och bdrjan a\r lgoo-talet flera antlra smirre balli-
fdretag av viisentligen svensl< liaralit;ir. Av tlerr bestir
Hclsingfors Alttiebanli, lauclets i storlelisordning tredjc
bank, som r.ned sig har infiirlivat Ilera andra. I Helsiug-
Iors bildades ocksiL cle Idrsta Icils.iklir.rgsbolagen av
svenska ekonomiska krets;rr.

X.Iedan affilsbanlrsverltsanrheten helt latr.uligt blir
tvirspliliig tili sin uatur, hal inom den nlera lokalt beto-
nade sparbanksdrifterl crl ratt klar sprikuppdelning dgt

rum. De sveusl.ia bosiittningsomridena ha sina egta
svenska sparbankstiirenir.rgar. Inom kooperationen ver-
kar ett svenskt centralfdrbrurci, ett svenskt sn.riirexport-

andeJslag Enigheten och r,urt landet eusprikigt svenska

andelsaffrirer.
Fdrlagda 1ill Iitelsingfor-s iiro rlc industriell:r frirbrur-

ilcn och centralfiir eningar na tvisprikiga, men mcd starlil
svenskt inslag i ledningen. Ay namn kuude timnas dc

nl,ligen bortgiLngna bergsrflclcn Jacob votr Julin och

Grista Serlachius, stiftare av de vilitigaste forsiljnings-
fiireningarna inom trifiir:idlingsbranschen.
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lili lantlcts ):ngsta. 11relr nled alscclldc i cxpollcrr

mcst flamtridanrle stirlcr hcir'liotlta, r,id Kl.utnrene ilr,s
rrrvnning och vid det sveuslia Nylands rJstra spriligr.;ins.
'l'riivaruuppsr.ingct girv ortelr cless bctydelse pi r87o-
talet. Till pionidrerna hcirde en r-ikssveusli, IIjalrnar'
Cassel och lror-rmiilr, frintst IJans Gutzeit. Norlut liggir
crr rad industliella iurittlitgar vid Kymntere ilv, alla
Iiat lnarr s;iga grundade av svcuskspr.iliig:L mtin och cL:

llesta fortfalande mcd svcrlsl(a som adminisllatir,t
sprili. Genonr de Dahlstlijruslia douatioterl:r har Abo
al<adcuri eitonornisl<:r intrcssen i liy.runtenc Ab. I Fred-
t il<shantr var derr Ahlqr.istsha f irmarr donrirrclaude i
industriens barndom.

Yiborg utgjordc, sisoru rcdan niimrrts, liinge ctt spr:ik-
ligL lionglomerat, dir m;in rorrle sig ledigl p:'r "a1la

fyra", som dct sades, d. r,. s. pi svcnslia, Iinslia, t).slia
och ryska. Utveclilitgcn hat docli gitt i rilitning nrot
fdr{inslining, i synnelhct efler detl r-1'slia parentetiska
ocJ<upationcn gerorll N{oslivafrcderr rg.1o. -1i11 Vibolgs-
och Saimadistriktet fir man dock fortfarande riikna den
ganrla fdrnir.nliga }lackmansha firman, en glng tysk,
sedermera ftirsvenskad, som innehar olikartade industri-
ella friretag. Ensodalen, kallad Finlands Ruhr, upptd.ck-
tes p5. sin tid av svensl<sprikiga industrigrundare. Sjilva
linso grundades av friherre A. Stancleltskjdld, arvlagare
till err i Ryssland iirvd fcirnriigenl.ret. IIans fr';indc
iiverste Hugo Standertskj6ld hade sjilv gjolt sil 1yc1ia

i Ityssland och invest€rade sitt l{apital i industriell verli-
samhet i Finland sisorn minga andra n.retl liknande
karriir. Han irverflyttadc till en plats vid Sain.ra kanals
utfliide ur Sainren Kaukas tridrullefabrilt. som sedan
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r.ixte uL ti1l eu stol lioncern. Lilalld folctag i den rrrir'

beligna linsodalen mi rrimnas de stora Vuokscnniska-
verken i metallbr ar.rschen, tillh6riga den {r6n Abo hir-
stammandc familjcn Grcilblonr, som verksamt understtitt
Abo akader.ni.

Bland derr soor ha verliat i dc inre sjii.distriltten, n.ri

rimnas brukspatron Erik Johan Lingman, som gjorde
bide goda och mindre goda triivaruaffiircr i biirjan och

mitten av r8oo-talet och som vid sin ddd donerade sin
I6rmdgenhet till Finlatds och Sveriges folk. Han var'

bl. a. deligar e i Warkaus brr.rk, sedan helt iivertaget
av Viborgsfirman Wahl, nu i Ahlstrtimskoncernens dgo.

Ett pi sin tid legendariskt uamn i triva rubr anschen var
apotekaren Cbristian lfobin fliil Jyvnskyln. Det al att
mirka att apotekare med sin Iiirening av goda liapital
tillgingar och natur vetenskapliga intressen spelacle en

ann.rdrkningsviird lo11 i Finlands 6ldre industliella histo-
ria; uton.r Hobin liunde n:imnas apotekaren Achates
Thuneberg, grundale av Finlands frirsta trisliperi i
Viborgstraktcn, G. A. Serlachius pioniir i trlsliperi- och

pappersbranschen pA Mentta, vidare den redan nemnda

Julinska stamfadern n.r. fl.
Bland bruken i ijstra Finland kan ytterligare nimnas

Wirtsili, pi sin tid innehaft av den industriella fcire-
gi.ngsmanneu Nils Ludvig Arppe och senare med den

fiirut nimndc I{. H. Renlund som stor deligare. Firmau
har nu vuxit r1t till en stor honcern med verkstider och

skeppsvalv b1. a. i llelsingfors och Abo och med intres-
sen jdmvil i trafiiradlingsbranschen. Chef och ledare fdr
den stora fusionsrcjrelsen 6r bergsridet Wilhelm Wahl-
{orss,
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Den tacli vare flistadsriittigheter seclan r8zr blou.rst-
rande industristaclen 'l'ant,ncrfors var i likhct med Vi-
borg i viss nrin kosnopolitisli. Dd.r fanns fcir ovar.rlig-
hctcls sliull engelslia irrslag i textilbranschen, b1. a.

Janrcs Finlayson, gruncl;ue av cl iilnu besticude bonr-
ullsfabrik, senare dgd huvudsakligen av de tysk-rysli-
baltiska farr.riljerna von Nottbeck och von Rauch. On.rnej-
der r.ar och ir finskspliliig, och senare ha stora, v;isent-
Iigcn fitskspli.kiga industrier tillkommit, bl. a. i sko-
brarschen. Men i ildnstriens bamdom deminqlnd. 4.1
svenska inslaget. Rrukspatronerna G. A. W:rsastjerna
och A. Tiirnglen grundade Tammerfors Linne- och
.ler n-l{anuf aktnr Ab och Fredril< Idestam det fijrsta
tr:islipetiet i stdrre sliala, fiiljt av ctt annat i clen n;ir-
beligna Nokiadalcn. Till'Ian.rmerforsIra]rterr lial ocksl
r'.:ililas dert rodiur nintnrla X4iinttiil<oncer nel.

Sist Icirtjilar tilld.ggas nigra ord oni laudskapet
Alantl, sonr ha1 spelat en stor. roll speciellt i segelsjd-
fartens historia. Namnct Julius Eriltsson har iutertatio-
uell lilang.

Hdrmccl rlii rundvandringen vara avslutacl, Orter,
luiinniskor, iudustrier, handels- och r.ederifriretag ha
hastigt passerat 1s1,y i broliig ordning. Grinsfall ha
tangerats. Utlinningar ha nemnts, som mera eller r.nindre
ha acklin.ratiserats, och inhen.iska min, sor.n ha haft mcra
eller mindre utpr':iglad sprihlig f irg. Somliga ha mar-
lierat sin position gcnom donationer fijr svenska :inda-
rril - Dahlstrorn, Griinblom, Hallbcrg, Reniund, von
Rettig, Hugo Standertskjcild r.n. fl. - andra genom att
fiamhilla sin std.llning som sr.enslia utpostcr. Alla ha
yarit affd.rsmirr nred i huvudsak praktiska, elionomiska
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B or g ar c o c h bru b.r pa tr on er
syften, alla dessJikes patrioter, ingen utan blick for fiir-
pliLlel.ernr gentrn or rlel nirrrrste ontgirrringel. ii\crl
dir den haft ett annat sprik, de flesta en stark kd.rsir
fiir sitt svenska modersmil och frir den svenska kultu-
lens virden.

De banbrytande insatser, som de hir nimnda och
m6nga med dem ha gjort, ha si.lunda tjinat dubbla syf-
ten, dels det aliminna ekonomiska och speciellt indu-
striella uppsvinget, varav landet i dess helhet har dragit
det sttirsta gagn, dels det svenska narnnets och det
svenska arbetets heder och den finlandssyenska l<ultu,
rens betingelser pi hillfast ekonomisk grund. De ha i
allt vd.sentligt lyckats i de strevanden, som iro varje
sann linlandssvensks : att tjina fosterlandet och syensk
liultur i samma n.ritto.
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