
HELLNAS SAG AKTIEBOLAG.
HELLNÄSIN SAHA OSAKEYHTIO.

S ågrörelse och kvarndrift.

Hulvudkontor i Wasa.

o

I r lBBg grundlades af hemmansägarna Jo-
I I hannes Srneds och Jakob Smeds samtr/. I.
Murkais i Wörå socken på en naturskön och för

Saha- ja myllyliike.

P iirikonttori W aasassa.

\/uonna lBBg rakensivat talollisel Johannes ia
v lakob Smeds sekä /. T. Murkais Vöyrin pitä-

jään luonnonihanalle ja tarkoitukseensa'erittäin

JO|TANNES SMEDS

ändamålet synnerligen lämplig plats vid sundet,

som afskiljer Lill-Oxkangar från fastlandet, en

enramig såg, som fick namn af Hellnäs såg. Rö-

relsen drefs under firmanamnet Hellnäs Såg-

bolag. Kort därpå inrättades äfven kvarndrift
för de omkringliggande folkrika byarnas hus-

behofsmalniqg. Företaget leddes af Johannes Smeds

såsom chef, med Jakob Smeds såsom disponent
under det första verksamhetsåret, hvarefter han

sopivalle paikalle sen salmen varrelle, joka eroit-
taa Lill-Oxkangarin mantereesta, yksiraamisen

sahan, joka sai nimekseen Hellnäsin saha. Lii-
kettä harjoitettiin toiminimellä Hellnäsin Saha.

yhtiö. Pian senjälkeen järjestettiin sahan yh-

teyteen myöskin myllylaitos ympäristössä ole-

vien väkirikkaitten kylien kotitarvejauhatusta
varten. Tämän likkkeen toimintaa johti Johan-
nes Smeds, ja oli sen isännöitsijänä ensi toiminta-
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efterträddes af M. Ollus, som äfven öfvertagit

hans andel i affären. Då Ollus efter några år

flyttade till Kimo, öfverlämnades ledningen helt

och hållet åt Johannes Smeds.

Sågen, som producerade 300 standards virke

om året, sålde tillverkningarna under flera års

tid till större aflastare inom landet och fick

arbeta utan några som helst afbrott genom elds-

vådor eller af andra orsaker. Emellertid be-

vuonna Jakob Smeds, minkä jälkeen hänen ti'
lalleen tuli M. Ollus, jolle hänen osuutensa liik-

keeseen siirtyi' Kun Ollus muutaman vuoden

perästä muutti Kimoon, joutui liikkeen johto

kokonaan Johannes Smedsille.

Tämä sahalaitos, jola valmisti 300 standart-

tia puutavaroita vuodessa, myi tuotantonsa mo-

nena vuonna suuremmille puutavaranviejille

maassamme ja sai rauhassa työskennellä ilman

Helinäs såg - llellnäsin saha

fanns anläggningen för liten för den större drift,

som tydligen var af behofvet påkallad. Därför

bestöts år lB97 att genom tillbyggnad förstora

sågen, som då förseddes med en enkel och en

dubbel ram, hvarigenom tillverkningsförmå-

gan .uppbragtes till 2,000 standards om året'

Samtidigt anskaffades äfven en hyfvelmaskin'

Tillverkningarna såldes härefter direkt till ut-

Ländska köpare. Vid sidan af den egentliga verk-

samheten med tillverkning och export af sågadt

virke utskeppades äfven betydande mängder

pappersved och ProPs.

minkäänlaisia tulipalojen tai muiden syiden ai-

heuttamia keskeytyksiä. Mutta pian huomattiin

laitos liian pieneksi. Sentähden päätettiin suu-

rentaa sahaa lisärakennuksella ja hankittiin sii-

hen yksinkertainen ja kaksinkertainen raamisaha,

minkä kautta tuotantokyky kasvoi 2,000 stan-

derttiin vuodessa. Samalla hankittiin myöskin

höyläkone. Valmisteet myytiin tämän jälkeen

suorastaan ulkomaisille ostajille. Varsinaisen sa'

hatavaran tuotannon ja viennin ohella 1ähetettiin

ulkomaille myöskin huomattavat määrät paperi'

puuta ja ProPsia.
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Klyfsåg och andra mindre maskiner inrätta-
des år 1912 ftir att noggrannare tillvarataga af-

fall, och har sågen sedan dess haft en årligen till-
tagande leverans af lådor af olika slag.

Genom köp öfvertog Hellnäs Sågbolag år

1908 en af hemmansägaren Samuel Ötlng i
Maxmo bedrifven exportaffär af props och pap-

persved jämte båtar och diverse redskap. Är
1910 den 15 september öfvertog bolaget hälften

Vuonna l9l2 hankittiin halkomissaha ja

muita pienempiä koneita jätteiden tarkemmaksi

käyttämiseksi, ja on saha siitä pitäen valmis-

tanut vuosillain yhä lisääntyviä määriä erilaisia

laatikoita.
Vuonna 1908 osti Hellnäsin Sahayhtiö ta-

lollisen Samuel Ölingin Maalahdella harjoitta-

man propsin ja paperipuiden vientiliikkeen aluk-

sineen ja kojeineen. Vuonna 1910 syysk. 15 p:nä

llellnäs brädgård - llellnäsin lautapiha

i firman Håkans d Sands ångsåg i Petsmo,

Kveflaks, och erhöll Hellnäs Sågbolag försälj-

ningsrätten äfven för detta företag, som tillver-
kar, sedan sågen efter en eldsvåda år 1913 har

nybyggts, omkring 1,000 standards sågadt virke

samt props och pappersved.

Sedan firman år 1911 beslutat inrätta kon-

tor äfven i Wasa, öfvertogs firman Piispanen dr

Hägglunds därstädes bedrif na exportaffär med

rundvirke'och uppköpes sedan dess äfven sågadt

virke från särskilda mindre sågar, hvilka lasta

osti toiminimi puolet toiminimen Håkans d
Sandsin höyrysahasta Petsmon Koivulahdella
ja sai Hellnäsin Sahayhtiö tämänkin liikkeen myyn-

tioikeuden. Mainittu saha valmistaa, sittekuin

se tulipalon jälkeen v. 1913 rakennettiin uudel-

leen, noin 1,000 standerttia sahatavaraa, propsia

ja paperipuuta.

Kun toiminimi vuonna 1911 oli päättänyt

avata konttorin myöskin Waasassa, siirtyi sille

toiminimen Piispanen & Hägglund siellä harjoit-

tama pyöreän puutavaran vientiliike ja ostetaan

siitä lähtien myöskin sahatavaraa erinäisiltä pie-
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öfver Wasa. På grund af särskilda omständig-

heter beslöts år 1914 att äfven flytta hufvud-
kontoret från sågen i Hellnäs till Wasa.

Utskeppningen utgjorde senaste år före kri-
get cirka 5,000 standards sågade varor och 25,000

famnar rundvirke.

På initiativ af firman hafva särskilda lasta-

geplatser inom Wasa och Nykarleby lotsfördel-

ningsdistrikt upptrallats och firmans virke lastas

numera i följande hamnar: Nykarleby, Monäs

sund, Björkholms sunds yttre hamn, Hellnäs inre

hamn, Gloskär, Gerby och Wasa. En stor kost-

nad nedlades år 1909 på sprängning och mudd-

ring i Björkholms sund för att öppna vägen för
större fartyg till sågen. För detta arbete inköptes

egen dykareutrustning, införskrefs från utlandet
särskilda större arbetsredskap samt hyrdes sta-

den Björneborgs muddringsverk. Farleden, som

före detta arbete endast t|llät 14 fots fartyg att
passera, är nu trafikabel för fartyg liggande 1B

fot och tillåter lastning vid sågen, där båtarna

ligga alldeles skyddade för alla vinda,r.

Vid sågen finnes egen båtslip och en liten
reparationsverkstad, som äfven anlitas af lands-

bor för mindre reparationer.

Under denna tid af framåtskridande och ut-
vidgning af rörelsen hade delägarna i företaget

funnit nödigt att ifrän öppet bolag ombilda af-

fären till aktiebolag. På konstituerande stämma

den 9 maj 1910 antogs stadgar för det sålunda

bildade aktiebolaget, Hellnäs Såg Aktiebolag,

hvilka,stadgar fastställdes genom senatens reso-

lution af den 22 iuli samma år. Till verkställande
direktör i bolaget utsågs vid sagda möte hem-

mansägaren Johannes Smeds, som allt fortfa-
rande bekläder denna post. Öfriga medlemmar i
direktionen äro nu kollegieassessorn, distrikts-
veterinären K. J. Nygård och hemmansägaren

M. Ollus.

Per procuram tecknas firman af herrar M.

.loel Hedström och Siglrid Backman, af hvilka den

sistnämnde såsom suppleant jämväl är medlem

af bolagets direktion.

niltä sahoilta, joiden vienti tapahtuu Waasan

satamasta. Erikoisten seikkain perusteella pää-

tettiin vuonna 1914 myöskin muuttaa pääkont-

tori Hellnäsin sahalta Waasaan.

Vienti käsitti sodan edellisenä vuonna noin

5,000 standerttia sahatavaraa ja 25,000 syltä
pyöreätä puutavaraa.

Toiminimen alotteesta on tutkittu väylät
erinäisiin lastauspaikkoihin Waasan ja Uuden-

kaarlepyyn luotsauspiireissä, ja mainitun liikkeen

puutavaroita lastataan nyttemmin seuraavissa

satamissa: Uudessakaarlepyyssä, Monäsin sal-

messa, Koivusaaren salmen ulommassa satamassa,

Hellnäsin sisemmässä satamassa, Gloskärissä, Ger-

byssä ja Waasassa. Vuonna 1909 uhrattiin pal-
jon laukomis- ja ruoppaustöihin Koivusaaren sal-

messa väylän syventämiseksi suurille laivoille.

Tätä työtä varten ostettiin omat sukeltajankojeet,

hankittiin ulkomailta erinäisiä suurempia työ-

kojeita ja vuokrattiin Porin kaupungin tnutaus-

laitos. Tässä väylässä, jota ennen näitä töitä
vain 14 jalkaa Syvässä käyvät laivat voivat pur-
jehtia, voi nyt liikkua 18 jalkaa syvässä kulkevat
ja saattavat ne lastata sahan satamassa, joka on

kaikilta tuulilta suojattu.
Sahalla on oma telakka ja pieni korjauspaja,

jota maalaisetkin käyttävät pienemmissä kor-
jaustöissä.

Tämän liikkeen kehityksen ja laajennuksen

aikana katsoivat yrityksen osakkaat tarpeelliseksi

muuttaa se avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi.

Perustavassa kokouksessa toukokuun 9 p:nä 1910

hyväksyttiin näin perustetun osakeyhtiön, Hell-

näsin Saha Osakeyhtiön säännöt, jotka senaatti

vahvisti saman vuoden heinäkuun 22 p:nä. Yh-
tiön toimitusjohtajaksi valittiin samassa kokouk-

sessa tilanomistaja Johannes Smeds, joka yhä

edelleen on tässä toimessa. Johtokunnan muut
jäsenet ovat nykyään kollegianasessori, piirieläin-

Iääkäri K. J. Ny7drd ja tilanomistaja M. Ollus.

Yhtiön toiminimen merkitsevät per procuram

herrat M. JoeI Hedström ja Siglrid Backman,

joista jälkimäinen myöskin on johtokunnan vara-
j äsen.
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Bolagets aktiekapital är 300,000 mark stort Yhtiön osakepääoma on 300,000 markkaa

och är fördeladt på 300 aktier, lydande enhvar å ja on se jaettu 1,000 markan nimellisarvoisiin

1,000 mk. osakkeihin

Den ordinarie arbetsstyrkan vid sågen i Wörå

uppgick före kriget vid normal produktion till
ett femtiotal personer. Under krigsåren har nä-

gon utskeppning icke ägt rum, utan har verksam-

heten vid sågen dels varit begränsad, dels legat

nere. Emellertid har bolagets brädgårdar under

dessa år blifvit fyllda, och står firman därför

väl rustad för att kunna deltaga i den otvifvel-

aktigt forcerade utskeppning af sågade trävarot,

som kommer att äga rum, när den af alla efter-

längtade freden engång är inne.

Vöyrissä olevan sahan työväestön lukumäärä

nousi säännöllisen tuotannon aikana ennen sotaa

noin viiteenkymmeneen henkeen. Sotavuosina

ei ole harjoiteltu minkäänlaista vientiä, vaan on

toiminta sahalla osin ollut rajoitettu, osin

kokonaan seisauksissa. Mutta yhtiön lautatarhat

ovat näinä vuosina täyttyneet, ja on liike

sentähden hyvin varustettu ottaakseen osaa sii-

hen epäilemättä suuremmoiseen sahattujen puu-

tavarain vientiin, joka alkaa sittekuin kaikkien

kaipaama rauhan aika kerran alkaa.

;

WasaI&ll.-25.


