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”Så gör jag af med penningar” 

En inblick i Kramforsbolagets skogsaffärer i lappländska Hacksjö år 1887 

 

Erik Nydahl 

 

 

En mörk och kulen vinterdag veckan före jul 1887 pulsade en hästskjuts genom snön 

på vägen som ledde från byn Hacksjö i Åsele lappmark på väg ner till ångerman-

ländska Backe. Mannen i släden var skogsinspektor för Kramfors AB, ett av de 

större sågverken efter Ångermanälven. Dagen innan hade han, Israel Mattsson, av-

slutat skogsaffärer med bönderna i Hacksjö och nu var han på väg hemåt. Till tele-

grafstationen i Backe, varifrån han kunde meddela sig med brukspatron om affären, 

återstod det ännu ett par dagars färd. Därför gällde det att komma fram så fort som 

möjligt i det bistra vinterföret.1 

 

Från 1800-talets första hälft och fram till 1900-talets början förändrades 

ägandet till skogsmarken i stora delar av Norrland. I ett första skede skif-

tade staten ut kronoskog till bönder och nybyggare genom de så kallade 

avvittringsprocesserna. Denna överföring av äganderätten på privata hän-

der följdes av ett andra skede då delar av den utskiftade marken kom att 

övergå på olika aktiebolag knutna till sågverksindustrin. Katalysatorn i 

denna process var industrialiseringen, som tog fart efter 1800-talets mitt 

med sågverksrörelsen i en ledande roll. De norrländska skogarna laddades 

härigenom med stora kommersiella värden och blev på samma gång intres-

santa för spekulation. Skogar, bönder och nybyggare utsattes för ett omfat-

tande förändringstryck när gamla agrara strukturer konfronterades med 

den nya tidens industrikapitalism. 

                                                           
1 Artikeln har utarbetats inom projektet Skogens entreprenörer; industrialisering och 

modernisering i Norrlands inland 1850–1910, finansierat av Riksbankens jubileums-

fond. 
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   Inledningsvis refereras till en ögonblicksbild av skogshandeln som sär-

skilt i Norrlands inland pågick med stor intensitet framåt sekelslutet. Un-

der vad som bäst kan beskrivas som en skoglig ”guldruschtid” åkte såg-

verkens representanter kors och tvärs genom socknar och över landskaps-

gränser för att köpa skog och mark av bönderna. Samtidigt lades grunden 

för en folklig mytbildning som har levt kvar in i våra dagar, om hur det 

egentligen gick till när skogen bytte ägare. 

   Sågverksindustrins frammarsch som jordägare i Norrland följdes av om-

fattande protester runt sekelskiftet 1900. En rad tämligen schablonmässiga 

utsagor från denna tid vittnar om hur bolag och andra spekulanter köpt 

avverkningskontrakt och hemman av bönder genom skumraskmetoder, så 

kallat ”baggböleri”, med eller utan brännvins hjälp. Något som i gängse fall 

slutat med att de säljande bönderna lämnats kvar på sina gårdar i ekono-

miskt och socialt armod, medan bolagens ägare håvat in ”millioners milli-

oner” på den forna bondeskogen. Den här dystopiska uppfattningen om 

skogsbolagens inträde på scenen förmedlades bland annat genom litterära 

verk av Valdemar Lindholm, Olof Högberg och andra författare, fram-

ställda i moderniseringskritisk anda kring sekelskiftet 1900. Men också, 

beträffande de sociala konsekvenserna, av den stora Norrlandsutredning-

en. Dess betänkande från tidigt 1900-tal låg sedermera till grund för den 

jordförvärvslagstiftning som instiftades av riksdagen 1906 och som förbjöd 

aktiebolag från att fortsätta köpa mark av enskilda bönder. 2 

   Inom historieforskningen har den här traditionella bilden av ”baggböle-

riet” alltmer kommit att ifrågasättas. Mats Rolén har framhållit att bönder-

na i jämtländska Revsund agerade rationellt utifrån sin tids förutsättningar 

när de valde att kassera in skogen i reda pengar och, vissa av dem, övergå 

till att lönearbeta.3 Likaså har Ove Lundberg kommit fram till att bolagen i 

                                                           
2 För en översikt av Norrlandsfrågan och sekelskiftesdebatten, se Erik Nydahl, 

”Nybyggen till reapris? Bolagsköp av jordbruksfastigheter i ångermanländska 

Edsele socken cirka 1870–1906”, och där anförda arbeten, i Stefan Dalin (red.), 

Makt, myter och historiebruk: historiska problem i belysning, Sundsvall 2014. 
3 Mats Rolén, Skogsbygd i omvandling: studier kring befolkningsutveckling, omflyttning 

och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820–1977, Uppsala 1979, s. 36f. 
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Örnsköldsviksområdet handlade efter ”rent marknadsmässiga principer”.4 

Med marknadsmässigt avses att bolagen betalade bönderna konkurrens-

kraftiga priser och många gånger till och med var prisledande. Själv har jag 

pekat på den snabba stegringen av marknadspriserna, som för vissa jord-

bruksfastigheter kunde uppgå till tusentals procent under några få decen-

nier, som en viktig orsak till det missnöje som kanaliserades mot bolagen. 

Många som sålt blev så småningom varse om att de skulle ha fått avsevärt 

mer betalt om de väntat längre med att sälja, eller inte sålt alls. Det har 

också visat sig att en hel del bönder själva ägnade sig åt skogsspekulation.5   

   Omväxlande över tid och i olika sammanhang har de norrländska bön-

derna sålunda framställts som allt ifrån offer för industrikapitalismen till 

rationella affärsmän som visste att göra profit på egna och andras till-

gångar. Det vetenskapliga problemet har inte primärt gällt om bönderna 

blev ”lurade” och sålde för billigt, utan vilka marknadsmekanismer som 

ledde fram till en koncentration av skogsägandet till specialiserade företag. 

Men baggböleriet är inte helt avfört från dagordningen. I boken Sveriges 

historia 1830–1920, utgiven 2012, beskriver Bo Stråth fortfarande processen i 

termer av ”skumraskmetoder”, att bönderna sålde sin skogsmark för ”ofta 

billiga pengar” och att staten vidtog åtgärder mot den ”hänsynslöshet som 

kännetecknade delar av skogsindustrins exploatering av människor och 

avverkningar”.6 Det visar att frågan är långt ifrån avgjord. 

   I den här artikeln kommer jag på mikronivå undersöka mötet mellan bo-

lag och bönder i en skogsaffär från 1887, den så kallade Hacksjöaffären. 

Metoden är mikrohistorisk, så kallad tjock beskrivning, och syftar till att 

analysera skogsmarknaden med utgångspunkt i en specifik affär, som låter 

individer träda fram ur ett historiskt kollektiv. Sammanhanget bidrar till att 

problematisera hur affärsrelationer mellan bönder och bolag kunde formas, 

och i förlängningen handlar det förstås om att relatera den enskilda affären 

till vad som är känt från litteratur och tidigare forskning.  

                                                           
4 Ove Lundberg, Skogsbolagen och bygden: ekonomisk, social och politisk omvandling i 

Örnsköldsviksområdet 1860–1900, Umeå 1984, s. 49. 
5 Nydahl (2014), s. 118–120. 
6 Bo Stråth, Sveriges historia 1830–1920, Stockholm 2012, s. 328f. 
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   Särskilt är det två aspekter jag vill belysa. Den ena är hur lagstiftningen 

skiljde sig åt vid skogsköp i lappmarkerna jämfört med i kustlandskapen, 

och hur det påverkade skogsmarknaden i Åsele lappmark. Den andra är 

hur bolagen själva, i detta fall Kramfors AB, såg på sin affärsverksamhet i 

skogsbygderna. Sågverksindustrins representanter kom väl till tals i sekel-

skiftets samhällsdebatt om utvecklingen i Norrland, men däremot finns det 

ytterst lite forskning som behandlar deras interna diskussioner om skogs-

handeln. 

 

 
Sågverkshamnen i Kramfors, sent 1870-tal. Till vänster den lilla ångsågen byggd 1852, till 

höger den stora ångsågen byggd 1870. Under 1880-talets andra hälft sågades här varje år i 

genomsnitt 375 000 timmerstockar. Källa: Mannerheim (1928), s. 56. 

 

Artikeln består av två delar. Först följer en övergripande presentation av 

skogsmarknadens utveckling i Åsele lappmark, vilken huvudsakligen bas-

eras på uppgifter ur länsstyrelsens femårsberättelser. Därefter en mera de-

taljerad framställning och analys av hur Hacksjöaffären planerades och 

genomfördes från Kramforsbolagets sida. Den delen bygger främst på 

handlingar ur bolagsarkivet och en välbevarad korrespondensserie som 

gjort det möjligt att följa de interna diskussionerna. Några brev som skick-

ades mellan bolagets man ute i fält, skogsinspektor Mattsson, och hans 
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närmaste chef, brukspatron Kjellberg, är den enskilt viktigaste källan. Den 

omaskerade brevväxlingen visar hur de båda tänkte och agerade i den en-

skilda affären, men ger också en grund för att säga något om spelreglerna 

på skogsmarknaden i stort, såsom bolagets ledning uppfattade dem. I olika 

sammanhang har jag därtill använt mig av husförhörslängder, skifteshand-

lingar och lagfartsprotokoll. 

 

 

Skogsmarknaden i Åsele lappmark 

       

Perioden från 1800-talets mitt och fram till sekelskiftet 1900 kännetecknades 

av en stark och med små avbrott närapå oavbruten tillväxt för den norr-

ländska sågverksindustrin. Fler bolag etablerade sig successivt på mark-

naden och volymerna tilltog, vilket förde med sig en större efterfrågan på 

skog och skogsmark. Främst anskaffades råvaran genom långa avverk-

ningsrätter på bondeskogen och genom leveranstimmer, men mot seklets 

slut blev det också vanligt att bolag förvärvade hela hemman av bönderna 

för att långsiktigt säkerställa tillgången på timmer.  

   Inom loppet av några intensiva decennier följde en omfattande struktur-

omvandling av jordägandet. Vid ingången till 1900-talet förfogade sågverk-

sägare och sågverksbolag över 34,3 procent av den totala arealen privatägd 

jord i de norrländska länen, varav 41,6 procent i Västernorrland och 23,6 

procent i Västerbotten, naturligtvis med stora regionala skillnader inom 

länen.7 

   Fronten för timmerexploatering rörde sig från kusten och inåt land, upp-

ströms de större, flottningsbara vattendragen. Från Ångermanälven och 

Härnösandsdistriktet delade sig timmerfronten i två grenar, en åt Jämtland 

och en annan uppåt Åsele lappmark. Detta område som består av nuva-

rande kommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele hör administrativt till 

Västerbottens län, men har historiskt haft starka band med Västernorrland 

                                                           
7 Norrlandskommitténs betänkande (del 6, tabellbilagor), Stockholm 1904, tabell 1. 
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genom att Ångermanälvens norra gren rinner igenom på sin väg ut mot 

Bottenhavet.  

 

Timmerfronten och avvittringen 

De ångermanländska sågverkens tilltagande intresse för skogen i lappmar-

ken kan översiktligt följas genom Västerbottens länsstyrelses femårsberät-

telser, som bland annat redogör för tillståndet i skogsnäringen. I slutet av 

1860- och början av 1870-talet uppmärksammades första gången att bolag 

från Ångermanland hade börjat köpa upp avverkningsrätter och hemman i 

Åsele lappmark. De erlagda köpesummorna uppfattades som förhållande-

vis höga, åtminstone om man jämförde med lappmarken i Lycksele där 

motsvarande skogar sades ha blivit sålda för en ”obetydlig köpeskilling” 

under samma tid.8  

   Det ökade intresset för denna del av lappmarken tog sig likaså uttryck i 

att timmerpriserna på kronans virkesauktioner i Åsele kronorevir pressa-

des upp till att bli de högsta i länet. Som den västerbottniske landshöv-

dingen kunde konstatera vid upprepade tillfällen under 1870- och 1880-

talen hade det sin grund ”i denna floddals bättre ordnade flottningsförhål-

landen”, men ”ock mest i en konkurrens, hvaraf trakterna kring öfriga vat-

tendrag inom länet äro i saknad”. Denna större konkurrens berodde på 

”bristen på gröfre virkesdimensioner, som vid Ångermanelfvens nedre 

lopp blifver alltmer kännbar”, vilken hade ”tvingat virkesspekulanterna att 

inom lappmarken söka fylla sitt behof af dylikt virke”.9  

   Något som bolagens ombud behövde tänka på när de korsade gränsen 

var att skogslagstiftningen såg annorlunda ut i lappmarken än i de norr-

ländska kustlandskapen. I de ångermanländska socknarna var avvittring-

en10 i huvudsak genomförd strax efter 1800-talets mitt och bönderna förfo-

gade där över sina hemman med oinskränkt äganderätt. I lappmarken in-

                                                           
8 BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1866–70, s. 7 och 1871–75, s. 11. 
9 BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1886–90, s. 19. 
10 Avvittring var den process genom vilken enskildas mark skildes från statens. 

Pågick i Norrland framför allt under 1800-talet och innebar att stora skogsarealer 

fördes över i enskild ägo. 
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leddes motsvarande process först efter riksdagens beslut om 1873 års av-

vittringsstadga. Fram till början av 1890-talet genomfördes avvittringen för 

områdena söder om odlingsgränsen, men med en viktig skillnad mot den 

äldre avvittringen. Bönderna i lappmarken skulle inte få disponera sina 

skogar fritt och bestämma själva vilket timmer som skulle avverkas för av-

salu. I den nya avvittringsstadgan ställde staten krav på utsyning av jäg-

mästare för alla avverkningar som inte var för husbehovs skull, vilket följ-

de samma princip som 1866 hade införts i ett tillägg till nybyggeslagstift-

ningen. Syftet med ”utsyningstvånget”, som det kallades, var att staten 

ville säkerställa ett långsiktigt hållbart uttag av timmer, beräknat utifrån 

beståndets tillväxt och omloppstid.11  

   Avvittringen i Västerbottens läns lappmarker har tidigare undersökts av 

kulturgeografen Lennart Stenman. Han beskriver den som en dragkamp 

om skogen som utkämpades under 1870- och 1880-talen mellan myndig-

heter, skogsbolag och bönder. Eftersom avvittringen sammanföll med bo-

lagens expansion i området och en stigande medvetenhet om skogens 

värde, kom förutom utsyningstvånget frågor om skogsanslagets storlek och 

inrättande av sockenallmänningar upp på agendan, i myndigheternas strä-

van efter att rädda skogen från en alltför hårdhänt exploatering.12  

 

Bolagen expanderar 

De ångermanländska bolagens räder in i lappmarken sågs av myndighet-

erna som en tudelad kraft. Till det positiva hörde att de bidrog till att ge en 

bättre förtjänst på kronans och de enskildas skogar. Men i sin otyglade 

                                                           
11 För en lagstiftningsöversikt, se Nils Schager, Det svenska skogsbrukets förutsätt-

ningar och historia, Stockholm 1925, s. 115–118. Under 1880-talet hade man från 

statens sida en ganska vag uppfattning om timmerbeståndet i lappmarken och de 

utstämplingar som gjordes grundade sig enligt uppgift på ”mer eller mindre ap-

proximativa beräkningar”. Inte förrän under 1890-talet när avvittringen var avslu-

tad anställdes jägmästarassistenter som mera noggrant upprättade avverknings-

planer över varje by och hemman. BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 

1886–90, s. 20 och 1891–95, s. 20. 
12 Lennart Stenman, Avvittringen i Västerbottens läns lappmarker, Uppsala 1983, se 

främst s. 82–111 och 203–240. 
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form med köp av långa avverkningsrätter och hela hemman uppfattades de 

redan under tiden som avvittringen pågick som ett potentiellt hot mot den 

självägande lappmarksbonden. Av landshövdingeämbetet i Västerbotten 

sågs utsyningstvånget därför som en välsignelse, en motkraft mot en ohej-

dad rovkapitalism, genom att det begränsade det kortsiktiga vinstuttaget 

och därigenom förhindrade skogarnas snabba ödeläggelse.  

   I 1875 års berättelse påstods att denna lagstiftningsåtgärd ”helsades med 

allmänt bifall utaf den tänkande delen af befolkningen” och att den mer 

och mer vann ”den skogegande allmogens belåtenhet”, samt heter det, att 

den skulle komma att ha ett ”välsignelsebringande inflytande” på skogs-

hushållningen i lappmarken.13 Förhoppningen var att den skulle fungera 

som en ”damm” och minska intresset för ren spekulationshandel. På ett 

sätt, ansåg hövdingen i sin nästa berättelse från början av 1880-talet, var 

lappmarken i ett mycket bättre läge för framtiden än det kustland där sko-

gen sedan länge ”skyndat mot sin undergång” och många byar redan sak-

nade tillgång till det allra nödvändigaste av hustimmer.14  

   Vid denna tid var det ett tiotal ångermanländska bolag som var aktiva 

skogsspekulanter i området. Länsstyrelsens förhoppning om att utsynings-

tvånget skulle hejda deras fortsatta köp av långa avverkningsrätter och 

hemman infriades inte. De bolagsägda skogarna i lappmarken skyddades 

förvisso av utsyningstvånget från att bli snabbt plundrade, men, vidhöll 

landshövdingen i 1890 års berättelse, att en del bönder föll offer för frestel-

sen att sälja sin skog eller sitt hemman till bolag förde ändå knappast något 

gott med sig: 

 
En sorglig erfarenhet har redan visat, att de summor, som, ehuru små i för-

hållande till skogens verkliga värde, men likväl ansenliga nog betraktade 

såsom en plötslig inkomst, tillkommit lappmarksbonden vid skogsförsälj-

ning, oftast hamnat hos landthandlare vid kyrkoplatserna i utbyte för uselt 

kram och endast i enstaka fall kommit jordbruket till del.15 

                                                           
13 BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1871–75, s. 11. 
14 BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1876–80, s. 8–12. Se även berättel-

sen 1881–85, s. 12–15. 
15 BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1886–90, s. 20–21. 
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Här återknyts till ett vanligt tema vid sekelskiftet om de negativa sociala 

och ekonomiska konsekvenser som ansågs följa när de självägande bön-

derna, samhällets främsta byggsten, garanten för stabilitet, sattes på obe-

stånd och blev ofria. Beträffande just Åsele lappmark betonades det i se-

nare landshövdingeberättelser också som ett ogynnsamt förhållande att ”ej 

endast affärsvinsten, utan äfven arbetsförtjensterna med virkets förädling 

dragas från länet” och i första hand kom Västernorrland till del.16 Det 

kunde inte heller någon lagstiftning hjälpa mot. 

   Framme vid sekelskiftet 1900 förfogade sågverksägare och bolag tillsam-

mans över närmare 180 000 hektar jord och skog oräknat impediment i 

denna del av lappmarken. Det motsvarade cirka 55 procent av den produk-

tiva marken i privat ägo. I Vilhelmina socken var bolagens andel cirka 42 

procent av den dittills avvittrade och enskilt ägda in- och avrösningsjor-

den.17  När den norrländska förbudslagen trädde i kraft sex år senare förde-

lades detta ägande, som då hade vuxit ytterligare, på 15 olika bolag, varav 

12 var hemmahörande i Härnösandsdistriktet.18  

 

 

Hacksjöaffären 

 

Kramfors AB var det största och äldsta av de verk som försörjdes med 

timmer genom Ångermanälven. Det första privilegiebrevet för en vattensåg 

hade utfärdats redan 1744, mer än 100 år före det att den första ångsågen 

kom på plats. Vid tiden för det industriella genombrottet vid 1800-talets 

mitt ägdes Kramforssågen av familjen Kjellberg från Göteborg, och under 

                                                           
16 BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1901–05, s. 21. 
17 Norrlandskommitténs betänkande (del 6, tabellbilagor), Stockholm 1904, tabell 1, 

s. 16–17. Dock blir beräkningarna något missvisande sett till den totala arealen, 

dels eftersom kronoparkerna inte ingår, dels eftersom avvittringen ännu inte var 

avslutad för områdena norr om odlingsgränsen. 
18 De aktiebolag som hade störst innehav var Sandvikens Ångsågs AB, Sandö Såg-

verks AB, Dals Ångsågs AB, Kramfors AB och Ramviks Sågverks AB. I uppgifterna 

ingår inte enskilda privatspekulanters innehav. BiSOS, Femårsberättelse för Väs-

terbottens län 1901–05, uppgifter ur tabell 5. 
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hela den Kjellbergska eran mellan 1848 och 1907 var Kramforsbolagets 

egentliga huvudkontor placerat i Göteborg.19  

   Det löpande arbetet i Kramfors sköttes av en disponent som i sin tur hade 

en stab av olika tjänstemän under sig. Under 1850- och 1860-talen rekryte-

rades flertalet av de tjänstemän som arbetade med skogen och flottningen 

söderifrån, bland annat från Värmland där näringen hade blomstrat tidigt 

under 1800-talet och där det fanns kunskap och kompetens att hämta. Från 

1870-talet ökade också den lokala rekryteringen, något som bidrog till att 

förstärka banden mellan bolagets representanter och lokalbefolkningen i 

skogsbygderna.20  

   Israel Mattsson var en av de bönder som tidigt rekryterades. Han var 

uppvuxen i västra Ångermanland på en gård som hade gått i släkten i ge-

nerationer. I Kramforsbolagets avräkningsböcker finner vi honom om-

nämnd första gången 1855, då som behjälplig i flottningen och några år 

senare som förman. Kontakterna med Kramfors intensifierades efter att han 

1868 anställdes på deltid som skogsfaktor med ansvar för att leda avverk-

ningar och flottning i området runt Fjällsjö. 1873 sålde han sitt fä-

derneärvda hemman och började lönearbeta på heltid. Från samma tid en-

gagerades han också som timmerfaktor åt Strömnäs AB, ett nystartat kon-

kurrerande bolag. För deras räkning började han göra skogsaffärer med 

bönderna i trakten.  

   Vid ingången till 1880-talet nådde Mattsson sin karriärs högsta höjd när 

han befordrades till att bli Kramforsbolagets ordinarie skogsinspektor i 

Fjällsjö. I den rollen gjorde han sig framför allt känd för att han kunde tala 

med bönder på bönders vis. I intern korrespondens från 1880-talet talas 

återkommande om de ”stora tjenster” som han gjorde åt bolagen och den 

viktigaste kvalifikationen sägs ha varit att han kände de infödda och därför 

                                                           
19 Johan Mannerheim, Kramfors aktiebolag: utveckling och organisation, Stockholm 

1928, s. 5–16. 
20 Detta och följande två stycken bygger på en av författaren ännu opublicerad 

artikel: ”Mannen med pengarna: en mikrohistorisk studie om en doldis i moderni-

seringen av Norrlands inland”. 
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lättare än en utsocknes kunde göra affärer med dem. Då gjorde det mindre 

att han stavade knackigt och saknade boklig bildning.  

    

 

 

 

 

Israel Mattsson, född i Fjällsjö 1831, död i 

Strömsund 1911. Skogsinspektor för Kramfors 

under 1880-talet. Fotot har förmedlats av Arne 

Magnusson i Bergsjöåsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De första åren som inspektor var Mattssons närmaste överordnad dispo-

nenten Per Lagerhjelm i Kramfors. Men när denne hösten 1887 lämnade sitt 

uppdrag genomfördes en omorganisation och en ny tjänst inrättades som 

chef för bolagets skogsförvaltning, med säte i Backe. I början av oktober 

1887 tillträddes denna tjänst av Carl Kjellberg jr. Kjellberg var vid tillträdet 

bara 23 år gammal. 1885 hade han flyttat upp från Göteborg till Kramfors 

för att arbeta under Lagerhjelm, och dessförinnan gått några år i handels-

skola i tyska Dresden. Han var yngre kusin till bolagets verkställande di-

rektör August Kjellberg samt son respektive brorson till huvudägarna, Jo-

nas och Carl Ossian Kjellberg.21  

   I ett brev hem till sin farbror i Göteborg berättade den unge Kjellberg att 

flytten till Backe hade gått bra och han tackade för förtroendet. ”Det är ju 

en hel del att tänka på (…) jag önskar blott vara vuxen en sådan ansvarsfull 

                                                           
21 Carl C:son Kjellberg, Släkten Kjellberg, Bromma 1969, s. 76. 
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plats och hoppas kunna sköta mig ordentligt.”22 Hacksjöaffären kom att bli 

hans och Mattssons första uppdrag tillsammans. 

 

Viktiga förberedelser 

Vid denna tid i slutet av 1880-talet gick de norrländska ångsågarna på hög-

varv. För att mätta den till synes aldrig sinande efterfrågan behövde bola-

gens ombud kontinuerligt göra inköp av timmer och avverkningsrätter i 

inlandet. Som inspektor var Israel Mattssons huvudsakliga distrikt Fjällsjö 

med omnejd, men som tillförordnad i Junsele och vissa perioder även i 

Åsele var resorna i tjänsten både många och långa med åtskilliga mil som 

kuskades fram i stundom väglöst land.  

   En av de många inköpsresorna för Kramfors räkning gick till Vilhelmina 

och byn Hacksjö i adventstid 1887. Anledningen till expeditionen var att 

avvittringsförrättningen av Hacksjö hade vunnit laga kraft tidigare under 

året, vilket var ett avgörande steg för att göra området intressant för speku-

lation. Enligt avvittringsutslaget hade 15 självägande småbönder tillsam-

mans tilldelats en bra bit över 3000 hektar produktiv skogsmark, samman-

lagt närmare 12 000 hektar inräknat impediment av olika slag. Även med 

utsyningstvånget i beaktande kunde alltså den som köpte avverkningsrät-

ter och skogsmark räkna med att få avverka en ansenlig mängd timmer. 

   Kramfors var inte spekulant på all den skog som hörde till byn. I första 

hand gällde det ett från den övriga skogen avskiljt skifte på knappt 1100 

hektar (varav cirka 650 klassades som produktiv mark) som låg strategiskt 

till i närheten av Råsele och Meseleforsen.23 Resan föregicks av en omfat-

tande planering. I ett brev daterat den 5 oktober 1887 och sänt till farbro-

dern Carl Ossian Kjellberg i Göteborg skrev den då nyligen tillträdde Carl 

Kjellberg om den påtänkta affären att: 

 

                                                           
22 C. Kjellberg till C. O. Kjellberg 5/10 1887, B:1 (fol. 24), Kramfors AB: Backe. 
23 Avvittringshandlingar Hacksjö 1884, akt 24-VIL-DD39, se särskilt s. 53-54 och 82, 

Lantmäterimyndigheternas arkiv. Se även akt 24-VIL-AA3 och akt 24-VIL-41, kart-

bild på första sidan samt s. 916–917. 
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skall jag imorgon öfverlägga med Israel Mattsson och sedan inkomma med 

den siffra vi blifva ense om, det är ju en kinkig sak på rak arm våga uppge 

ett trädantal, men hoppas jag vi kunna göra Herrar Direktörer gynsamt 

stämda för saken.24  

 

I ett uppföljande brev sänt några veckor senare framgår det att han och 

Mattsson hade gjort en resa tillsammans till platsen för att räkna på skogs-

beståndet. Kjellberg kunde nu preliminärt informera om att ”på Hacksjö 

finnes ca 50 000 träd”, uteslutande fura, och vidare att ”arealen lär vara 

2340 Tunland”. De hade också tittat på den skog som hörde till Bäsksjö, 

vilken uppskattades till 28 000 träd och 3400 tunnland. En omständighet 

som talade för att göra affär var att båda skiftena låg alldeles utefter Ång-

ermanälvens norra gren, vilket klassades som ”ett särdeles gynsamt läge” 

för framforslingen av timret. Israel Mattsson hade bedömt att skiftet kunde 

köpas för 40 000 kronor, vilket Kjellberg i sin tur trodde ”säkert det är för 

verket en mycket förmånlig affär”.25 

   De avgörande besluten om inköp fattades på huvudkontoret i Göteborg, 

av bolagets ledning som hade överblick över den finansiella ställningen och 

hur det såg ut på avsättningsmarknaden för trävaror. Främst handlade det 

om August Kjellberg, verkställande direktören, och hans far Carl Ossian 

Kjellberg, som var hälftenägare och ledamot av styrelsen. Från de båda och 

styrelsen tillstyrktes i början av november inköp av avverkningsrätter i 

Hacksjö till ett preliminärt belopp om cirka 40 000 kronor.26 Kjellberg sa sig 

i brev från Backe vara ”glad” över detta besked, då han var övertygad att 

”om ej köp snarast sker, de öfriga verken skola vara framme ty deras om-

bud hafva äfven trafvat på skogarna!”27  

 

                                                           
24 C. Kjellberg till C. O. Kjellberg 5/10 1887, B:1 (fol. 24), Kramfors AB: Backe. 
25 C. Kjellberg till P. Lagerhjelm 5/11 1887, B:1 (fol. 25), Kramfors AB: Backe. 
26 Meddelande daterat 10/11 1887, B:1 (fol. 50), Kramfors AB: Göteborg. 
27 C. Kjellberg till C. A. Kjellberg, odaterat cirka november 1887, B:1 (fol. 27), Kram-

fors AB: Backe. 
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”Hallska huset” på Östra hamngatan 19 i Göteborg hade varit i familjen Kjellbergs ägo 

sedan 1815. Här låg firma J. A Kjellberg & Söners högkvarter och kontor, med en verksam-

het som spände från trävaror till rederi och vapenindustri. Källa: Göteborgs stadsmuseum. 

 

Innan Mattsson kom iväg till Hacksjö med avresa från Backe den 12 de-

cember nåddes han och Kjellberg av ett oroande rykte om att Björknäs AB, 

ett konkurrerande bolag, tidigare under månaden hade bjudit en bonde i 

byn 10 000 kronor för sitt hemman. I ett brev till tidigare disponenten La-

gerhjelm befarade Kjellberg därför att böndernas anspråk skulle vara 

”högre än vi först trodde” och ”utgången (bli) mycket oviss!”28  

   Därmed fick också Mattsson en del att fundera på under de fyra dagar 

det tog honom att ta sig fram till målet, med en färdväg som gick på vintrig 

väg förbi kyrkorna i Junsele och Åsele.   

  

 

 

                                                           
28 C. Kjellberg till P. Lagerhjelm, 12/12 1887, C. Kjellberg till C. A. Kjellberg 12/12 

1887, båda i B:1 (fol. 61-62), Kramfors AB: Backe. 
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Kärvande förhandlingar 

Besöket i Hacksjö var avtalat i förväg mellan Kramfors AB och de 15 bön-

derna i byn, och efter Mattssons ankomst verkar ”byamännen” ha samlats i 

storstuga för att hålla rådslag och fatta ett gemensamt beslut om det aktu-

ella skogsskiftet. Att bönderna samlades kollektivt istället för att förhandla 

var och en med Mattsson hade en speciell orsak. Den nyligen avslutade 

avvittringen hade slagit fast byns yttre gränser mot kronans och grannby-

arnas marker, men de inre gränserna mellan hemmanen var fortfarande 

oklara eftersom laga skifte återstod att göra. I praktiken betydde det att 

delar av skogen förvaltades samfällt av bönderna, vilket gjorde det önsk-

värt att också samordna eventuella försäljningar. Mattsson beskrev senare 

utfallet av detta första möte med bönderna i ett brev till Kjellberg: 

  

Jag önskade att Herr Källberg skulle varitt med den. 16. 17. 18. för att få höra 

hvilkett verde Hacksiö Byamänd hade på sin skog de begärde, 81000, Kro-

nor på 50 år hvar på jag ej kunde gifva ett svar, uttan ganska lesen att fara en 

sådan väg, då frågade jag hvad pris de hade på träd, blef 4 Kronor, då tenkte 

jag nu är all råd utte.29 

 

Det erbjudande som Mattsson fick av bönderna gällde en 50-årig avverk-

ningsrätt på Råseleskiftet – en ganska vanlig form av kontrakt vid den här 

tiden. Liknande kontrakt med långa löptider upprättades i andra byar i 

lappmarken under 1870- och 1880-talen, i direkt anslutning till avvittring-

en.30 Men Hacksjöbönderna krävde mer betalt än vad bolaget hade räknat 

med, närmare bestämt dubbelt upp för avverkningsrätten. Som vi ser ansåg 

Mattsson också att deras pris på stämplingsträd var alldeles för högt. Orsa-

ken till att förhandlingarna kärvade handlade förstås om utbud och efter-

frågan. Fler bolag var ute i samma ärenden. Denna konkurrens på köparsi-

dan bidrog till att stärka böndernas förhandlingsposition och höjde för-

                                                           
29 Mattsson till C. Kjellberg 23/12 1887, E:4 (fol. 41), Kramfors AB: Backe. 
30 Femårsberättelserna för Västerbotten uppger att ett stort antal byar i lappmarken 

under 1870- och 1880-talen sålde avverkningsrätten till skogen på 50 års tid, räknat 

från det att avvittringen var avslutad. BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens 

län 1880–85, s. 12. Se även berättelsen 1875–80, s. 12. 
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väntningarna på hur mycket de kunde få ut för sin skog. Hela resan var 

därmed på väg att bli en stor missräkning för Kramfors AB. 

 

 

 
Vy över Hacksjö, 1997. Hit och till andra skogsbyar i lappmarken kom bolagens inspektorer 

resande i samband med avvittringen för att göra affärer med bönderna. Foto: Harald Holm-

berg. 

 

Hemmansaffären med Lars Nordin 

Affären hade kunnat sluta där för Kramfors vidkommande, ogjord, och 

skogen förblivit i böndernas ägo ytterligare en tid. Men senare samma ef-

termiddag efter att förhandlingarna med byamännen strandat och stormö-

tet upplösts, förändrades läget. Ytterst berodde denna vändning på att 

Mattsson växlade spår till att försöka komma överens enskilt med en av 

bönderna om köp av dennes hemman. Så här berättar han själv om sin 

övergång till en mera framgångsrik strategi: 

 

Så funderade jag en stund, då fattade jag mod gick till Bonden Lars Nordin 

frågade hvad han ville hafva för sitt hemman jag är bjuden, 11.000, Kronor 

men vil hafva 12.000, Kronor då bjöd jag 10.000, Kronor, 5000 Kronor genast 
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5000 Kronor den 1 Mars 1888. så gick jag till mitt qvartter 1 timma gick kom 

guben får jag 11.000 Kron så är jag belåten. mitt svar var hvad jag hade sakt 

så blef saken upp gjort.31 

 

Hela förhandlingen utspelades från bud till handslag under några få tim-

mar, och affären innebar att Mattsson genomförde det som kom att bli 

Kramforsbolagets första hemmansköp i Vilhelmina socken. 

   I kyrkböckerna finns en del uppgifter om den säljande bonden. Lars Nor-

din, född 1826 i ångermanländska Gideå, hade kommit till Hacksjö på 

1850-talet då han gift sig och tagit över hustruns hemställe. Vid tiden för 

försäljningen var hemmanet det största i byn, motsvarande 15/64 av byns 

totala 2 1/32 mantal. Själv var han då i sextioårsåldern, hans fru något 

yngre och de hade nio hemmavarande barn, tre pojkar och sex flickor i åld-

rarna nio till tjugotre år. Familjen står i husförhörslängden antecknade som 

baptister och de hade tidigare under 1887 begärt utträde ur statskyrkan.32 

  Mycket talar för att Nordinfamiljen var angelägen om att få sälja för att, av 

orsaker som vi bara kan spekulera i, göra en omstart på annan ort. Samti-

digt som Nordin bjöd ut sitt eget hemman till salu var han nämligen invol-

verad i förhandlingar om att förvärva ett annat i Långvattnet i Trehörning-

sjö. Mot den bakgrunden torde Mattssons anbud kommit mycket lägligt. 

Dels gav det honom möjlighet att komma till ett snabbt avslut i Hacksjö, 

dels att få loss kapital. Som vi ser vek Mattsson enligt egen utsago inte en 

tum i förhandlingen, väl bekant med hur mycket Björknäs AB tidigare hade 

bjudit. Att Nordin ändå accepterade anbudet berodde sannolikt på att han 

uppfattade Kramfors som den mest likvida spekulanten.  

   Det var vid denna tid inte särskilt ovanligt att bönder sålde sina hemman 

till bolag för att sedan köpa sig ett nytt någon annanstans. Historikern Mats 

Rolén har tidigare visat med en undersökning av jämtländska Revsunds 

tingslag att upp till en tredjedel av de till bolag säljande bönderna inom 

kortare eller längre tid återtog sitt självägande.33 Direkt efter helgerna, den 

10 januari 1888, skrev Nordin på kontraktet med bonden i Trehörningsjö 

                                                           
31 Mattsson till C. Kjellberg 23/12 1887, E:4 (fol. 41), Kramfors AB: Backe. 
32 Husförhörslängd, A I a: 10 a (fol. 260), Vilhelmina kyrkoarkiv. 
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och frampå vårkanten flyttade familjen från Hacksjö för gott. En del av de 

influtna medlen från försäljningen lades sannolikt direkt in i den nya fas-

tigheten.34 

 

  
Tillgång till likvida medel i form av kontanter var ett viktigt argument vid skogsaffärer. 

Här ett meddelande från högkvarteret i Göteborg om penningleverans till Mattsson, daterat 

juni 1888. Ur SCA:s arkiv, Merlo. 

  

Kontakterna med Kramfors verkar inte skrämt Nordin från att längre fram 

åter ta i hand med den nya tidens industrikapitalister. Sju år senare skulle 

han komma att sälja sitt hemman i Trehörningsjö till Gideå-Husums AB.35 

 

                                                                                                                                                    
33 Rolén (1979), s. 174–175. 
34 Lagfartsprotokoll 8/9 1888, § 25, A II a: 32, Arnäs tingslags häradsrätts arkiv. 
35 Den gången med undantag för en torplägenhet att bebo som togs av ”på everlde-

lig besittningstid”. Lagfartsprotokoll 10/10 1895, § 66 med bilaga, A II a: 40, Arnäs 

tingslags häradsrätts arkiv. 
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Hot om laga skifte? 

Affären med Nordin gjorde Kramforsbolaget till ägare av det största hem-

manet i Hacksjö men bara till en liten del av Råseleskiftet. Samtidigt fanns 

det en omständighet som talade emot köpet. Större delen av Hacksjöskogen 

kunde lämpligast flottas ut via Gideälven till Örnsköldsviksdistriktet och 

där var inte Kramfors primärt verksamt.  

   I brevet till Kjellberg beskriver Mattsson affären med Nordin framför allt 

som ett sätt att försöka lösa upp knutarna i den låsning som hade uppstått 

mellan honom och bönderna i förhandlingen om Råseleskiftet. Genom att 

bli jordägare i byn stärkte bolaget sin ställning, bland annat genom att man 

fick rätten att agera juridiskt inom byn. Detta anknyter till en intressant 

men i forskningen mindre uppmärksammad aspekt av hur 1800-talets jord-

reformer påverkade marknaden och handeln med skogsfastigheter.  

   Avvittringen banade väg för bolagens senare förvärv genom att bönderna 

tilldelades skogsmark av staten som de sedan kunde avyttra. Lagaskiftesre-

formen var av annan karaktär och syftade till att skapa rationella och sam-

manhängande brukningsenheter. Men medan avvittringen var kostnadsfri 

för bönderna var laga skiftet en dyr och arbetskrävande förrättning som 

bekostades gemensamt av delägarna i byalaget. Laga skiftet var inte obliga-

toriskt, men skifteslagen stadgade att det räckte med att ägaren till ett enda 

hemman begärde skifte för att det skulle bli tvingande att genomföra. När 

ett bolag köpte ett hemman i en by fick det därför också makten att lösa ut 

skiftet. 

   Att bolag kunde ingripa på byanivå genom att agera pådrivare i lagaskif-

tesfrågor uppmärksammades i sekelskiftets debatt om Norrlandsfrågan. 

Till exempel anklagade den jämtlandsfödde tidningsmannen Jonas Stadling 

skogsbolagen för att använda sig av skiftesrätten för att hota med och 

tvinga fram försäljningar, på hemman som ägdes av penningsvaga bönder 

som fruktade skifteskostnaderna. Hans kritik mot vad som utmålades som 

en affärsmässigt laglig men moraliskt tveksam åtgärd formulerades i en 

serie resereportage från de norrländska landskapen som publicerades i 

Aftonbladet under 1894. Även Norrlandskommittén riktade i sitt betänkande 
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från tidigaste 1900-tal kritik mot denna metod att sätta press på fastighets-

ägare att gå med på motpartens erbjudanden.36 

 

 
Mangårdsbyggnad i Hacksjö uppförd under 1800-talet. Den sittande kvinnan, Anna Eve-

lina Magnusson, var 18 år när hennes far Erik Sörlin och andra bönder ur föräldragenerat-

ionen gjorde timmeraffärer med Israel Mattsson under några decemberdagar 1887. Foto 

från cirka 1955, ur Vilhelmina kommuns bildarkiv. 

     

Det finns i tidigare forskning väldigt få empiriska belägg för att den här 

typen av taktik förekom, och omfattningen är följaktligen väldigt oklar. 

Men Lennart Stenman har visat i sin undersökning om avvittringen i 

lappmarkerna att hot om laga skifte åtminstone i några fall användes som 

ett påtryckningsmedel av sågverket i Baggböle för att sätta press på fattiga 

bönder i Lycksele lappmark att sälja sina hemman.37 Det är också rimligt att 

anta att det förekom oftare än på andra håll i lappmarkerna där avvittring 

                                                           
36 Jonas Stadling, Vår irländska fråga: korrespondenser till Aftonbladet från en studieresa 

genom Norrland, (faksimilutgåva) Östersund 1987, s. 67–69. Se även Stenman (1983), 

s. 229. 
37 Stenman (1983) s. 226–229. 
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och laga skifte tidsmässigt sammanföll med att skogsbolagen började spe-

kulera i fastigheter.  

   Det här sammanhanget är centralt att ha klart för sig i tolkningen av 

Hacksjöaffären. Genom att tillskansa sig skiftesrätten över byn sökte Matts-

son förbättra bolagets förhandlingsposition gentemot de övriga bönderna i 

byn. På sitt karakteristiska språk beskriver han vad som utspelade sig i byn 

dagarna efter att affären med Nordin blev känd, tre dagar som det 

”snögade och blåste (…) så att det var nästan omöjligt att vara utte”:  

 

Då började Gubarne att fundera nu har Bolagett kommitt in stor skifte fa-

tidommen och alt Enände. då frågade hvad jag ville bjuda för träd då sade 

jag att 2,50 per träd var hvad jag Kunde tro var lämpligt. det blef gud i huss-

ett nära i 3 dagar och 2 nätter. Enterligen blef det så 11.800 Träd af ett pris 

2,50 öre per träd som skall betalas på följande tider 17 en tredjedel 1889 den 

1 janivari en 3/del och 1890 en 3/del. På Hemmans skjöp 5000 Kronor på träd 

9.833. 25 öre 1000 Kronor Till Sven Liberg. Så gör jag af med penningar.38 

 

Om man får tro Mattsson ska de andra bönderna ha fått sig en tankeställare 

av att Kramfors plötsligt ”kommit in” som delägare i byn och därmed skaf-

fat sig vissa rättigheter. Mattsson kunde ju utnyttja dessa rättigheter till att 

begära skifte av skogen, och i förlängningen hotade då tunga pålagor på 

var och en som ägde mark i byn. Laga skiftet ska därigenom ha fungerat 

som en joker som kastades in i spelet och gjorde att reglerna skrevs om till 

bolagets fördel.  Som Mattsson uttrycker saken pratade bönderna ihop sig, 

med ljud i huset under tre dagar och två nätter, innan de valde att gå ho-

nom till mötes om priset på stämplingsträd. Dock vill jag understryka att 

detta är Mattssons version av affärens avslut och att det är oklart ifall något 

hot om skifte de facto uttalades från hans sida eller om det enbart var en 

tankefigur. Inte heller kan vi veta i vad mån bönderna agerade efter samma 

logik. Däremot kan vi slå fast att inspektorn och hans chef båda var inför-

stådda med att skiftesrätten kunde ha betydelse. 

   Det är förstås svårt att idag bedöma affärens utfall. Normal prissättning 

berodde på allt från läge och konkurrensförhållanden till dimensionen på 

                                                           
38 Mattsson till C. Kjellberg 23/12 1887, E:4 (fol. 41), Kramfors AB: Backe. 
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träden och kunde alltså variera kraftigt. Medelpriset på försålda sågtim-

merträd från kronans revir i Åsele låg dock 1887 på 4,05 kronor, det vill 

säga nära böndernas utgångsbud (4 kronor) och betydligt högre än slutpri-

set (2,50 kronor). I grannreviren Fredrika och södra Lycksele, där konkur-

rensen var mindre, uppgick medelpriset samma år till 2.79 kronor respek-

tive 1,85 kronor, vilket kan tjäna som en jämförelse.39  

   Sammanfattningsvis blev resultatet av tre dagars förhandlingar att Matts-

son fick köpa ett av byns hemman för 10 000 kronor samt 11 800 utstämp-

lade träd på skogsskiftet vid Råsele för 29 500 kronor. Därutöver lämnade 

han 1000 kronor som förskott på avverkningen till bonden Sven Lidberg 

som åtog sig att snabbt organisera ett manskap. Nästan på kronan höll han 

sig därmed inom den ekonomiska ram som styrelsen beviljat, men utbytet i 

timmer var betydligt mindre än vad bolaget hade räknat med tidigare un-

der hösten. 

 

”Jag är lite oroatt…” 

Förmiddagen den 18 december påbörjades hemresan. Som han själv berät-

tar om avfärden: ”När jag Reste från Hacksjö körde byamennen med 6 häs-

tar för ne men Snön gick till selpinnan på Hästen ändå”. Fyra dagar tog det 

att färdas de 15–20 milen tillbaka till Backe på delvis igensnöad väg. Dagse-

tapperna blev korta och med stopp i byar som visade på gästfrihet. Men på 

dagarna i släden kom det enligt egen utsago över honom en gnagande oro: 

var det goda eller förhastade affärer? Trots den rejäla prutningen hade pri-

set blivit högre än vad han tyckte kändes bekvämt, och i tider av snabbt 

föränderliga marknadspriser både på skog och trävaror var det svårt att 

bedöma vad som var en ”god” affär och hur den skulle bära sig. Dessutom 

var skillnaden stor mot att göra affärer i de egna hemtrakterna där han 

kände till skogen utan och innan och där inget utsyningstvång fanns.  

   Väl tillbaka i Fjällsjö den 22 december lät han skyndsamt telegrafera till 

Carl Kjellberg. Denne befann sig nämligen på faderns gods Storeberg i Väs-

tergötland för att fira jul- och nyårshelgerna.  

 

                                                           
39 BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1886–90, s. 19. 
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Telegram till Carl 

Kjellberg, mottaget i 

Grästorp den 22 

december 1887. Ur 

SCA:s arkiv, Merlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Telegrafstationen i Backe hade inrättats ett par år tidigare och med den 

krymptes avstånden i tid och rum på ett förbluffande sätt. Mattssons tele-

gram avsändes från Backe kl. 13:00 och ankom enligt notering till Grästorp 

kl. 16:15 samma dag. Budskapet var lika kort som kärnfullt: ”Hemkommen 

väl! Affären fick en annan vänning än jag kunde ana, men skogen är väl 

våran”.40 

 I ett längre brev som författades från inspektorsbostaden i Bergsjöåsen 

dagen därpå utvecklade han sina tankar. Först och främst sa han sig vara 

osäker på om affärerna som gjorts i Hacksjö skulle godkännas av styrelsen. 

I synnerhet gällde det hemmansköpet, men också de tiotusentals träden på 

rot. Därför erbjöd han sig att ta över affären för egen räkning om bolaget 

inte skulle finna den lönsam så att inte något ”obehag” skulle uppkomma 

på grund av hans självsvåldiga handlande.41 Och avslutningsvis: ”Jag beder 

om några rader, jag kenner mig lite oroatt att hanhafva annas penningar 

och ej vetta om det är illa eller väl, för låt”. Inte heller Kjellberg, som i sin 

                                                           
40 Telegram Mattsson till C. Kjellberg 22/12 1887, E:4 (fol. 50), Kramfors AB: Backe. 
41 Mattsson till C. Kjellberg 23/12 1887, E:4 (fol. 41), Kramfors AB: Backe. 
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tur meddelade sig med familjens överhuvuden, vågade bedöma affärens 

lönsamhet i ett första skede. Men den godkändes till slut från högsta ort.42  

   Med uppdraget avslutat kunde julfriden lägra sig över inspektorshemmet 

i Bergsjöåsen. Efter jul väntade snart en resa upp till vintermarknaden i 

Åsele och därefter nya förhandlingar, med andra bönder, i andra byar.   

 

Fortsatta diskussioner 

Hacksjöaffären fortsatte att vara ett flitigt diskussionsämne i den interna 

korrespondensen under vintern och våren 1888. Ännu i början av februari 

var bara en del av de träd som köpts på rot stämplade, men avverkningar 

pågick och jägmästare Sjöberg i Åsele hade lovat bönderna i Hacksjö att de 

skulle få en stämpling till i början av året. Carl Kjellberg började nu känna 

sig allt säkrare på lönsamheten, vilket han också meddelade ner till Göte-

borg: ”För mig synes verkligen affären god nog att behålla!” Dock med viss 

reservation för hemmansköpet där han tyckte det var ”svårt uttala en be-

stämd åsigt förr än man sett hemmanet”.43 Kusinen August Kjellberg, verk-

ställande direktören, ansåg för sin del att om inte hemmansköpet kunde 

”utsträckas” till fler hemman eller avverkningsrätter, ”nog litet skäl kunde 

förefinnas, att i så liten skala, som nu skett, utvidga sig åt det hållet”.44 Från 

hans horisont tycks det framför allt varit affärens litenhet som sågs som 

bekymmersam, inte förvärvet i sig. Om än att det geografiska läget sågs 

som mindre prioriterat. 

   Direkt efter påsk skulle Mattsson och Kjellberg åka upp till Vilhelmina 

igen. Först förbi Råsele där de skulle träffa bonden Sven Lidberg från 

Latikberg, för att tillsammans med honom tumma det timmer som körts 

fram efter vinterns avverkningar på Hacksjöskogen. Sedan skulle de vidare 

till Vilhelmina kyrkoplats för några andra möten, och därifrån till Hacksjö 

                                                           
42 C. Kjellberg till C. A. Kjellberg, odaterat brev, B:1 (fol.82), Kramfors AB: Backe. Se 

även C. Kjellberg till Göteborgskontoret 11/2 1888. 
43 C. Kjellberg till Göteborgskontoret, odaterat cirka februari 1888, B: 1 (fol. 102), 

Kramfors AB: Backe. 
44 C. A. Kjellberg till C. Kjellberg 17/2 1888, B: 1, Kramfors AB: Göteborg. 
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för att, med Kjellbergs eget uttryck, ”se oss ikring hur landet ligga”.45 Efter 

beskedet om att de tidigare affärerna godkänts av styrelsen fanns tankar 

speciellt från Mattssons sida på att försöka göra fler affärer med bönderna. 

Denne hade vid något tillfälle under vintern uttryckt till Kjellberg att ”skall 

man fortsätta med köp är ingen tid att förlora!”. 

 

    

 

 

 

Carl Kjellberg jr, född i Göteborg 1864, död i 

Lidingö 1932. Mellan 1887 och 1907 var 

han chef för Kramfors skogsförvaltning och 

bosatt på bolagets gård Robertshöjd i Backe. 

Fotot från tavla i SCA:s arkiv, Merlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkring månadsskiftet februari/mars kontaktade Kjellberg därför Göte-

borgskontoret med anhållan om ett öppet mandat inför den förestående 

resan.46 Av ett brev daterat i Göteborg den 6 mars 1888 framgår att denna 

begäran hörsammades. August Kjellberg gav då besked om att styrelsen 

beviljat de båda ”fria händer (att) efter besök på platsen, handla”. Styrelsen 

hade kommit fram till att ge ett öppet mandat för att den själv inte kände 

till ”alla detaljer” men också för att den förmodade att Mattsson ”haft nå-

gon, för oss okänd grund, hvarför han utan styrelsens hörande, inköpt den 

                                                           
45 C. Kjellberg till P. Lagerhjelm, odaterat cirka mars 1888, B: 1 (fol. 139 och 141) och 

31/3 1888 (fol. 161), Kramfors AB: Backe. 
46 C. Kjellberg till C. A. Kjellberg, odaterat cirka februari 1888, B: 1 (fol. 82), Kram-

fors AB: Backe. 
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nu inhandlade hemmansdelen”. Mattssons avsikt att förvärva hemmanet 

för att lättare göra timmeraffärer hade tydligen inte gått fram till ledningen 

i Göteborg, men direktören var ändå ingalunda obekant med att det kunde 

ge vissa fördelar. Som han formulerade sig i brevet:  

 

kan man ju göra sig åtskilliga föreställningar om anledningen till denna 

Mattssons åtgärd, bland annat att om man blott har en del i Hemmanet, en 

stor lätthet kan finnas att åtkomma resterande delar.47  

 

Ledningen gav alltså sitt bifall till att fler affärer fick göras, men överlät åt 

den operativa chefen på plats, Carl Kjellberg, att avgöra hur det var lämp-

ligt att gå vidare.   

   I ett brev tillbaka till kontoret några veckor senare gav denne uttryck för 

en ganska avvaktande hållning till hur bråttom det var med fler förvärv i 

Hacksjö: ”Är ej af den afsikten att man behöver ega allt! Utan passa tillfället 

att köpa någon bit då och då”. Kjellberg menade på att bolaget nu satt i en 

gynnsam position att låta bönderna spela ut sina kort först. Förr eller se-

nare skulle någon drabbas av ”Amerika feber” som han uttryckte det, eller 

komma på obestånd och bli tvungen att ”sälja billigt – då de nog låta höra 

av sig”. Att bolaget redan hade gjort ett köp hoppades han skulle fungera 

som en markering, en slags inmutning, gentemot andra bolag att hålla sig 

borta från att spekulera i byn. Dessutom: ”Är endast början gjord är ej så 

lätt att få något annat verk komma om”.48 Innebörden i hans resonemang 

var att Kramfors genom den gångna vinterns affär hade skaffat sig inte 

bara ett viktigt försprång mot andra bolag utan också lagt grunden till 

framtida affärsrelationer med Hacksjöbönderna. Därför behövde man inte 

brådska. 

    

Epilog 

Den annars så frispråkiga korrespondensen ger inga besked om hur den 

planerade affärsvisiten avlöpte våren 1888, men åtminstone när det gäller 

                                                           
47 C. A. Kjellberg till P. Lagerhjelm 6/3 1888, B: I, Kramfors AB: Göteborg. 
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markförvärv kom det att dröja till slutet av 1890-talet innan Kramfors 

gjorde några fler affärer i Hacksjö. Långt innan dess hade andra spekulan-

ter anmält sitt intresse.  

   Johan Westman, grosshandlare från Örnsköldsvik och ägare till Alne 

ångsåg, förvärvade ett hemman i början av 1890-talet. Utan att ha under-

sökt omständigheterna närmare kan jag bara konstatera att Westman först 

förvärvade en hemmanslott om 14/64 mantal, och därefter den 30 juli 1894 i 

kraft av detta ansökte hos länsstyrelsen om laga skifte av byn. Skiftet ge-

nomfördes mellan 1894 och 1898, och under skiftets första år köpte West-

man in ytterligare ett par mindre hemman.49  

   Westman är för övrigt bekant från ekonomhistorikern Ove Lundbergs 

studie av bolagen i Örnsköldsviksområdet. Där möter vi honom som en 

besvärlig konkurrent till den kände industrimannen Frans Kempe. Kempe 

försökte under 1880-talet manövrera ut Westman, som inte följde ingångna 

överenskommelser om priskarteller, genom att på olika sätt undergräva 

dennes ekonomiska och juridiska ställning. Efter en konkurs 1896 sattes 

Westman under ekonomiskt förmynderskap och tvingades samma år över-

låta sina fastighetsinnehav i Hacksjö till Lugnviks Nya Ångsågs AB.50 

   Runt år 1900 återkom Kramfors AB som spekulant, bland annat genom 

att successivt köpa loss de olika hemmanens andelar i skogsskiftet vid Rå-

sele. Därmed fullbordades den affär som Israel Mattsson en gång hade 

planlagt.51 

 

                                                                                                                                                    
48 C. Kjellberg till Kramfors AB (Göteborg) 19/3 1888, B: 1 (fol. 143), Kramfors AB: 

Backe. 
49 Den totala kostnaden för skiftet, som skulle betalas av delägarna, uppgick till 

22 974 kronor (s. 921). Lagaskifteshandlingar Hacksjö by 1894–1898, akt 24-VIL-41, 

se särskilt s. 11, 19 och 25, Lantmäterimyndigheternas arkiv.  
50 Om Westman som affärsman, se Lundberg (1984), s. 50–53. I Örnsköldsviks historia 

1842–1942 sägs vidare (s. 242) att han från två tomma händer ”med obetvingad 

energi och kolossal arbetsförmåga men även en god portion slughet och hänsyns-

löshet (arbetade) upp en omfattande handelsrörelse”. 
51 Som mest fick bolaget betala 8000 kronor för 36 hektar av skiftet. Som minst 2525 

kronor för 83 hektar. Se diverse avsöndringar i Hacksjö 1899–1903, akterna 24-VIL-

AVS 229-233, 239-244, Lantmäterimyndigheternas arkiv.  
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Konklusion 

 

Skogsmarknaden i Norrlands inland i slutet av 1800-talet hade många olika 

ansikten. Den här artikeln har lagt fokus på Åsele lappmark och en uppgö-

relse som träffades mellan Kramfors AB och några småbönder i byn Hack-

sjö år 1887. Analysen av Hacksjöaffären har gett oss en ovanligt nära in-

blick i hur affärsrelationer kunde formas i mötet mellan politik och lagstift-

ning, jordbruk och industri, utbud och efterfrågan, och viktigast av allt: 

mellan aktörer av kött och blod, i detta fall med förgreningar till en av Gö-

teborgs finare adresser. Här ska jag försöka sammanfatta de viktigaste re-

sultaten. 

   Till att börja med något allmänt om skogsmarknaden och lagstiftningen. 

Åsele lappmark kännetecknades under 1800-talets sista kvartal av stor 

konkurrens om timmerråvaran, samtidigt som avvittrings- och skiftesför-

rättningar pågick på de enskilt ägda skogarna. Som länsstyrelsens femårs-

berättelser vittnar om inledde de ångermanländska bolagen en kapplöp-

ning som successivt pressade upp priserna på timmer, avverkningsrätter 

och hemman. Detta kom på flera plan de självägande bönderna till del, som 

i samband med avvittringen fick ett bättre pris för sin skog än i andra delar 

av lappmarken. En av dem som drog nytta av den ökade efterfrågan var 

bonden Lars Nordin. Han sålde sitt hemman till Kramfors inspektor Matts-

son inte för att han var tvungen eller för att han blev pressad till det, utan 

för att Kramfors var den mest högstbjudande och likvida spekulanten.  

   Från länsstyrelsens sida välkomnades penninginflödet i lappmarken, men 

varnades för sättet det skedde på. Trots speciallagstiftning i form av utsy-

ningstvång kom stora delar av skogen att bli bolagsägd. Det hette i femårs-

berättelserna att inte bara den utan hela samhällets bestånd, socialt och 

ekonomiskt, hotades av bolagens hemmansköp och den därpå följande 

utarmningen av bondeklassen. Det samhällsbevarande elementet kombine-

rades med argument av moralisk natur, att bönderna inte kände till det 

”verkliga värdet” på skogen och att de inte kunde hushålla med stora pen-

ningsummor. Dessa uttryck går i linje med den starka polarisering som 
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framträdde i debatten om Norrlandsfrågan runt sekelskiftet 1900 med bo-

lag och bönder i rollerna som två högst ojämlika motparter. 

   De grovt huggna gestalterna av exploatörer och exploaterade förmår där-

emot inte fånga den betydligt mer komplexa marknadssituation vi möter i 

den affär som här har undersökts. Bönderna i Hacksjö var medvetna om att 

de förfogade över en viktig och värdefull resurs. De förefaller haft god 

kännedom om skogspriserna och om den konkurrens som rådde, och de 

uppfattades till och med som hårda förhandlare av bolagets inspektor. 

Samtidigt finns det skäl att problematisera affärsrelationen utöver den 

snäva definitionen av vad som betalades med marknadsmässiga priser. 

Uppfattningen att bönder och bolag möttes under lika villkor, eller rentav 

som jämlikar på marknaden, är helt enkelt inte sann den heller. Åtminstone 

inte på ett allmängiltigt plan. 

   Den interna korrespondensen mellan Kramforsbolagets representanter på 

olika nivåer visar att de försökte bevaka när olika möjlighetsfönster att göra 

affärer uppenbarade sig. I vissa fall såg man också till att själv öppna dem. 

Att muta in en by, var en sådan strategi. Genom att börja köpa mark hop-

pades man kunna markera byn som sitt revir. Här var tanken förmodligen 

att göra det mindre intressant för andra bolag att fortsätta konkurrera, men 

också att skaffa sig ett försprång genom en bättre plattform i kontakten 

med andra bybor. Uppvaktning av bönder som man visste var i behov av 

snabba pengar, eller att invänta tills någon kom på obestånd, var andra 

taktiska grepp. I yttersta fall kunde en begäran eller ett hot om laga skifte 

vara ett sätt att snabbare framkalla en sådan situation, vilket visar inte 

minst på skiftesreformernas komplexitet. Det sistnämnda ska man kanske 

inte dra för stora växlar på, men alldeles oavsett vad som låg bakom att just 

de här bönderna gick bolaget till mötes, pekar några av de strategier som 

framkommer på att bönder i utsatta positioner kunde hamna i en ekono-

misk beroendeställning. 

   Till sist. Böndernas informationsunderskott har blivit som en etablerad 

sanning. Det har förutsatts att bolagen hade bättre kännedom om mark-

naden och kunde använda det till sin fördel. Det är ett rimligt antagande att 

det var så, och just därför är det extra intressant att se att i detta fall hade 
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också de ledande inom bolaget vid kontraktstillfället en ganska vag upp-

fattning om det ekonomiska utbytet och huruvida affären ens skulle bära 

sig. Det speglar att industrins representanter strängt taget, lika lite som 

bönderna, eller för den delen landshövdingen, kunde veta något om fram-

tida konjunkturer och värdeutveckling. Den yttersta konsekvensen av 

denna försiktighet med penningarna var att Kramforsbolaget faktiskt av-

stod Hacksjöböndernas ursprungliga (och förmodligen på sikt mycket för-

månliga) erbjudande om en 50-årig avverkningsrätt.   
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