I Karl Hermans Fotspår
Efterarbete
Tilläggsinformation och aktivitetsförslag för läraren att återkomma
till efter vandringen
Karl Herman arbetade i 10 år som handelsbiträde på Herlins järnaffär och 1868
fick han anställning hos G.F Stockmann, som då ägde Helsingfors största järnaffär.
År 1874 grundade Renlund tillsammans med A. Parviainen och A.W. Winter ett
partihandelsbolag för kolonialvaror, salt och järnvaror under namnet Parviainen &
Winter. År 1884 tog Renlund ensam över firmans järnhandel och detaljhandel på
Mikaelsgatan 8. I slutet av 1800 talet grundade Schildt, Hallberg och Renlund
fastighetsaktiebolaget Atlas och lät bygga ett ståtligt hus i hörnet av Alexanders och
Mikaelsgatan. Huset står där ännu idag. Renlund stod för halva kostnaden av
bygget och flyttade sin järnhandel till de nya lokalerna där den verkade de
kommande 50 åren, alltså även efter Renlunds död. Renlund hade också sin
privata bostad i huset.
Vid sidan om järnhandeln hade Renlund även tid för investeringsverksamhet samt
både rädda och stöda nystartade företag. Han gick i borgen för sina affärsbekanta
hela 157 gånger, och hans namn finns bakom många av Finlands än idag största
företag som Wärtsilä, Fazer, Stockmann och Kesko.
Aktivitetsförslag Diskutera dessa fakta med eleverna och låt dem
välja ett företag som har utvecklats tack vare K.H. Renlunds
finansiering. Finn fakta om företaget, historia, marknadsvärde.
Renlund var känd för sin filantropi, att hjälpa anda mindre bemedlade
ekonomiskt. Han var till exempel en aktiv mecenat för den nationella konsten och
såg det som sin nationella plikt att stöda finska konstnärer genom att på vernissage
köpa de tavlor som ingen annan ville köpa. Han skaffade sammanlagt 39 verk till
sin privata samling.
Aktivitetsförslag Studera den okända tavlan från Herman Renlunds
samling (tavlan hittas på www.helsingfors.luckan.fi/karlherman).
Ingen vet varifrån den kommit men man tror att den är målad av en
kvinna. Vem kan det vara? Be eleverna hitta på och skriva ner en egen
historia om denna okända målade och dennes relation till Karl
Herman.

Karl Herman Renlund blev miljonär som 50 åring. Under de följande 6 åren hann
han ännu fördubbla sin förmögenhet. Renlund ville att så många som möjligt
skulle kunna ta del av hans tillgångar även efter sin död. Han lät därför grunda
olika stipendiefonder till förmån för ungdomens utbildning och vetenskaplig
forskning. Renlunds mors minnesstiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,
grundades 10 år efter hans död. Renlund hade stipulerat i sitt testamente att det
skulle få ta sin tid och göras så grundligt som möjligt. Stiftelsen är en stor
bidragsgivare till barnvård och utbildningsverksamhet även idag, 110 år efter
Renlunds död.
Aktivitetsförslag Sök på stiftelsen och vad de står för idag. Se om ni
kan hitta paralleller till er egen utbildning och skolgång. Har Karl
Herman ett finger med i spelet även här?

Carl Borenius:
I dag ha femti år förgått
Som Renlund uti verldssystemet stått
Ett talande bevis i rundigt mått
På att hvad Gud har skapat är ganska godt
Som ungersven han lefvat tills idag
Och trotsat så naturens lag
En hustru nog han gärna ville ha
Men vet ej riktigt hvems han skall sig ta.
Jag fruktar därför, trots hans hjertas kraf,
Att ej det blifver något giftas af.
En sven han är och blir i all sin dar,
Och som en sven han nog till himlen far.
Sången hittas på
www.helsingfors.luckan.fi/karlherman

