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     Direktören, Ingenjören Allan Hjelt 
 

 

Klang så skön utav millioner 

Och valutans grella toner 

Från ett vidsträckt fält 

Fägna Allan Hjelt. 

Smart, om ock ej smärt han ilar 

Enligt tidtabellers pilar 

Då han inte blixtsnabbt bilar 

Eller en sekund sig vilar. 

Helt familje-snällt 

Allas Allan Hjelt. 

 

      Sepia (Rafael Lindqvist) i Fyren nr 37 1916 
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Bakgrund 

 

Mitt intresse för Allan Hjelt väcktes av hans insatser när aktiemajoriteten i det stora 

norskägda skogsindustriföretaget W.Gutzeit  & Co. AB förvärvades av finska staten 

på hösten 1918. Vad var denna numera ganska okända ingenjör för en person?  Det 

var så mina Allan Hjelt-forskningar, som ännu pågår, började för en tre-fyra år sedan. 

Men först några ord om åbosläkten Hjelt, där Allan var huvudman åren 1917-1945. 

 

        Släkten Hjelt från Åbo: huvudmannagrenen 

 

  Tre generationer svarvarmästare: 

   

Börel eller Byrgil Björnsson (död 1702) 

  Niels (död 1731) 

  Niclas (1705-1763) 

 

  Sex generationer akademiker och affärsmän: 

   

Niclas d.y. (1739-1808) 

  Fredrik (1782-1858) 

  Carl Wilhelm (1819-1976) 

  Edrik (1855-1917) 

  Allan (1885-1945) 

  Bo (född 1935) 

 

De tre generationerna svarvarmästare i Åbo på 1600- och 1700-talet känner de närva-

rande antagligen bättre än jag till, och Seppo Perälä sysslar som bäst med att klarlägga 

kvinnolinjen. Svarvaryrket hade goda betingelser i Åbo, där framför allt kvinnorna vid 

denna tid bedrev spinning och vävning av ull i liten skala men till sammanlagt stora 

kvantiteter. Den omfattande spinningen gav avsättning för svarvaryrkets viktigaste 

produkt, spinnrockar. Svarvarna Hjelt var framgångsrika i sitt yrke. 
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Svarvaråldermannen Niclas Hjelt d.ä. hade i mitten 

av 1700-talet råd att skola sin äldsta son, som hade 

samma namn som fadern. Sonen blev docent i heb-

reiska och grekiska och syssloman (ekonom) vid Åbo 

domkyrka. Han fick med sin hustru Augusta 

Caloander (syster till ärkebiskop Jakob Tengströms 

fru) inte mindre än 15 barn. De mest framgångsrika 

av dem var kofferdiskepparen Fredrik Wilhelm och 

filosofie magistern Christian Ludvig. 

 

Fredrik Hjelt förde under 1840-talet befälet på hjul-

ångaren Murtaja, som trafikerade Finlands väst- och 

sydkust och även angjorde S:t Petersburg. Sedan han 

lämnat sjölivet tycks Fredrik Hjelt ha sysslat med af-

färer. Av bouppteckningen framgår att han lånat 

pengar åt 18 privatpersoner för ett högt sammanlagt 

belopp, 25 000 rubel silver. Dödsboets värdefullaste 

fasta egendom var det i början av 1830-talet uppförda 

”Hjeltska huset” vid Nylandsgatan 1. Huset är ritat av 

Pehr Gylich och ägs numera av Åbo stad. 

 

 
”Hjeltska huset” i Åbo, ritat av löjtnanten och arkitekten Pehr Gylich och 

uppfört i början av 1830-talet. (Åbo Akademis biblioteks bildsamling, ÅABS) 

 

 

Några ord kan nämnas om Fredriks fyra år yngre bror 

Christian Ludvig (1786-1849), som under förra hälften av 

1800-talet var en central gestalt i Åbo. År 1822 blev han 

huvuddelägare och senare ensam ägare av Finska 

Bibelsällskapets tryckeri. Följande år tog han initiativet till 

Littois klädesfabrik halvannan mil söder om staden, som han 

tio år senare övertog i sin helhet. År 1824 grundade han 

Finlands äldsta existerande tidning, Åbo Underrättelser. 

Flera byggnader mellan åstranden och Biskopsgatan i Åbo 

minner ännu i dag om Christian Ludvig Hjelt 

Miniatyr av kofferdikapten Fredrik 

Hjelt som ung. (Lindberg 1928 s. 59)  
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Christian Ludvig Hjelts hus mellan Aura å och Biskopsgatan i Åbo. Till 

vänster ”Åhuset”, i mitten Christian Hjelts privatbostad, till höger 

tryckerihusets gavel. Alla tre byggnader uppfördes i början av 1830-talet och 

antas vara ritade av Pehr Gylich. (ÅABS) 

 

 

 
Familjen Hjelt vid sekelskiftet 1900. Från vänster Birgit, Olga (f. Burchardt), 

Allan, Edrik och Sally. (Bo Hjelts privatarkiv) 

 
Tillbaka till huvudmannagrenen: I sitt äktenskap med sin kusin Carolina Caloander 

fick Fredrik Hjelt elva barn. Det äldsta, Carl Wilhelm, blev magister och arbetade se-

nare som skollärare och rektor, huvudsakligen i Åbo. Han tycks ha haft svårt att 

handskas med pengar så att arvingarna efter hans död 1876 stod medellösa. Med sin 

hustru Augusta von Pfaler fick Carl Wilhelm Hjelt nio barn, av vilka det sjätte, Edrik, 

förde huvudmannagrenen vidare. 
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Åbo Klädesfabrik på 1910-talet. (Nikula 1950 s. 67) 

 

 

Edrik följde Christian Ludvig Hjelts traditioner som inom ylleindustrin. Efter att ha 

genomgått Åbo Handelsinstitut och handelsakademin i Hamburg-Altona utsågs han år 

1882 till huvudbokförare vid Littois Klädesfabrik och 1893 till disponent för Åbo 

Klädesfabrik (grundad 1874). Hjelt, som förefaller att ha blivit allt mer autokratisk 

och kolerisk med åren, genomförde enligt bolagets historiograf Oscar Nikula ”en full-

ständig omgestaltning av fabriksrörelsen”; fabriken växte kraftigt och sysselsatte cirka 

300 arbetare i början av 1900-talet. Hjelt började systematiskt köpa upp aktier i före-

taget, skaffade sig till slut majoritet och blev med tiden en rik man. 
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Allan Hjelts skolgång, studier och första äktenskap 

 

Edrik Hjelt tycks ha haft svårt att komma överens med sina medarbetare, och det kan 

enligt Nikula ha varit ett motiv till att han lät utbilda sin son Allan i textilfacket. Allan 

genomgick fem klasser i Svenska Reallycéet och Handelsinsitutet i Åbo samt 

studerade därefter under ett och ett halvt år textilyrket i Tyskland och Holland. När 

han på senhösten 1905 kom hem till Åbo och anställdes som reseagent och dessinatör 

vid Åbo Klädesfabrik antog titeln ”textilingenjör”. I sex år skötte Allan sin tjänst vid 

faderns yllefabrik, men tog 1912 avsked för att bli självständig affärsman. När Edrik 

Hjelt 1916 på grund av sjuklighet avgick som disponent för klädesfabriken ”sålde” 

han sin majoritetspost i bolaget till sonen, som genast övertog ledningen av företaget. 

Edrik Hjelt dog följande år och efterlämnade utom sonen Allan änkan Olga (f. 

Borchardt) och döttrarna Birgit och Sally. Dödsboet var inte särskilt förmöget sedan 

Allan 1916 övertagit faderns aktier i Åbo Klädesfabrik. 

 

    
Lindbacka villa på Hirvensalo vid södra infarten till Åbo. Villan köptes av 

Edrik Hjelt i början av 1900-talet. (Åbo landskaps arkiv, ÅLM) 

 

Efter hemkomsten från utlandet träffade Allan Margit Spoof (f. 1888), adoptivdotter 

till en av Åbos förmögnaste affärsmän, belgiske konsuln Conrad Spoof (1851-1922). 

Tycke mellan de unga tu uppstod och på hösten 1908 samman-

vigdes de. Genom sitt äktenskap fick Allan kontakter – som han 

omsorgsfullt och skickligt utnyttjade – till den högsta penning-

aristokratin i Finland. År 1909 föddes i äktenskapet mellan Allan 

och Margit dottern Gunvor och fyra år senare Inger eller 

”Kirre”. Margit, kallad ”Majen”, karakteriseras av Allans kom-

panjon Aleko Lilius (se nedan) på följande sätt: 

”Det var en liten bräcklig varelse, en stor kontrast till hennes 

robusta skalliga man. Men det var en vacker och tydligen 

mycket bortskämd ung dam med ett dockliknande ansikte, en 

kropp som en älva och smala aristokratiska händer. Man hade 

en känsla av att skylten ’Ömtålig, hanteras varsamt’ skulle ha 

hängt på henne.” 

 
Conrad Spoof. (Ekelund 1917) 
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Spoofska huset vid Biskopsgatan 1 i Åbo.      Spoofs villa (parcell 56) på 

(Ringbom 1985 s.42)   Runsala utanför Åbo 1894.(ÅLM) 

  
Villa Berghorn (40) på Runsala, uppförd 1847. Villa Berghem (55 på Runsala). 

Ägdes 1908-1916 av Allan Hjelt. (ÅLM)  Ritad av Pehr Gylich och uppförd 

för honom själv 1847. Ägdes 

1908-1911 av Edrik och 1911-

1916 av Allan Hjelt. (ÅLM) 

 

 

Den unge affärsmannen  
 

Sedan Allan Hjelt slutat på klädesfabriken engage-

rade han sig i Åbo Ingeniörbyrå (grundad 1907), där 

han 1917 blev verkställande direktör och styrelse-

medlem, vid sidan av svärfadern Conrad Spoof och 

affärsjuristen Bertel Taucher. Företaget expande-

rade starkt inom sina två specialbranscher: kraft-

verksbyggen och järnbetongskonstruktioner. Allan 

var alltså 1917 direktör för två stora åboföretag, 

klädesfabriken och ingenjörsbyrån, trots att han se-

dan 1914 var bosatt i Helsingfors. 

 

Hösten 1914 hade Allan, Margit och döttrarna flyt-

tat till huvudstaden, där de slog sig ned i de södra 

stadsdelarna. Ett bestående hem fick familjen på 

sommaren 1918, sedan Allan låtit Eliel Saarinen 

ändra och förstora en privatvilla vid Fabriksgatan 32 

c-d i Eira. Det ståtliga huset ritats av arkitekt Gustaf 

Estlander 1911 och 1916 köpts av Allan. Passfoto av Margit Hjelt från 1916. (MV) 
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Det beredde knappast Allan Hjelt några 

svårigheter att uppbåda pengar för köpet av  

eiravillan för vid det här laget var han en 

välbeställd affärsman. Han förmedlade bland 

annat under kriget Åbo Klädesfabriks 

produkter – uniformstyg, filtar och liknande – 

till ryska Röda Korset och armén som hade ett 

skriande behov av dessa artiklar. Allans 

provision var fem procent och för år 1917 fick 

han dessutom lyfta omkring 300 000 mark i 

dividender från fabriken utöver sin lön som 

verkställande direktör. 

 

 

 

Hjeltska villan vid Fabriksgatan 32 c-d  

i Eira, Helsingfors. Ägdes 1916-1925 av 

Allan Hjelt. Fasader mot Fabriksgatan och 

Armfeltsvägen.    

 

 

  

 

Interiör från första och andra våningen. (Bo Hjelts privatarkiv, BHP) 
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Vid sina underhandlingar med de ryska myndigheterna i Petrograd träffade Allan på 

hösten 1914 den jämnårige affärsmannen Aleko Lilius, som fullständigt behärskade 

ryska och hade kontakter med kejsardömets militära myndigheter. De två herrarna 

ingick ett muntligt kompanjonskap och hyrde ett litet kontor vid Salutorget i 

Helsingfors. Affärerna gick lysande, eller som Lilius uttrycker det: 

 

”Allan och jag arbetade hårt och ibland kunde vi inte låta bli att undra hur länge 

denna vansinniga konjunktur skulle räcka. Det bästa vi kunde göra var att dra nytta 

av situationen och skörda medan det ekonomiska solskenet varade.” 

 

Vid årsskiftet 1915/16 reste Allan, åtföljd av Margit, till Sverige och Norge för att 

undersöka möjligheterna för firman Hjelt & Lilius att etablera sig i sjöfartsbranschen, 

som då framstod som synnerligen lönsam. Introduktör i den norska 

penningaristokratin var uppenbarligen Conrad Spoof, som hade affärsintressen i 

Norge bland annat i form av aktier i det norskdominerade Gutzeitbolaget. Enligt Lilius 

fick Allan i Oslo (vid denna tid ännu Christiania) ”finfina förbindelser med 

skeppsredare och bankdirektörer. Mig glömde han alldeles. När han efter några 

månader kom tillbaka till Helsingfors hade han en hel stab av norrmän med sig”.   

 

Kompanjonerna Lilius & Hjelt höll ihop i ungefär ett och ett halvt år, då Allan 

utträdde och grundade en egen bankirfirma, AB Allan Hjelt & C:o OY, vars 

konstituerande bolagsstämma hölls i Oslo i augusti 1916. Aktiekapitalet var 1,6 

miljoner mark och ändamålet att ”drifva lofgifven industriell och merkantil 

verksamhet å olika områden i Finland och Ryssland”. Två norrmän, skeppsredarna 

Sigurd Herlofson i Arendal och Mads Henrik Smith i Oslo, tecknade nästan hälften av 

aktierna i det nya bolaget, av vilka Allan själv övertog 31 och svärfadern Spoof 19 

procent och några andra finländare ströaktier. Allan utsågs till verkställande direktör 

och ordförande i styrelsen, som för övrigt bestod av Conrad Spoof och dennes brorson 

Axel Spoof, med skeppsredare Herlofson som suppleant. Allan fick 

20 000 mark i årslön och tio procent av nettovinsten i tantième. 

 

Under världskriget, då finnmarkens värde sjönk och varubrist rådde samtidigt som 

exporten till Ryssland (huvudsakligen krigsmateriel, papper och cellulosa) 

expanderade, uppstod i Finland en överhettad konjunktur av speciellt slag. Det 

samtidiga penningöverflödet och varubristen gjorde att folk sökte efter lönsamma 

placeringsobjekt, vilket gav fondmäklare och bankirfirmor gynnsamma möjligheter. 

På Helsingfors Fondbörs mer än hundrafaldigades aktieomsättningen mellan 1915 och 

1918 i fast penningvärde! De för tiden typiska emissions- och utvecklingsbolagens 

syfte var att genom etableringar, rekonstruktioner och fusioner skapa nya företag, men 

kom så småningom att mest syssla med valutaaffärer. Allan Hjelt & C:o gick strålande 

och Allan hörde åren 1915-1917 – vid sidan av bl.a. Aleko Lilius – till de tjugo högst 

beskattade invånarna i huvudstaden. 

 

År 1916 grundade Allan utöver sina tre tidigare bolag – Åbo Klädesfabrik, Åbo 

Ingeniörbyrå och Allan Hjelt & C:o – tillsammans med arkitekt Eliel Saarinen 

fastighetsbyrån AB Centralgatan OY.  Syftet var att köpa tomter i kvarteret nr 94 

(Gazellen) och öppna en ny genomfartsled mellan Alexandersgatan och Norra 

Esplanadgatan i Helsingfors. Av de 5 000 aktierna à 1 000 mark tecknade Allan själv 

550, som ombud för Allan Hjelt & C:o 1 000 och för familjen Spoof 1 000 aktier. 

Mindre aktieposter övertogs av Eliel Saarinen och några affärsvänner. 
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Idén var att underlätta trafiken mellan 

järnvägsstationen och de södra stads-

delarna och uppföra affärshus i glas och 

järnbetong vid Esplanaden och Central-

gatan, med den av Hjelt kontrollerade 

Åbo Ingeniörbyrå som byggnadsentre-

prenör. De behövliga tomt- och husköpen 

gjorde Allan vid årsskiftet 1917 för en 

summa om sammanlagt cirka sju miljoner 

mark. Ända från början kritiserades den 

planerade nya gatan för att den inte drogs 

rätlinjigt från Hagasundsgatan utan i en 

vinkel vid Alexandersgatan (se perspek-

tivritningen). Bland andra klandrade ar-

kitekt Waldemar Wilenius projektetet för 

de trafikolägenheter det skulle medföra 

och för de planerade Saarinenska affärs-

husen, som Wilenius fann ”magra och 

torra” och skulle anslå ”en ny, skärande 

ton i vår arma stads arkitektur”. Trots kri-

tiken godkände stadsfullmäktige den före-

slagna stadsplaneändringen i början av år 

1917. 

 

 
Bild av Eliel Saarinens planerade affärshus vid hörnet av Norra Esplanaden 

och Centralgatan. (Arkitekten nr IX 1916) 
 

Oroligheterna revolutionsåret 1917 och det röda upproret i Finland våren 1918 

uppsköt rivnings- och byggnadsarbetena. Hösten 1917 avgick Allan som direktör för 

Ab Centralgatan Oy och efterträddes av Eliel Saarinen. När projektet togs upp på nytt 
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efter kriget ändrades stadsplanen så att den nya gatan drogs rätlinjigt från 

Hagasundsgatan samtidigt som planerna på de stora affärshusen skrinlades. AB 

Centralgatan OY sålde nu tomterna öster om gatan till ett nytt bolag, AB Kinopalats.  

År 1920 köpte firman Stockmann hela aktiestocken i Ab Centralgatan. Stockmanns 

byggde som känt i slutet av 1920-talet sitt stora nya varuhus i kvarteret väster om 

Centralgatan.  

 

Allans samarbete med Eliel Saarinen, som inleddes 1916 när det Hjeltska residenset i 

Eira började ombyggas, ledde till ett livligt umgänge. Familjen Hjelt bodde på 

somrarna i den ”geselliuska” nordöstra flygeln på Hvitträsk i Kyrkslätt, tills denna 

förstördes vid en nattlig brand på sommaren 1921. Via Saarinen etablerade Allan 

kontakter med Finlands konstnärliga elit, vilket satte spår i hans stora samling av 

modern finsk konst. 

 

Året 1918 var dramatiskt, inte bara i Finlands politiska historia utan också i Allan 

Hjelts liv. I början av januari reste han och Margit till Norge för att närvara vid 

Margits syster Birgit Spoofs vigsel med ingenjör Jens Amundsen. Under resan 

inleddes affärer som blev så omfattande att Allan stannade kvar i Norge under hela 

våren. De gällde förvärv av aktiemajoriteten i det huvudsakligen norskägda gutzeitska 

såg- och cellulosaföretaget – numera en del av det svensk-finska företaget Stora Enso 

– med hemort i Kotka. Företaget hade grundats 1872 och var med sina nästan en halv 

miljon hektar skogsmark Finlands största privata skogsägare. 

 

För ändamålet bildades mellan Allan Hjelt och norrmännen skeppsredaren Rudolf 

Olsen samt grosshandlarna Einar W.Egeberg och Peter Krag ett konsortium, som för 

att genomföra aktieköpen upptog ett lån om 36 miljoner kronor hos Göteborgs Bank. 

Köpkursen för gutzeitaktien var tidigt på vintern 1918 omkring 10 000 norska kronor 

men sjönk så småningom så att den på sommaren låg vid 8 500. Sågvaruexporten från 

Finland till västmarknaderna hade avbrutits vid världskrigets utbrott, vilket ledde till 

att Gutzeit inte kunde utdela någon dividend för åren 1914-1917. Detta var ett 

naturligt motiv för de norska delägarna att sälja sina aktier, andra var de politiska 

oroligheterna i Finland och landets markanta tysklandsorientering under och efter 

inbördeskriget.  

 

Konsortiet lyckades under våren och sommaren förvärva 4 500 stycken eller 62,5 

procent av de sammanlagt 7 200 aktierna i Gutzeit, så att Allan i september 1918 via 

finanschefen vid senaten Juhani Arajärvi – farfars bror till Finlands nuvarande 

presidentgemål – kunde erbjuda majoritetsposten i Gutzeit åt finska staten. I sin 

ingress till köpeanbudet framhöll Allan Hjelt bl.a.: 

 

”Redan en längre tid har jag försökt uppmana finska män att köpa vårt största 

trävarubolag, Aktiebolaget W.Gutzeit & C:o, av vilket norska undersåtar äger 4/5. 

Bolagets aktier är spridda bland hundratals personer i Norge och man har tidigare 

inte lyckats förvärva majoriteten av dem till ett skäligt pris. 

 

Först under vår frihetskamp, då södra delen av vårt land ännu var i de rödas våld, 

lyckades jag tillsammans med tre modiga norska finansmän köpa cirka 4 500 stycken 

av bolagets 7,200 aktier. Risken var synnerligen stor[…].”1  

                                                 
1 Jorma Ahvenainen, Enso-Gutzeit Oy 1872-1992. I. s. 226 (översättning från finskan PS). 
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Priset per aktie var 15 000 norska kronor och totalsumman 108 miljoner kr. Budet 

antogs och i november 1918 beviljade riksdagen medel för ändamålet.  

 

Om man försiktigt räknar med att Gutzeitaktierna i genomsnitt köptes för 10 000 och 

såldes för 15 000 kronor per styck skulle konsortiets vinst ha varit cirka 36 miljoner 

norska kronor eller nio miljoner per participant. Det var alltså en ytterst lönsam och 

omfattande affär – den största som dittills gjorts i Finland – som Allan och hans   

kompanjoner genomförde.  

 

För finska staten blev Gutzeitköpet en tung börda. Olika sätt att avlyfta denna 

dryftades; bland annat gav ett brittisk-norskt konsortium med Allan Hjelt som 

mellanhand på hösten 1921 ett bud på W.Gutzeit & Co. Ab om 1,5 miljoner pund eller 

ca tre miljarder mark. Affären blev inte av, men några månader senare lyckades Allan 

via importfirman Price & Pierce för Gutzeit ordna ett pundlån på ungefär en miljard i 

finska mark. Ett villkor var att Gutzeit överförde sin brittiska importagentur på Price 

& Pierce och sina bankaffärer där till Hambros Bank, vilket staten gick med på. Allan 

fortsatte att bl.a. som styrelsemedlem engagera sig i Gutzeitbolaget och var i mitten av 

1920-talet efter staten och Nordiska Föreningsbanken den största inhemska 

aktieägaren. 

 

Året 1918 var också på ett annat sätt dramatiskt för familjen Hjelt. Tidigare nämndes 

att Allan 1916 köpte en ståtlig villa i Eira. Två år senare blev villan storpolitiskt 

aktuell, då den utsågs till blivande privatresidens för Finlands tilltänkta konung, prins 

Friedrich Karl av Hessen. Idén kan ha kläckts av Allan Hjelt själv eller hans frände, 

universitetsrektorn och Finlands ambassadör i Berlin Edvard Hjelt, som var monarkist 

och tyskvän. Familjen Allan Hjelt skulle självfallet generöst ha kompenserats av 

staten för uppoffringen. Projektet rann emellertid ut i sanden när Tyskland 

kapitulerade i november 1918 och Friedrich Karl avsade sig Finlands tron. Familjen 

Hjelt bodde kvar i Eiravillan till 1925.  

 

 

Emissionsaktiebolaget och Allan Hjelt & C:o 
 

Emissionsaktiebolaget-Emissioniosakeyhtiö grundades på hösten 1915 på initiativ av 

helsingforsköpmannen Julius Tallberg och med starkt bankstöd. Stiftare var utom 

Tallberg bankdirektörerna J.K.Paasikivi vid Kansallispankki, Axel R.Ehrnrooth vid 

Privatbanken och Otto Stenroth vid Finlands Bank samt oljedirektören Leopold 

Lerche vid Nobelbolaget i Finland. Verkställande direktör var från början 

diplomingenjör Erik von Frenckell. Bolaget, som grundades med ett aktiekapital om 

… miljoner mark som successivt höjdes till 20 miljoner år 1921. Emissionsbolaget var 

det största bankir- och fondmäklarföretaget i landet och hade Allan Hjelt & C:o  som 

närmaste konkurrent. Bolaget konstituerades som nämnts i augusti 1916 och inledde 

sin verksamhet i september samma år. Aktiekapitalet höjdes ungefär i takt med 

inflationen så att det i början av 1921 uppgick till 16 miljoner. Allan Hjelt ägde då 30 

och Conrad Spoof 20 procent av aktierna.  

 

De goda åren för utvecklingsbolag var emellertid i början av 1920-talet förbi och 

allmänheten hade efter kriget varken förmåga eller lust att placera pengar i 

värdepapper. I denna situation råkade både Emissionsaktiebolaget och Allan Hjelt & 
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C:o i stora svårigheter, på samma sätt som andra fondmäklare och banker i landet.  

Uppenbarligen för att lindra krisen och konsolidera finanserna beslöt 

Emissionsaktiebolaget och Allan Hjelt & C:o våren 1921 att fusionera med 

bibehållande av den förra firmans namn. Aktieägarna i Allan Hjelt & C:o skulle 

kompenseras genom apport (aktier i det fusionerade bolaget). Aktiekapitalet blev 36 

miljoner mk, motsvarande summan av de sammanslagna bolagens nominella kapital 

(Emissionsbolaget 20 och Allan Hjelt & C:o 16 miljoner mk).  

 

De två fusionerade finansinstituten arbetade under ett drygt halvår med var sin 

verkställande direktör: Erik von Frenckell och Allan Hjelt. Den förre lämnade 

emellertid vid årsskiftet 1922 företaget, sedan han på uppdrag av chefen för Finlands 

Bank Otto Stenroth på stockholmsbörsen med statens medel genomfört en 

valutaspekulation, som häftigt kritiserades i riksdagen och tidningspressen. Orsaken 

till kritiken var att statens medel användes för valutaaffärer av närmast privat karaktär; 

de involverade – i främsta rummet Otto Stenroth – vägrade uppge vem eller vad som 

var ”destinatör” för aktionen.2 Kort därefter utsågs– uppenbarligen på tillskyndan av 

centralbankschefen Stenroth – Erik von Frenckell till direktör vid Finlands Bank och 

avgick från Emissionsaktiebolaget. Allan blev då ensam chef för detta.  

 

När konjunkturerna på värdepappersmarknaden efter kriget drastiskt försämrades 

drogs som vi sett Emissionsbolaget och den hjeltska bankirfirman med i nedgången. 

Aktiekursen i det ofusionerade Emissionsbolaget hade i nominellt penningvärde hållit 

sig stabil till 1920, men sjönk under detta år med drygt 40 procent. År 1921, då enligt 

årsberättelsen för det sammanslagna Emissionsbolaget verksamheten varit ”ytterst 

inskränkt” och man koncentrerat sig på valutahandel, sjönk kursen ytterligare med 

mer än hälften. Ingen dividend för året utdelades. Följande år reducerade bolaget sin 

aktieportfölj och gjorde stora avskrivningar, men ingenting hjälpte.  

 

Emissionsbolagets kräftgång fortsatte och när bolagets aktier den 14 mars för sista 

gången noterades på börsen var kursen 39 mark - i deprecierat penningvärde - mot 

aktiens nominella värde om 100 mark. I realvärde var aktiekursen den sista 

noteringsdagen bara en femtiondedel av kursen i början av år 1918. 

  

Allan gjorde alltså en usel affär när han sammanslog sitt företag med 

Emissionsaktiebolaget och senare övertog ledningen av detta. Konjunkturerna var 

brant fallande och dessutom fick han dras med flera av Erik von Frenckells 

spektakulära projekt: bl.a. en rysk-finsk storbank, en flygplansfabrik, ett 

lufttrafikbolag och igenfyllande av Tölöviken som ett led i Eliel Saarinens visionära 

men aldrig realiserade stadsplan för Storhelsingfors.  

 

Mot bakgrund av Emissionsbolagets sorgliga öde är det inte lätt att gendriva 

uppfattningen att von Frenckells efterträdare ”varit klart oskickliga” (Erik Tudeer). 

Allan Hjelt hade i likhet med otaliga privatpersoner, fondmäklare och banker som rönt 

stora framgångar under och kort efter kriget svårt att anpassa sig till det försämrade 

läget. Vi kan belysa situationen med ett samtida vittnesmål.. 

 

Hjalmar Eklund, som var vicedirektör vid Unionbanken, som i slutskedet var 

Emissionsaktiebolagets huvudfinansiär, redogör för en inspektion vid ett av 

                                                 
2 Vinsten på börsoperationen, ca 355 000 mk, användes för att stöda de konkurshotade och sedermera fallerade banken 

Städernas Hypotekskassa, där Stenroth var den ledande personen. 
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Emissionsbolagets engagemang, träsliperiet AB Aavasaksa vid Torne älv. Efter en 

äventyrlig tåg- och bilresa anlände Ekholm till svenska Övertorneå, mittemot 

Aavasaksa, där följande iakttogs: 

 

”På andra sidan väntade häst och kärra, och så åkte jag på en dålig väg fram till 

sliperiet. När vi nalkades detta, gjorde körsvennen en gest att vi voro framme, men jag 

kunde inte upptäcka något fabriksartat. Jag visades på en rödmålad byggnad, som 

närmast påminde om ett större torp; där bodde ingenjören, som tillika var disponent 

på stället. Ett stycke därifrån befann sig en likaledes rödmålad byggnad, som verkade 

någotslags magasin. Det var fabriken. […] Jag bragtes ur den ena förvåningen i den 

andra.” 3      

 

Det citerade åskådliggör vilka åtaganden de von Frenckellska och Hjeltska bolagen – 

och många andra bankirfirmor – gjorde under den krigstida haussen och som de nu 

fick betala för. Hjalmar Ekholms slutomdöme om Emissionsaktiebolaget var: ”Ett 

värre augiasstall hade jag aldrig kunnat tänka mig”. 

 

Vad man framför allt kan påtala hos Allan är brist på kritisk vaksamhet när de två 

mäklarfirmorna slogs samman på vårvintern 1921. Då bokföringsmaterial saknas är 

det omöjligt att i detalj bedöma Emissionsbolagets och Allan Hjelt & C:o:s  portföljer 

och engagemang, men ett välgrundat antagande är att Emissionsbolagets engagemang 

var brokigare och den finansiella basen sprödare än i den Hjeltska firman. Erik von 

Frenckells gåpåaranda och övertalningsförmåga gav upphov till projekt som föll 

samman när högkonjunkturen följdes av stramare ekonomiska tider, något som Allan 

Hjelt borde ha beaktat innan han fusionerade sitt bolag med von Frenckells. Den 

senare tycks till en början solidariskt ha dela ansvaret för det fusionerade bolaget, men 

drog sig som vi sett i ett för honom lämpligt ögonblick tillbaka och lämnade åt 

kompanjonen att städa upp ”Augiasstallet”. 4  Detta lyckades Hjelt inte med.   

 

Slutresultatet var att Emissionsaktiebolaget och därmed den största posten i Allans 

förmögenhet, aktierna i detta företag, praktiskt taget upphörde att existera. I mars 

1924 beslöt man avveckla bolaget, och beslut om upplösning fattades i april följande 

år. Emissionsbolagets enda betydande fordringsägare var vid denna tid Unionbanken i 

Finland, vars krediter vid Emissionsbolagets upplösning uppgick till något under 17 

miljoner mk. De största förlusterna bland aktieägarna led verkställande direktören 

Allan Hjelt, Unionbanken och Kansallispankki.  

 

Efter avvecklingsbeslutet anhöll Margit Hjelt i maj 1924 om boskillnad från sin make 

med motiveringen att denne ”iklädt sig stora engagement uti A/B Unionsbankens i 

Finland och Emissionsaktiebolagets aktier, hvilka aktier i så hög grad sjunkit i värde, 

att de båda företagen nödgas afveckla”. Boskifte beviljades och följdes av skilsmässa 

mellan makarna i mars 1927. Allan ålades att betala Margit och döttrarna ett generöst 

underhåll om 120 000 mark om året. Det kan nämnas att skilsmässan inte enbart 

                                                 
3 Ekholms text lyder i fortsättningen:”[Emissionsboloagets] tillgångar voro nästan alla av ytterst problematisk 

beskaffenhet, och det mötte icke mycken svårighet att fastslå, att hela aktiekapitalet i alla händelser var förlorat, men 

huruvida mankot kunde inskränkas härtill var det till en början omöjligt att konstatera. Naturligtvis ställdes affären 

omedelbart under avveckling. Redan vid slutet av bankens första arbetsår hade det framgått, att en förlust på åtskilliga 

miljoner utöver [Emissions]bolagets egna kapital var förhanden. Denna nödgades banken av sina influtna vinstmedel 

avskriva, och den influerade naturligtvis starkt på arbetsresultatet för det året.” – Ekholm 1932 s. 216 och 219-222. 
4 Att von Frenckell förfarit svikligt antyds av att hans barn Gunvor och Bo uttryckligen uppmanades att undvika 

kontakter med honom. – Muntliga uppgifter av Gunvor Magill och Bo Hjelt. 
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föranleddes av Allans försämrade ekonomiska ställning – äktenskapet hade länge 

knakat i fogarna. Margit hade hoppats på ett nytt gifte med en älskad gift man, som 

dock efter skilsmässan mellan makarna Hjelt drog sig tillbaka.  

 

 

Ny start 

 

Emissionsaktiebolagets sammanbrott ledde till att Allans inkomster mellan 1923 och 

1924 enligt taxeringslängden sjönk från 1,6 miljoner till 300 000 mark. Om han ville 

behålla den levnadsstandard han var van vid var han alltså tvungen att se sig om efter 

nya inkomstkällor. Sådana fann han i försäljning av Åbo Klädesfabrik till 

Wärtsiläbolagets chef Wilhelm Wahlforss (denne överlät efter något år företaget till 

den judiske affärsmannen Leo Wainstein), engagemang i skogsindustriföretaget Ab 

Kemi Oy, avyttring av stadsvillan vid Fabriksgatan 32 c-d och handel mellan Finland 

och Italien.  

 

När aktiemajoriteten i Kemibolaget i slutet av 1919 övergick från Uleåborgsfamiljerna 

Snellman och Bergbom till utomstående förmedlade Allan Hjelt & Co. en stor 

aktiepost till en grupp norska affärsmän, där två av Allans kontrahenter i 

Gutzeitaffären, Einar W.Egeberg och Rudolf Olsen, stod i spetsen. Aktiemajoriteten i 

bolaget stannade i finska händer, men det norska konsortiet blev med sin fjärdedel av 

aktiekapitalet den största enskilda ägargruppen. Allan ökade så småningom sitt 

aktieinnehav i Kemibolaget och blev senast 1922, då han förvärvade Rudolf Olsens 

aktier, företagets största enskilda delägare. I september samma år arrangerade han för 

bolaget ett agentavtal med firman Price & Pierce i London, som bröt Kemis 

halvsekellånga förbindelse med det konkurrerande agenturföretaget F.G.Neame. I 

november samma år invaldes Allan i Ab Kemis tremannastyrelse, där han satt till 

1930. 

 

På hösten 1922 – efter den fascistiska statskuppen i Italien – meddelade Finlands 

utrikesministerium att Italiens alla icke-italienska konsuler i Finland skulle befrias 

från sina uppdrag vid årsskiftet 1923. I februari 1923 utnämnde Italiens konung 

ingenjör Allan Hjelt till landets konsul i Helsingfors och följande år till generalkonsul 

av andra kategorin med jurisdiktion över hela södra Finland. Allans italienska 

kontakter stärktes ytterligare när han i februari 1925 sålde sin praktvilla vid 

Fabriksgatan i Helsingfors till italienska staten för en halv miljon lire (ca 830 000 

mark). Den hjeltska villan blev Italiens ambassads residens. 

 

 

 Allan Hjelt börjar handla på Italien 

 

I början av januari 1922 ingick i affärstidskriften Mercator en osignerad artikel, 

"Pappersindustri och cellulosaimport i Italien", där den italienska pappersindustrins 

svårigheter efter kriget behandlades. Som orsak till problemen anfördes att den 

italienska importtullen för tidningspapper – en betydande kvantitet annat papper 

falskdeklarerades som tidningspapper – hade upphävts, vilket lett till att införseln av 

färdigt papper kraftigt ökat medan cellulosaimporten minskat. Italiens viktigaste 

cellulosaleverantörer var traditionellt Tyskland, Österrike, Sverige och Norge medan 

Finland knappast alls förekom i importstatistiken. Artikelskribenten i Mercator ansåg, 

på okända grunder, att "de finska fabrikanterna för ögonblicket [hade] ett 
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gynnsammare tillfälle än någonsin förr att införa sin vara på den italienska 

marknaden". Det kan tänkas att Allan tog fasta på de här utmålade möjligheterna, som 

blev än mer attraktiva när Finland och Italien på hösten 1924 slöt ett handelsfördrag, 

där tullen på cellulosa avlyftes. 

 

Senast på hösten 1924 beslöt Allan, Italiens 

nyss utnämnde generalkonsul i Helsingfors, 

att på allvar satsa på den italienska markna-

den. Den 29 november 1924 antogs bolags-

ordning för Ab Italo-Finlandese Oy/Societá 

Anonima, som skulle ägna sig åt "agentur-

rörelse, affärs- och kreditförmedling samt 

handel med lofgifna inhemska och ut-

ländska varor, jämväl trävaror". Bolagets 

hemort var Helsingfors och aktiekapitalet en 

miljon mark, fördelat på 1 000 aktier. Vid 

konstituerande bolagsstämma i Helsingfors 

i januari 1925 innehade Banca Commerciale 

Italiana den största aktieposten, 330 aktier, 

och Allan Hjelt den näst största, 250. 

Mindre aktieposter övertogs av några av 

Allans affärsvänner i hemlandet och hans 

främsta medarbetare i Italien.  

 

Vid stämman utsågs Allan till styrelseord-

förande och verkställande direktör med en 

garanterad årslön om 60 000 lire (100 000 

mark) och nio procent av nettovinsten i tan-

tième. Till verkställande direktör i Italien 

utsågs den judiske juris doktorn Federico Weil, 

som fick 30 000 lire i årslön och en tantième 

om tre procent. Italo-Finlandese inrättade i början kontor i Helsingfors, vid Norra 

Esplanandgatan 33, och i Milano, vid Via E.Amicis 43. En tid torde Allan ha pendlat 

mellan Helsingfors och Italien, men senast från hösten 1927 var han huvudsakligen 

bosatt i Italien och avgick därför som italiensk konsul i Helsingfors vid årsskiftet 

1928.  Under ungefär ett halvt decennium var Allan bosatt i Italien, där han på våren 

1933 utnämndes till finsk honorärkonsul i Rom. När han emellertid på hösten samma 

år ingick sitt andra äktenskap (se nedan) och stadigvarande bosatte sig i Helsingfors 

måste han avgå från konsulsbefattningen i Italien. År 1937 blev emellertid Allan på 

nytt utnämnd till finsk honorärkonsul i Rom och kvarstod i denna befattning till sin 

död. 

  

Allans närmaste medarbetare i Italo-Finlandese, Federico Weil, hade innan han 

inträdde i Allans bolag sysslat med affärer i stål- och maskinbranschen. Viktigare var 

emellertid hans förbindelser med den italienska affärseliten. Enligt Finlands 

ambassadör i Rom, Herman Gummerus, var Weil en "mycket förmögen, känd och 

uppskattad affärsman", som i egenskap av brorson till Banca Commerciale Italianas 

grundare hade nära kontakter till detta mäktiga bankinstitut. Sina affärer bedrev Weil 

dels från Milano och dels från Florens, där hans svärfar, en bankir, var ordförande för 

Allan Hjelt som Finlands honorärkonsul 

i Rom på 1930-talet. (BHP)  
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handelskammaren. Federico Weil blev 1925 finsk vicekonsul i Milano och utnämndes 

följande år till samma befattning i Florens.  

 

Då inga handlingar från Italo-Finlandeses (efter telegramadressen kallad Italofin) 

affärsverksamhet är bevarade det svårt att skapa sig en realistisk uppfattning om 

bolagets rörelse. Finska Cellulosaföreningens direktör meddelade emellertid vid ett 

styrelsemöte i mars 1925 att "agentkontrakt hade upprättats med generalkonsuln här 

Allan Hjelt rörande försäljning av cellulosa till Italien och affärerna på Italien hade, 

glädjande nog, redan kommit i gång". Åtminstone fram till Hjelts död 1945 

förmedlade Italofin Finlands hela cellulosaexport till Italien, vilket gör att den 

officiella utrikeshandelsstatistiken samtidigt åskådliggör denna del av bolagets rörelse. 

Under åren 1925-1939 gick i genomsnitt 2,7 % av Finlands sammanlagda 

cellulosaexport till Italien och andelen var svagt stigande. 

 

 

Italo-Finlandese hade, att döma av Helsingfors adress- och yrkeskalender, senast 1928 

vid sidan av cellulosaexporten en "textilavdelning", som sysslade med import till 

Finland av färdiga italienska textilier och utförsel av finsk ”silkescellulosa”. År 1934 

återfinns t.ex. den finländske textildirektören Leo Wainstein, som då var bosatt i 

Italien, bland aktieägarna i Italofin. En annan artikel som firman levererade till Italien 

var plywood, som från 1936 förmedlades av Allans vän, "fanerkungen" Bruno Krook.  

 

Allans satsning på den italienska marknaden var till att börja med framgångsrik, men 

depressionen i början av 1930-talet skapade så stora svårigheter att Italofins vinst 

mellan 1928 och 1933 minskade från 300 000 till 13 000 mark. Den negativa 

resultatutvecklingen gjorde att stämningen bland delägarna blev inflammerad. Vid 

bolagsstämma i Helsingfors i maj 1934 hade enligt protokollet styrelsemedlemmen 

Gugliemo Reiss Romoli, som representerade 32 % av aktierna som ombud för 

konkursboet Societá Finanziaria Italiana, "handlat i allra högsta grad taktlöst" mot 

verkställande direktören Allan Hjelt, och Leo Wainstein dessutom ställt kritiska frågor 

till denne. Sekreteraren hade vid mötet uppläst ett juridiskt utlåtande om villkoren för 

nedsättning av aktiekapital i Finland. Vid ordinarie bolagsstämma följande år hade 

Societá Financiaria och Wainstein sålt sina aktier medan Allan Hjelt och Weil ökat 

sina andelar (till sammanlagt 83 %). 
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I mitten av 1930-talet förbättrades Italofins situation radikalt; den taxerade vinsten för 

1934 var nästan 300 000 mark och den steg därefter till drygt det dubbla år 1939. 

Detta år kulminerade också Allan Hjelts taxerade inkomst efter första världskriget 

med nästan 700 000 mk. Under andra världskriget krympte inkomsterna, men de rörde 

sig ändå på en så hög nivå att hans genomsnittsinkomst för åren 1941-1944 översteg 

200 000 mark. 

 

I början av 1930-talet ingick Allan Hjelt ett nytt äktenskap. Han träffade 1932 på en 

björnjakt i Sovjetunionen den unga svenska änkan Valborg Unander-Scharin (f. 

Svensson 1902), som ärvt en tredjedel av Skyllbergs bruk i södra Närke i 

Mellansverige. Skyllberg, med anor från 1600-talet, var ett stort bruks- och 

godskomplex om 28 000 hektar. Bröllop mellan den 48-åriga Allan och den 31-åriga 

Valborg firades i november 1933. Paret slog sig ned vid Unionsgatan 18 i Helsingfors, 

där sonen Bo föddes år 1935. Tre år senare flyttade familjen till Sverige, där Valborg 

– som hade äktenskapsförord – efter en tid köpte en stor privatvilla i Saltsjöbaden. 

Allan skaffade sig ett representativt kontor vid Strandvägen 51 i Stockholm, som han 

inredde med Alvar Aaltos funkismöbler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allans funkiskontor, som genom sin konsekventa 

Aaltoinredning ger uttryck för hans starka band till 

fosterlandet. (BHP) 

  

 

Allan med sonen Bo hemma på Unionsgatan 18 i 

Helsingfors 1936.(BHP) 

Allan Hjelt vid en skjuten älg vid en jakt på 

Skyllbergs marker. (BHP) 
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Handelsråd i Bern  

 

I mitten av 1930-talet hade Allans italienska 

affärer stabiliserat sig och han själv på nytt 

bildat familj och ingått ett förmöget äkten-

skap. I närmiljön var allt i sin ordning, men i 

yttervärlden tornade orosmolnen upp sig. På 

sensommaren 1939 utbröt andra världskriget 

och den 30 november 1939 angrep Sovjet-

unionen Finland. Efter en 105 dagar lång för-

svarskamp slöt Finland en tung fred med sin 

stora granne. Men fredstillståndet varade inte 

länge. I juni 1941 utbröt på nytt krig mellan 

Sovjetunionen och Finland, som nu hade 

Stortyskland vid sin sida. I detta skede beslöt 

den fosterländskt sinnade Allan Hjelt att ställa 

sin erfarenhet och sitt kunnande i hemlandets 

tjänst. 

 

När Finland på sommaren 1941 på nytt invol-

verades i krig visade det sig nödvändigt att 

engagera en särskild person för att övervaka 

försvarsmaktens omfattande beställningar i 

Schweiz, som vid sidan av Sverige var den 

enda neutrala varuleverantören i Europa. 

Merkantila avdelningen vid huvudstaben ut-

såg för uppdraget generalkonsul Allan Hjelt, 

som anlände till den schweiziska huvudstaden 

Bern den 27 augusti 1941. Då dennes verk-

samhet, som var frivillig och skedde gratis, 

förutsattes fortsätta så länge kriget pågick föreslog Finlands Bernambassadör utrikes-

ministeriet att Hjelt skulle utnämnas till t.f. handelsråd i Bern, vilket skedde. Allan 

skötte sitt uppdrag i Schweiz i ungefär ett och ett halvt år. 

 

Det är inte möjligt att här skildra Allans verksamhet i Schweiz under kriget, som vi 

har detaljerade uppgifter om i hans dagbok från denna tid. Hans uppdrag, som utom 

militära beställningar snart också omfattade annat handelsutbyte, var både ansvarsfyllt 

och arbetsdrygt. Sammanträdena med affärsmän, ingenjörer, militärer och diplomater 

var otaliga och tjänsteresorna stäckte sig utom till orter i Schweiz också till Italien, 

Tyskland, Sverige och Finland. Transaktionerna höll sig genomgående på  hög nivå; 

bland affärskontakterna kan nämnas Brown, Boveri & Co., Oerlikon och Nestlé i 

Schweiz, Isotta och Fiat i Italien samt firmorna Ahlström och Strömberg i Finland. 

 

Allans dagbok ger bilden av en för sitt land hektiskt verksam affärsman, vars hälsa till 

slut undergrävdes. I början av år 1942 antecknar han för första gången ett läkarbesök 

(i Florens), och därefter börjar han regelbundet utöva motion, huvudsakligen golf och 

skidåkning. Arbetet med att organisera och sköta den finsk-schweiziska handeln 

fortsatte emellertid i oförminskad takt ända tills Allan i Stockholm i sin dagbok för 

den 8 oktober 1942 antecknar: ”13.30 sjuk (flimmer), säng” och följande morgon: 

”Svimning. Grand [hotells] trappa”. Trots hjärtbesvären – angina pectoris – fortsatte 

Allan Hjelt som finskt handelsråd i Bern. 

(BHP) 
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mötena, resorna och representationen som förut. Men till slut bryter Allans hälsa 

definitivt samman. I början av juli 1943 beviljas han sjukledighet, som förlängs månad 

efter månad med ett par veckor i maj-juni 1944 som enda undantag.  

  

Den 6 april 1945 avlider Allan Hjelt i hjärtslag på resa med s/s Brynhild mellan 

Stockholm och Åbo, på väg för att motta en hög finsk orden. Denna föräras hans änka 

postumt, vilket var ovanligt. Allan lämnade inte någon betydande personlig 

förmögenhet efter sig. Bouppteckningen upptog nettotillgångar om 4,1 miljoner mark 

och 23 000 schweiziska franc, vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär 3,3 

miljoner euro. 
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Rådstuvurättens arkiv: Margit Hjelts anhållan om boskillnad  

Drätselkammaren: Taxeringslängder för kommunalskatten (alfabetiskt register)  

Bouppteckning efter Allan Hjelt 

 

Åbo magistrats arkiv 
Bouppteckning efter Edrik Hjelt 

Drätselkammaren: Taxeringslängder för kommunalskatten (efter bostadsadress) 

 

Bo Hjelts privatarkiv, Stockholm 
Brev från Allan till Margit Hjelt 29.9.1922 

Allan Hjelts dagboksanteckningar 27.8 .1941 – 23.6 1943 
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