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Av Erik Nydahl

Mannen med pengarna:
En mikrohistorisk studie om en doldis i 
moderniseringen av Norrlands inland

Erik Nydahl •  Mannen med pengarna

 På Ströms kyrkogård i norra 
Jämtland står gravvården efter forne 
skogsinspektorn Israel Mattsson. Den 
bär vittnesbörd om att han levde 
och arbetade under en tid i slutet av 
1800-talet då skog byggde välstånd. 
Idag, över hundra år efter hans död, är 
det få som känner till vilken roll han 
spelade i moderniseringen av Norrland.

Under 1800-talets andra hälft ut-
spelades ett många gånger omskrivet 
skogsindustridrama i det norrländska 
inlandet. En ökad internationell ef-
terfrågan på sågade trävaror utgjorde 
startskottet för en lika snabb som 
omvälvande moderniseringsprocess. 
Tidigare förhållandevis outnyttjade 
skogar i periferin steg kraftigt i värde, 
och efter seklets mitt utvecklades 
Norrlands inland till en skådeplats för 
hård kamp mellan olika intressenter 
om timret och marken. Sågverken och 
deras ägare behövde långsiktigt säker-

ställa tillgången på grovt timmer, och 
många bönder och nybyggare lockades 
av de priser som erbjöds för deras 
skogsmarker. 

En omfattande försäljning av enskil-
da bönders hemman ledde till att stora 
skogsarealer kom att läggas i olika såg-
verksbolags ägo mot slutet av 1800-talet.

Detta var roten till den spänning 
mellan olika samhällsintressen, mellan 
industrin, bönderna och det allmänna, 
som fick stort genomslag i sekelskiftets 
debatt om Norrlandsfrågan. Många 
konservativa och vänsterdebattörer 
såg med oro på de sociala konsekven-
serna för samhället när dess kanske 
viktigaste stöttepelare, den självägande 
bonden, syntes vara på väg att förlora 
sin ställning som självägande. I  spåren, 
hävdade man, följde moraliskt för-
fall och social misär. Vissa hävdade 
också att bolagen hade fört bönderna 
bakom ljuset och köpt marken med 
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tveksamma metoder, så kallat baggbö-
leri. Andra debattörer, som var liberala 
och mera industrivänliga, bemötte med 
argumenten att industrin hade betalat 
bönderna marknadspriser, att den 
genom sina köp effektiviserade skogs-
näringen och bidrog till att bonden 
istället kunde fokusera på att odla jor-
den, allt naturligtvis till förkovran för 
samhället.1 Senare tids forskning har i 
flera fall genom empiriska nedslag för-
sökt nyansera dessa schablonmässiga 
teckningar av utvecklingen i Norrland, 
men utan att riktigt lyckas rucka den 
polariserade bild som karakteriserade 
sekelskiftets debatt.2

I anslutning till att Norrlands-
frågorna diskuterades i riksdagen 
stiftades 1906 en jordförvärvslag som 
förbjöd bolag från att i fortsättningen 
köpa skogsmark av enskilda. Vid den 
tid då lagen trädde i kraft förfogade 
olika bolagsbildningar över åtminstone 
en tredjedel av skogsmarken i Norrland, 
men lokalt kunde andelen vara betyd-
ligt högre. Än idag är deras efterföljare, 
skogsbolag som SCA, Bergvik och 
Holmen, stora skogsägare. SCA upp-
ges vara norra Europas största privata 
skogsägare och har sitt innehav mest 
koncentrerat till Västernorrland och 
Jämtland.3 Detta speglar en ägostruk-
tur som i stort kan spåras tillbaka till 
1800-talets senare hälft.

Trävaruepoken associeras idag med 
välkända industrimän som Dickson, 

Jacobsen och Kempe, som skaffat 
sig en plats i historieböckerna som 
industrialismens introduktörer. Men 
denna process involverade också ett 
myller av andra, som mera anonymt 
var behjälpliga med att öppna de 
norrländska skogarna för världsmark-
naden. Sågverksbolagens tjänstemän i 
skogsbygderna är exempel på personer 
som få känner till namnet idag men 
som på sin tid var känt folk, lokalt och 
regionalt. Försedda med titlar som 
faktor, timmerfaktor, inspektor och 
skogsinspektor, var det dessa män som 
köpte skogen av bönderna och rent 
praktiskt såg till att timret nådde fram 
i tillräcklig mängd till verken. Lite är 
dock känt om deras insatser i den tidiga 
skogsindustrin.

Israel Mattsson var verksam som 
inspektor i gränstrakterna  mellan 
Ångermanland, Jämtland och Lappland 
under 1800-talets sista kvartal. I den 
här artikeln träder han fram ur det för-
flutna som representant för en viss sorts 
skogstjänsteman: infödda bönder som 
rekryterades och fick anställning hos 
bolagen. Syftet är att empiriskt pro-
blematisera den centrala föreställning 
i Norrlandsdebatten som ställde bolag 
och bönder mot varandra inte enbart 
utifrån olika kollektiva intressen utan 
också på grupp- och individnivå. En 
bonde skulle vara en bonde och inget 
 annat. När det likväl uppmärksamma-
des i debatten att en del bönder själva 
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arbetade för bolagen så ansågs de i det 
närmaste vara förrädare som svikit inte 
bara de sina utan själva fosterlandet.4

I tidigare forskning är kunskapen 
liten om den här gruppen av bönder. 
Detsamma gäller för andra former av 
överlappningar mellan den infödda 
lokalbefolkningen och bolagens repre-
sentanter, både sett till omfattning och 
betydelse.

Timmerfronten och 
bolagstjänstemännen
När den norrländska sågverksrörelsen 
gick framåt under 1800-talets senare 
del var det resultatet av en rad sam-
verkande faktorer såväl innanför som 
utanför landets gränser. Hit hörde den 
europeiska frihandeln och en stigande 
efterfrågan på trävaror, nya inhemska 
lagar som underlättade för företagande 
och kapitalbildning samt införandet av 
ångsågstekniken.

Något som också påverkade var 
den allmänna riktningen norrut i ex-
ploateringen av råvaran, den så kallade 
timmerfronten.5 Före halvsekelskiftet 
hade omfattande skogsområden avver-
kats i Dalsland och västra Värmland, 
de delar av landet som låg nära ut-
skeppningshamnen i Göteborg och 
den brittiska marknaden. Även på den 
norska sidan av gränsen var man tidigt 
under 1800-talet igång med att om-
vandla skogens skatter till penningar. 
När relativ virkesbrist började uppstå 

i dessa områden omkring seklets 
mitt, förflyttades successivt rörelsens 
cent rum dit råvaran ännu fanns kvar 
jämförelsevis orörd och möjlig att ta i 
anspråk: till norra Sverige. Till denna 
kursändring i nordsvensk riktning bi-
drog att en stor del av den norrländska 
skogsmarken efter avvittringen låg i 
enskilda bönders ägo med få eller inga 
begränsningar i överlåtelserätten.6

Ekonomhistorikern Jan Glete har 
beskrivit uppbyggnadsfasen av den mo-
derna norrländska sågverksnäringen 
som en nystart i utvecklingen. De lokala 
ägarna till  dåtidens vattensågar grep av 
olika  orsaker inte taktpinnen när mark-
naden för trävaror förändrades kring 
seklets mitt. Istället utmönstrades de 
successivt av utländska och västsven-
ska handelshus och entreprenörer som 
gjorde de avgörande investeringarna 
i teknik och infrastruktur. Påfallande 
många av dem som investerade i 
Norrland hade förut haft verksamhet 
i de norska eller västsvenska områdena. 
Detta var en process som inleddes 
en bra bit före 1800-talets mitt och 
fullföljdes under de närmast följande 
decennierna.7

Den enskilt viktigaste förutsätt-
ningen för att kunna exploatera 
skogstillgångarna var tillgången till 
transportmedel, primärt flottleder. I 
västra Ångermanland, norra Jämtland 
och södra Lappland handlade det om 
Ångermanälven med biflöden som 
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Karta över Västernorrlands län, upprättad 1899–1900 av Gustaf von Engeström 
och med  tillägg av  författaren. Den svarta linjen markerar  Ångermanlands västra 
 domsaga.
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efter utförda rensningsprojekt gjorde 
det möjligt att forsla timmer ända 
från norska gränsen och tvärs genom 
landet ut mot Härnösandskusten.8 
Priserna på timmer och skogsmark steg 
kraftigt i regionen och under drygt 50 
års tid följde en intensiv handel med 
timmer, avverkningsrätter och hem-
man. Vid sekelskiftet 1900 var mer än 
hälften av skogsmarken bolagsägd i 
Ångermanlands västra domsaga, att 
jämföra med det norrländska genom-
snittet 34 procent.9

De långa avstånden mellan sågver-
ken i kustlandet och skogarna inåt land 
skapade tidigt behov av tjänstemän 
och arbetsledare i de områden där rå-
varan fanns. De första generationerna 
av sådana tjänstemän rekryterades 
enligt skogsprofessorn Lars Kardell 
framför allt från Norge, Värmland och 
andra orter i södra Sverige i en form 
av överföring inte bara av ekonomiskt 
kapital utan också av humankapital 
från det gamla till det nya centrumet.10 
Detta menar han ska ses som en del 
av arbetsvandringarna då stora skaror 
av grovarbetare och även kvalificerad 
arbetskraft under 1800-talets andra 
hälft vandrade norrut för säsongsarbete 
i skogen och flottningen. Vissa blev så 
småningom bofasta.

Särskilt eftertraktade var värmlän-
ningarna, ansedda som sin tids experter 
på timmerdrivning och flottning. I 
tidigare forskning råder samsyn om att 

värmlänningarna från sina hemorter 
spred kunskaper till de norrländska 
skogarna. En del av dem rekryterades 
för särskilt kvalificerade uppgifter så-
som att arbeta på brukskontoret eller för 
att leda avverkningar och flottningsar-
bete. Etnologen Göran Rosander har 
kallat de personer som på dylikt sätt 
handplockades till tjänstgöring på 
främmande ort för ”arbetsvandrarnas 
överklass”.11

Även om en hel del tidigare har 
skrivits om arbetsvandringarna till 
Norrland har det inte gjorts någon 
systematisk undersökning av skogs-
tjänstemännen som en egen yrkesgrupp. 
Om deras bakgrund och hur den för-
ändrades över tid vet vi egentligen inte 
mer än vad man kan få fram av spridda 
iakttagelser. Därför har jag gjort en 
sammanställning i tabell 1, som ger en 
grov bild av hur rekryteringsprocessen 
tog sig uttryck i Ångermanlands västra 
domsaga, mätt i antal faktorer och 
inspektorer som var bosatta i någon av 
domsagans nio socknar. Uppgifterna 
bygger på folkräkningarna och de titlar 
som där anges, och den undersökta 
perioden 1870–1900 sammanfaller med 
skogsindustrins mest kraftfulla expan-
sion i området.

Sammanställningen visar att de 
bolagsanställda skogstjänstemännen 
ökade mycket kraftigt i antal mellan 
1870 och 1900, numerärt från 12 till 80 
personer. Att industrin behövde fler 
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personer i arbetsledande befattningar 
är den huvudsakliga förklaringen, men 
det går också att spekulera i ett visst 
mörkertal för de tidigare åren i form 
av deltidsarbete som inte kommer 
fram fullt ut i yrkestitulaturen. Denna 
form av dolda arbetsinsatser är inte 
minst huvudpersonen i denna artikel 

Tabell 1: Skogstjänstemän och deras födelseorter, i Ångermanlands 
västra domsaga 1870–1900*

År 1870 1880 1890 1900
Faktor, antal 8 16 36 48

varav födda i samma socken 0 5 (31 %) 16 (44 %) 27 (56 %)
varav födda i annan socken i 

Västernorrland 0 4 (25 %) 6 (17 %) 10 (21 %)

varav födda i Värmland 5 (63 %) 5 (31 %) 8 (22 %) 5 (10 %)
varav annan födelseort 3 (37 %) 2 (13 %) 6 (17 %) 6 (13 %)

Inspektor, antal 4 19 30 32
varav födda i samma socken 0 2 (11 %) 8 (27 %) 10 (31 %)
varav födda i annan socken i 

Västernorrland 1 (25 %) 2 (11 %) 8 (27 %) 8 (25 %)

varav födda i Värmland 1 (25 %) 8 (42 %) 8 (27 %) 7 (22 %)
varav annan födelseort 2 (50 %) 7 (37 %) 6 (20 %) 7 (22 %)

*Källa: Statistiska centralbyråns primärmaterial vid folkräkningarna 1870, 1880, 1890 
och 1900 (utdrag ur husförhörslängder). Tillgängligt i scannad form via SVAR.
Anmärkningar: Domsagan innefattar socknarna Bodum, Edsele, Fjällsjö, Helgum, 
Junsele, Ramsele, Resele, Tåsjö och Ådalsliden. Till kategorin faktor har förts följande 
yrkestitlar: faktor, skogsfaktor, timmerfaktor, skogvaktare, och till inspektor: inspektor, 
inspektör, skogsinspektor, sågverksinspektor, skogsförvaltare.

ett illustrativt exempel på. Trots en 
tjänst som faktor sedan 1868 titule-
rades Mattsson i folkräkningen 1870 
enbart som ”bonde”. En tilltagande 
specialisering av faktorsbefattningen 
från bisyssla till huvudsyssla gör det 
sannolikt att denna form av bortfall 
minskar över tid.
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Undersökningen styrker den tidigare 
bilden av en omfattande rekrytering av 
tjänstemän söderifrån. Värmlänningar 
och andra utomläns födda var fram 
till 1880-talet i majoritet. Samtidigt 
är det tydligt att 1870- och 1880-talen 
kännetecknades av ett betydande lo-
kalt inflöde. När det gäller den lägre 
befattningen, faktor, var vid ingången 
till 1880-talet nära en tredjedel födda 
inom den socken de var bosatta i, vilket 
fram till sekelskiftet ökade till en tyd-
lig majoritet. Den högre befattningen, 
inspektor, tillsattes före 1880 nästan 
helt med utifrån rekryterad personal, 
men även här går det att se en utveck-
ling mot att infödda ortsbor trädde in i 
rollen under 1880- och 1890-talen. Med 
andra ord: av de personer som arbetade 
i ledande befattning för skogsbolagen 
var andelen med lokalt ursprung re-
lativt hög och i stadigt stigande mot 
1800-talets slut. Denna slutsats gäller 
även om vi rensar tabellen från ett 
mindre antal ”andra generationens 
invandrare”, det vill säga söner till per-
soner som tidigare flyttat in söderifrån.

En betydande del av dem som 
rekryterades lokalt var bönder. En upp-
följning av de infödda inspektorerna i 
tabellen, en grupp om sammanlagt 14 
individer, visar att närapå samtliga var 
komna ur bondeled. Sju av dem var 
själva hemmansägare, eller hade tidi-
gare varit det. Ytterligare sex hade vuxit 
upp som söner till en hemmansägare. 

Endast en saknade nära anknytning 
till jorden.

Israel Mattsson var följaktligen 
långtifrån den ende bonden som trädde 
i bolagens tjänst. Många fler bönder än 
de som uttryckligen bar titeln inspektor 
eller faktor hade därtill smärre uppdrag 
som ”påtingare” av timmer. Ett något 
tillspetsat uttalande av en inspektor i 
området, att ”i år [1881] är det nära nog 
hvarannan bonde som fått sådant upp-
drag”, tyder på att överlappningen av 
bönder och bolagstjänstemän var rätt så 
omfattande i västra Ångermanland.12 
Detta utmanar i sin tur den föreställ-
ning om en dikotomi bolag-bönder 
som var ett centralt tema framför allt 
i den så kallade Norrlandslitteraturen. 
Där framstod bolagets inspektor oftast 
som en utböling som kom och störde 
ordningen, i tydlig motsats till ortens 
söner.13

Problemformulering och 
källmaterial
Bolagstjänstemännen har inte ägnats 
någon uppmärksamhet i tidigare forsk-
ning. Medan det finns ganska mycket 
kunskap om industrins ledande män så 
saknas i stort sett helt kunskap om per-
sonalskiktet närmast under: vilka dessa 
personer var och vilken roll de spelade 
i moderniseringen av Norrland.14 Israel 
Mattsson i Fjällsjö ger oss ett ansikte 
på den växande grupp av bönder och 
bondsöner som rörde sig i gränslandet 
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mellan att vara bonde och bolagstjäns-
teman. I den här artikeln kommer 
jag att sätta Mattssons liv och karriär 
under lupp i syfte att undersöka och 
problematisera, men också levandegöra, 
denna form av relation mellan lokalbe-
folkning och skogsbolag. Perspektivet 
är mikrohistoriskt och lägger tonvikten 
på tiden fram till sekelskiftet 1900. Med 
historikern Anna Götlinds ord blir:

det enskilda livsödet […] i 
mikrohistorien en berättelse med en 
egen logik och relevans, men samtidigt 
handlar det om att hela tiden se den 
’lilla’ historien i den ’stora’ och sätta in 
individerna och deras erfarenheter i ett 
större sammanhang.15

Hur etablerades kontakten med bo-
lagen? Vad hade Mattsson själv att 
erbjuda dem? Hur påverkades hans 
liv och vardag? Och i förlängningen, 
vilket var hans eget bidrag till att sam-
hället stöptes om i nya former? Genom 
att teckna hans levnadsbana bidrar 
artikeln med andra slags kunskaper än 
de som kan fås genom studier på en hö-
gre abstraktionsnivå. En mångfald av 
källor har därvid nyttjats: kameralt ma-
terial såsom kyrkböcker, lagfartsböcker 
och skattelängder, kommunala proto-
koll och en del äldre litteratur, för att 
nämna några av de viktigare. Arkiven 
efter forna sågverken Kramfors och 
Strömnäs som idag finns i SCA:s arkiv 
(Merlo, Timrå) är den enskilt vikti-
gaste källan. Bland annat är det genom 

olika brevsamlingar möjligt att följa 
den löpande korrespondensen mellan 
bolagskontoren och Mattsson och på 
så vis komma hans verksamhet inpå 
livet. I avsaknad av privatarkiv med ef-
terlämnade handlingar är det också det 
enda källmaterialet där han själv, med 
egna ord, kommer till tals.

Israel Mattsson och 
trävarurörelsens genombrottstid
Våren 1831 föddes den förste och ende 
sonen till bonden Matts (Mathias) 
Ersson, innehavaren till ett hemman 
av genomsnittsstorlek (3¼ seland i 
jordeboken) i byn Sunnansjö i Fjällsjö 
socken.16 Pojkens familj hade djupt 
rotade rötter i myllan. Före föräldrarna 
hade tidigare både mor- och farföräld-
rar varit i bönder i byn, och under hans 
uppväxttid styrde och ställde  morbror 
Sven på grann hemmanet. Pojken döp-
tes till Israel efter sin morfar.17

Fjällsjö socken ligger i  västra 
Ångermanland och bildar land-
skapsgräns mot Jämtland. Innan 
exploateringen av skogen satte fart 
under 1800-talets andra hälft var den 
att beteckna som en stillsam skogsbygd, 
befolkad av självägande bönder, nybyg-
gare och obesuttna. Vid ingången till 
1830-talet uppgick folkmängden till 
373 personer.18 När pojken blickade ut 
från gårdstunet i Sunnansjö hade han 
utsikt över Fjällsjöälven och kyrkbyn 
Backe med nya kyrkan (invigd 1818) 
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som tornade upp sig på andra sidan 
vattenspegeln. Delar av året kunde han 
beskåda timmerflottningen som pågick 
för fullt därute på vattnet.

Flottning hade ägt rum från 
Fjällsjö och nedströms sedan åtmins-
tone 1700-talets mitt, först i ganska 
begränsad omfattning, men under 
1800-talets första hälft i allt större 
volymer.19 Kramforssågen var den 
största köparen av timmer i området. 
Den hade fått sina privilegier 1744, då 
som landets första finbladiga sågverk, 
och var i det tidiga 1800-talet ett med 
förindustriella mått mätt stort verk. 
Som ett led i omstruktureringen av 
branschen övertogs ägandet 1848 av 
det göteborgska handelshuset firma J. 
A. Kjellberg & Söner. Under de nya 
ägarnas ledning togs viktiga steg för 
att följa med i den snabba utvecklingen 
kring halvsekelskiftet. Tillsammans 
med andra intressenter engagerade 
sig bolaget i att rensa upp flottleder. 
Närvaron i inlandet förstärktes 1852 
med ett särskilt skogskontor i Backe 
och i samma veva fick den befintliga 
vattensågen i Kramfors sällskap av en 
modern ångsåg.20

Kramfors räkenskapsböcker från 
1830- och 1840-talen visar att bolaget 
hade en etablerad relation till bön-
derna i Fjällsjö. Matts Ersson, bonde i 
Sunnansjö och far till Israel Mattsson, 
var en av många som levererade timmer 
till sågen.21 Även den unge Mattsson 

kom så småningom att ha egna affärer 
med bolaget, först som inlejd säsongs-
arbetare. Det första året han finns 
omnämnd i avräkningsboken (1855) 
utbetalades till honom sammanlagt 
948 Riksdaler riksmynt för bland annat 
20 dagsverken utstämpling av timmer, 
18 dagsverken timmerräkning samt en 
stor post för ”diverse strömrensning och 
flottning”.22 Året efter tjänstgjorde han 
också som mellanhand för att förmedla 
pengar till andra. Av poster som utbe-
talats till honom, eller genom honom, 
märks bland annat huggning och kör-
ning av timmer vid Jansjö, framforsling 
av timmer till Böleforsen och kostna-
den för mathållning åt byggmästaren 
vid ett dammbygge i Kråkån.23 Vidare 
under 1857 framgår det att han arbetat 
som ”förman” under några veckors tid, 
dels vid flottning, dels vid byggnation 
i Flyån.24 De knapphändiga notering-
arna lämnar frågetecken efter sig på 
detaljnivå, men det viktigaste de utvi-
sar är att han som ung involverades inte 
bara som en passiv åskådare utan som 
högst delaktig i arbetet med att göra 
Fjällsjös och angränsande socknars 
skogar tillgängliga och lönsamma för 
kommersiell utvinning.

Under 1850-talets andra hälft 
tog Mattsson definitivt steget in i 
 vuxenlivet. År 1856 ingick han äkten-
skap med Anna Britta Mattsdotter, 
en jämnårig flicka från grannsocknen 
Tåsjö, även hon av bondesläkt. Enda 
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syskonet, en fem år äldre syster, var då 
redan gift och utflyttad. Hemmanet 
generationsväxlades samtidigt med 
giftermålet och fadern lät sig pensione-
ras med sedvanliga födorådsförmåner. 
Familjen växte nu i rask takt. En första 
dotter kom till världen 1857, följd av yt-
terligare en dotter och tre söner fram 
till 1865. En sista son, Johannes, föddes 
1872.25 Sönerna fick av sina föräldrar 
namnet Nordin som tidigare burits 
av deras farmors far, vilket följde en 
allmän trend under 1800-talet att 
överge gamla patronymikon. Men själv 
fortsatte vår huvudperson att kalla sig 
Mattsson livet ut.26

I samband med hemmanstillträdet 
dröjde det inte länge förrän han också 
engagerades i den lokala offentlighe-
ten, främst på den viktiga posten som 
kyrkvärd, som han tillträdde nyårsda-
gen 1860. Då hade han ännu inte fyllt 
trettio år, men han var hemmansägare 
i närheten av kyrkbyn vilket hade viss 
betydelse i en vidsträckt socken.27 
Övertagandet av hemmanet sam-
manföll med att engagemanget i 
Kramforsbolaget i stort sett upphörde 
från 1858 och några år framåt. Kanske 
blev tiden knappare som nybliven fa-
miljefar och bonde? Möjligt är att han 
istället knöt kontakt med andra bolag, 
såsom det norskägda Locknö som 
under 1850-talet aktivt jagade timmer 
i Fjällsjö med omnejd. Från 1862 åter-
upptogs dock kontakten med Kramfors 

och under fortsättningen av 1860-talet 
står Mattsson olika år noterad för bland 
annat leverans av sågtimmer, biträde 
vid timmertumning och besiktning 
av skog. Den största enskilda posten 
för utfört arbete var 92 dagsverken för 
utstämpling av timmer 1866.28

Ett vägval
Tiden från 1850-talet och fram till mit-
ten av 1870-talet uppvisade en stadig 
stegring av mängden försågat timmer 
och värdet av exporterade trävaror från 
Härnösands trävarudistrikt.29 Ju fler 
människor som sysselsattes med att 
hugga och forsla fram den begärliga 
råvaran till industrin, desto mer tilltog 
också behovet av arbetsledning och 
tillsyn i skogsbygderna. Mattssons 
kontakter med Kramforssågen fördju-
pades 1868 då han engagerades som 
faktor, i praktiken ett slags  samordnare 
av bolagets avverkning och flottning, 
inom de västra delarna av Fjällsjö.30 
Utöver eget arbete med utstämpling 
av timmer och virkesmätning invol-
verades han i rensningen av flottleden 
i Rudsjöån och i flottningen av bo-
lagets timmer i nämnda vattendrag. 
Dessutom ingick att hålla tillsyn över 
ett par av bolagets skogshemman som 
saknade arrendatorer.31

Med den nya tjänsten följde kassa-
ansvar av icke obetydlig storlek. För att 
ge ett exempel uppgick omsättningen 
på hans konto i bolagets avräkningsbok 
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till 27 697 kronor år 1872. Större delen 
skulle betalas ut som ersättning till 
namngivna och icke namngivna perso-
ner för arbete i skogar och vattendrag. 
Beloppen varierade från några enstaka 
kronor till som mest över 2500 kronor, 
det sistnämnda ett belopp som betala-
des ut till norrmannen Olof Rolfssén.32 
Handel med timmer, avverkningsrätter 
och skogshemman ingick inte i arbets-
uppgifterna, åtminstone inte i någon 
större utsträckning. Det var en uppgift 
för hans närmaste chef, inspektor 
Magnus Herman Clase, en inflyttad 
hallänning som var bosatt på bolagets 
gård i Backe.

Timmervältor i Öster-Rudsjön där Mattsson under 1870-talet tjänstgjorde som skogs-
faktor. Efter en incident i Rörströmsälven, där han räddades i land med en lång gran 
efter att ha fastnat med sin båt i det strömmande vattnet, fick han en fors uppkallad 
efter sig, ”Israel Mats-forsen”. Foto: Erik Isaksson. 

Det tidiga 1870-talet var på många 
sätt en optimismens tid i den norr-
ländska skogsindustrin. Många nya 
sågverk och blivande konkurrenter 
till Kramfors grundades under dessa 
år, bland annat Strömnäs AB 1872. 
Initiativet till Strömnäsbolaget togs 
via en öppen inbjudan till intresserade 
i området att bidra med leveransvirke 
och kapital för anläggande av en ny ång-
såg längs Ångermanälven. Uppropet 
hörsammades av så många som ville 
profitera på de goda tiderna, framför 
allt bönder och bolagstjänstemän, att 
det från början fastställda aktiekapita-
let på en gång kunde utökas. Mattsson 



1 3 4 Erik Nydahl •  Mannen med pengarna

lät teckna sig för två aktier. Därmed 
satsade han 200 Riksdaler riksmynt i 
företaget. Dessutom förband han sig 
att årligen till marknadspris leverera 
300 timmerstockar av prima kvalitet.33

Intrycket är att kyrkvärden från 
Sunnansjö, nu snarare medelålders än 
ung, under det tidiga 1870-talet kom till 
ett vägval: att bli vid sin läst på fäder-
nehemmanet eller mera helhjärtat gå 
in för arbetet som skogsfaktor. Särskilt 
efter fransk-tyska kriget 1870–71 drevs 
trävarukonjunkturen på av en stark 
efterfrågan med åtföljande ekonomiskt 
inflöde i skogsbygderna, något som kan 
ha påverkat hans beslut. Tids nog utföll 
det nämligen i att Sunnansjöhemmanet 
såldes till Kramforsbolaget eller firma J. 
A. Kjellberg & Söner, som det formellt 
hette. Försäljningen gjordes upp med 
inspektor Clase i februari 1873, och 
enligt kontraktet avstods alla framtida 
anspråk på fädernejorden mot en kon-
tant summa om 16 500 kronor. Samma 
val gjorde en granne i Sunnansjö, 
bonden och handlaren Rönnberg, 
som skrev på sina försäljningspapper 
samma dag.34

I avtalet med Kramfors ingick ett 
löfte om att Mattsson skulle få bli ar-
rendator på Bergsjöåsen, ett av bolaget 
1865 förvärvat och 1871 skatteköpt ny-
bygge som låg några mil västerut nära 
Jämtlandsgränsen.35 Arrangemanget 
förde med sig vissa praktiska fördelar, 
främst att han kom närmare Rudsjön 

där hans arbete som faktor huvudsakli-
gen bedrevs. Kanske spelade det också 
in att han som faktor varit i högsta grad 
delaktig i det arbete som pågått sedan 
1865 med att bygga upp Bergsjöåsen till 
ett fullvärdigt skattehemman.

När han frigjorde sig från jordägan-
det och mera reguljärt övergick till att 
bli en skogsman var det förutom de 
praktiska aspekterna också ett viktigt 
inre vägval han gjorde. Två månader 
före försäljningen hade han tillträtt en 
av de högsta posterna i den borgerliga 
kommunen: ordförandeskapet i kom-
munalstämman.36 Bland Mattssons 
jämlikar var det inte många som ens 
under en livstid uppnådde mer än så: 
att bilda familj, överta ett hemman och 
bli anförtrodd tunga förtroendeupp-
drag. Ändå var lockelsen stor nog att 
bryta upp.

Flera år senare och i ett annat sam-
manhang får vi veta lite mer om hans 
syn på detta med att lyckas i livet och 
att göra karriär. En tjänst som lokal 
flottningschef hade då blivit ledig och 
Mattsson föreslog i ett brev att den 
borde tillfalla postmästaren Rundquist 
i Backe. Motiveringen är mest 
 intressant: ”Jag anser den vara skalig 
att fortfarande vara der han är der 
kan han ej få någon framtid för sig”.37 
Oron för postmästarens karriär är en 
sak för sig, men i någon mån torde 
den också spegla hur hans värderingar 
var färgade av tiden. För att skapa sig 
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en framtid gällde det att få in en fot 
i framtidsbranschen framför andra: 
trävarurörelsen.

Om industrialiseringen av Norrland 
och hur den på olika sätt förändrade 
befolkningen hade man överlag en klu-
ven syn i det sena 1800-talets Sverige. 
En sida var den ekonomiska fram-
gångssagan, som man gärna stoltserade 
med i statistisk form. En annan sida, 
som sågs som mer problematisk, var att 
bondeklassen decimerades, särskilt när 
det strävsamma brukandet av jorden 
ersattes av en jakt efter snabba klipp.38 
I den välkända men mycket tenden-
tiösa reportageresa som Jonas Stadling 
företog genom norra Sverige 1894 för 
Aftonbladets räkning representerades 
denna klagan av en gammal och trött 
bondgubbe som uppgivet vittnade för 
journalisten om hur den lättfångna 
penningen fört det gamla samhällets 
dygder i graven.

Penningen är ej blott ett bytesmedel, 
den är ett lockbete, ett garn, hvarmed 
menniskorna fångas och föras i förderf; 
en kedja, som binder dem i slafveri; 
en pump hvarmed deras hjerteblod 
utsuges. […] Hvad är det, som lockat 
eller nödgat vårt folk till att sälja sin 
skog, sina hemman, sin frihet, om ej 
penningen? 39

I kontrast till detta upplevda onda, 
den nya tidsandan, ställde Stadlings 
informant ett lyckligt förflutet med 
gemenskap i byarna, hårt arbete, 

hög moral och ärliga handslag. Till 
syvende och sist handlade det om 
konkurrerande framtidsvisioner och 
beskrivningar av verkligheten. Enligt 
ett annat synsätt var det nämligen 
genom industrialiseringen som det för 
Israel Mattsson och andra inlandsbor 
för första gången uppenbarade sig ett 
egentligt alternativ till att bruka jorden. 
Vilket i sin tur sågs som en förutsätt-
ning för att göra ekonomiska framsteg 
möjliga och minska fattigdomen.

Vad Matts Ersson ansåg om sin sons 
försäljning berättar inte källorna. Han 
lämnade jordelivet och Sunnansjö i 
januari 1873, en knapp månad innan 
kontraktet skrevs på.40

Att ”tjöppa” timmer
Flytten till Bergsjöåsen ägde san-
nolikt rum under hösten 1874, men 
fri från jordbrukssysslorna blev man 
inte. Som arrendatorer skulle familjen 
hålla Bergsjöåsen i skick, ett jordbruk 
med från början två hästar, åtta kor 
och ett antal getter. Till sin hjälp hade 
Mattsson drängen Göran Johansson 
Wallin, som följde med från Sunnansjö, 
samt hustrun och de äldsta barnen, som 
nu närmade sig vuxen ålder. Från 1878 
förstärktes styrkan med en arbetare 
från Östmarks församling i Värmland, 
Jöns Eriksson.41

Under nästan alla åren som bonde i 
Sunnansjö hade Mattsson varit kyrk-
värd, och mot slutet också ordförande 
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i kommunalstämman. Det var uppdrag 
som förlänade honom en central posi-
tion i den lokala offentligheten. Under 
1876 avböjde han omval på båda pos-
terna. Orsaken bakom hans avhopp går 
bara att spekulera i, men troligen var 
det en kombination av det längre av-
ståndet till kyrkbyn och av förändrade 
prioriteringar som spelade in.42

Dessa år i mitten av 1870-talet 
utgör en slags brytpunkt i hans liv 
och karriär, där han vid sidan av fak-
torstjänsten hos Kramfors även kom 
att ge sig in i den allt mer feberaktiga 
handeln med timmer och avverknings-
rätter. Som aktieägare hade han vissa 
ekonomiska intressen i Strömnäs AB 
och snart utvecklades ur det också en 
affärsmässig relation till disponenten 
Nikolaus Donatus Qvist och skogsin-
spektorn Franz Gustaf Johanzon, båda 
inflyttade sörlänningar.43 Från 1873 
började Mattsson uppträda som deras 
timmerfaktor och kontaktperson i 
Fjällsjö, med uppdrag att köpa timmer 
av bönderna.

För Strömnäsbolaget var det en vik-
tig prioritering att så fort som möjligt 
bygga upp ett eget nätverk av leverantö-
rer. Genom att knyta Mattsson till sig, 
en betrodd bonde, kan man förmoda 
att bolagets ledning hoppades på att få 
in en fot hos bönderna i hans omgiv-
ning. Efter att ha tingat och byggt upp 
en fast kundkrets förmedlade Mattsson 
under återstoden av 1870-talet stora 

kvantiteter av den begärliga varan. För 
säsongen 1876 handlade det om totalt 
18 537 sågtimmer. Liknande nivåer gäll-
de för 1877 och 1878.44 Sedan följde på 
grund av konjunkturkrisen i slutet av 
decenniet en nedgång i volym, men när 
lönsamheten i branschen vände uppåt 
köpte Mattsson 1881 in nära 30  000 
sågtimmer åt bolaget. Det motsvarade 
cirka en fjärdedel av Strömnäs totala 
omsättning av timmer det året. För sitt 
arbete avlönades han med 1000 kronor 
i årslön, plus reseersättning, men då 
ingick att också arbeta som tummare.45

Om sina skogsaffärer vid den här 
tiden berättar Mattsson med egna ord 
i ett brev till disponent Qvist, daterat 
den 14 november 1879. När det skrevs 
hade han nyligen kommit hem efter en 
visit i Strömnäs och han rapporterade 
bland annat om ett timmerköp som 
gjorts på tillbakaresan mot Fjällsjö.

Tack för det sista sammanvaro vid 
strömnäs då jag kom till Nylan så 
bekom jag, 5000, Kronor på Banken och 
det kostade 2 Kronor, men for samma 
dag till Sollefteå. Emedan jag fick vetta 
då jag for ner att det var En man som 
ville sälja timmer, men det ville jag ej 
omtala när jag var ner nu ty jag tängte 
att det kunde väl vara någon som kan 
var i vägen, men på lördas morggon var 
jag utte och Tjöpte, 3000, st Timmer 
Efter det pris som har varit i år. Der på 
lemnade jag, 1500, Kronor, men här går 
ej att Tjöppa efter detta pris men jag 
har fått löfte om Emelan 10, 11, 1000 
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Timmer för Strömnäs Räkning. Men 
pängar har jag gort af med så att jag 
beder om mera till Fjellsjö mattna.  
Kan jag då få, 6000, Kronor så vore det 
ganska trifligt för mig ty då fick jag  
vara Kar.46

Meddelandet innehåller information 
av varierat slag men förmedlar framför 
allt ett stämningsläge. Mattsson häm-
tar ut bolagets pengar på filialbanken i 
Nyland, åker vidare till Sollefteå, son-
derar utbud och efterfrågan på timmer 
och gör affärer till bästa dagspris. Mynt 
och sedlar försvinner sedan snabbt 
när tusentals stockar ska avbetalas. 
Härnäst väntade Fjällsjömarknaden 
strax före jul, som var ett utmärkt 
tillfälle att sammanstråla med gamla 
kunder och göra upp om fler affärer. 
Dit ville han gärna åka som en riktig 
karl, det vill säga ha ordentligt med 
pengar på fickan att förskottera timret 
med, något som var särskilt angenämt 
i konjunkturkrisens 1879. Mattsson 
förmedlar genom sitt brev en känsla av 
att verkligen trivas med att stå i hän-
delsernas centrum som handelsresande 
i timmerstockar och penningar.

Förutom med köptimmer hade han 
också börjat handla med avverknings-
rätter och hemman. Tidigare samma 
höst hade han på eget bevåg  förvärvat 
ett hemman i byn Sporrsjönäs i 
Ramsele socken, men inte för att 
 behålla det själv utan för att sälja vidare 
till något skogsbolag. I praktiken var 

Israel Mattsson i sin krafts dagar. 
 Fotografiet har förmedlats av Arne 
 Magnusson, Bergsjöåsen.

han mer eller mindre tvungen att hitta 
en köpare före den första  avbetalningen, 
som skulle äga rum i samband med 
Fjällsjömarknaden nästföljande månad. 
Det framgår av brevets fortsättning där 
han också framhåller att den numera 
allt hårdare konkurrensen om köptim-
mer och avverkningsrätter gjorde det 
tvunget att ibland köpa hemmanen 
med jord och allt.
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Efven en sak till får jag omtala att 
jag har kjöpt Sporrsjönäs skogen 
och den kostar, 25 000, Kronor på 
Everdstigstiden och skulle strömnäs 
vilja hafva den så står den fritt för deras 
räkning men i annat fal så får den 
komma till någon annan. Ty det skall 
vara, 5 000, Kronor vid Fjellsjö mattna. 
Jag tror väl att det kan gå an att hafva 4 
seland Everdeligen Ty nu mera är väl ej 
någon skog här att få tag uti.47

Förhandlingarna med Strömnäs drog 
ut på tiden och fastän affären längre 
fram tillstyrktes av bolagets inspektor 
Johanzon i Näsåker blev den av olika 
anledningar inte av.48 Istället gick kon-
traktet till det offensivt satsande Dals 
Ångsågsbolag som ägdes av bröderna 
Seth och Frans Kempe, sannolikt in-
klusive en väl tilltagen provision.49 
Som jämförelse hade Mattsson ett par 
år tidigare fått 2000 kronor plus en 
procent på nettobehållningen i provi-
sion för att han hjälpt till att slutföra en 
större affär åt Strömnäs. Den gången 
hade det gällt en avverkningsrätt i 
hundratusenkronorsklassen på skogen 
i byarna Risselås och Vallen i Ströms 
socken.50

Breven från inlandet
I slutet av 1870- och början av 1880-talet 
konkurrerade ett femtontal större bolag 
om skogen i västra Ångermanland. 
Ett jämnt informationsflöde mellan 
kontoren, som hade kännedom om 
avsättningsmarknaden och hur ka-

pital flöt in, och representanter som 
Mattsson, som befann sig ute på fältet 
med senaste underrättelser om priser 
och vad som bjöds ut till salu, var för-
stås av största vikt. Innan telegrafen 
drogs fram till Backe 1883 var man från 
Fjällsjö och andra inlandsorter hän-
visad till att använda vanlig postgång 
för att kommunicera. Korta affärsmed-
delanden sändes fram och tillbaka 
dagligdags, ibland också längre brev.

Tonen i korrespondensen mellan 
Mattsson och hans chefer är respektfull 
och uteslutande affärsmässig. Frånsett 
konventionella hälsningsfraser nämns 
sällan familjeliv och privata angelägen-
heter, dock med några undantag, som 
när hans hustru låg svårt sjuk somma-
ren 1884. Det hindrade inte att arbete 
kunde förenas med socialt umgänge. 
Herrar disponenter och inspektorer 
hälsade gärna på i Bergsjöåsen på väg 
för att bese nyinköpta skogar, delta vid 
flottningspremiären eller ta nattkvarter 
på väg till och från Ströms marknad. 
För egen del brukade Mattsson passa 
på att gästa herrgården i Strömnäs i 
samband med bolagsstämman varje 
år, och vid åtminstone ett tillfälle in-
bjöds han att hälsa på i Kramfors när 
en representant för ägarfamiljen, Jonas 
Kjellberg, var uppe från Göteborg.

På det hela taget tycks han funnit sig 
tillrätta i sitt nya värv. Arbetet som ar-
rendator och skogsfaktor för Kramfors 
utgjorde basen.51 Till det lades skogsaf-
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färerna för Strömnäs och de affärer han 
gjorde för egen räkning. När förhand-
lingarna om Sporrsjönäshemmanet 
drog ut på tiden fick han, enligt vad 
uppgifter berättar, i sista stund loss 
pengar till den första avbetalningen via 
ett förskott för ett parti timmer som 
han hade i lag med länsman Wikström 
i Ström.52 I början av 1880-talet lät 
han också köpa in och behålla ett par 
hemman på spekulation, varifrån han 
sedan sålde timmer med förmodat god 
förtjänst. Liksom gästspelen för andra 
bolag är dock omfattningen av hans 
frilansaffärer svåra att uppskatta.

Även barnen drogs efterhand in i 
faderns skogliga verksamhet. I synner-
het gällde det de äldsta sönerna Matts 
(Mattias) och Israel, som vid den här 
tiden hade kommit upp i tjugoårsål-
dern. Matts, som var äldst, började 
tidigt som faderns assistent i skogen 
och fick med tiden en alltmer framträ-
dande roll i dennes affärer. Det framgår 
bland annat av en skriftväxling hösten 
1880 då inspektor Johanzon i spänd 
väntan på om Mattsson ”lyckats göra 
någon affär med de pänningar han 
bekom af mig i Backe” väntade på 
de bådas ankomst till bolagsgården i 
Näsåker, för vidare resa mot Sollefteå 
och gemensamt möte med disponent 
Qvist på marknaden där.53

Befordran till inspektor
I början av 1880-talet utnämndes 
Mattsson till Kramforsbolagets skogs-
inspektor i Fjällsjö. Därmed blev han 
en av de första ”infödda” inspektorerna 
i västra Ångermanland.

Den tidigare inspektorn Clase åter-
vände till sina rötter i Onsala (Hallands 
län) efter att ha innehaft sin tjänst un-
der drygt 20 års tid. Närmare bestämt 
fick han sparken av bolagets nytill-
trädde disponent Per Lagerhjelm. I ett 
brev till ledningen i Göteborg daterat 
den 3 april 1881 uppgavs orsaken vara 

”hans olämplighet, hans oförmåga att 
sköta sina åligganden, och hans verk-
liga lättsinne i behandlingen af verkets 
angelägenheter”. Konkret handlade 
kritiken om att Clase låtit sina privata 
affärer bli av så stort omfång att ”ver-
kets egna affär blifvit en fullkomlig 
bisak”. Även hans anseende i bygden 
ansågs vara illa skadat. Istället för att 
vara en förebild, någon som utstrålade 
förtroende, hade han verkat ”rent ut 
demoraliserande på den stora massa 
allmoge och arbetare, med hvilka han 
haft att göra”. När det gällde frågan om 
en efterträdare hade Lagerhjelm sin 
uppfattning klar:

Inom Fjellsjö finnes en man, vid namn 
Israel Mattson, arrendator af Hrr 
hemman Bergsjöås, samt f.n. factor 
åt Strömnäs – med vitsord om sig att 
vara den hederligaste mannen i Fjellsjö. 
Denne har jag vidtalat och han har 
utlofvat åtaga sig bestyren i Fjellsjö.54
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I uppsägningsbrevet till Clase anmo-
dades denne att redan från sommaren 
1881 låta Israel Mattsson träda in i hans 
ställe för ”alla göromål i distriktet, så-
väl med flotningen, med räkningarne 
med folket, som ock med ledningen af 
öfriga göromål, på det jag skall känna 
mig lugn”.55

Lagerhjelm hade ursprungligen 
fått upp ögonen för Mattsson vid sin 
eriksgata, en inspektionsresa till bola-
gets olika hemman och arrendatorer 

Hustrun Anna Britta Mattsson, född 
Mattsdotter. Hon hade ingen framträ-
dande roll i makens affärsverksamhet men 
drog antagligen ett tungt lass i hemmet 
under hans ofta förekommande bortavaro 
i tjänsten. Fotografiet har förmedlats av 
Arne Magnusson, Bergsjöåsen. 

sommaren 1880. Enligt en då författad 
promemoria hade ”en särdeles dugtig 
karl” mött upp i Bergsjöåsen:

Egendomligt nog är denne man en sorts 
faktor åt Strömnäs, som gifver honom 
1,000 Kronor i lön, en anordning, 
möjligen bra för Strömnäs, men icke 
särdeles lämplig för verket, som väl 
borde kunna använda honom sjelf och 
icke borde behöfva hålla bostäder åt 
Strömnäs tjenstemän 56

Genom rockaden på inspektorsposten 
påföljande vår rättades den saken till. 
I brevet till ledningen i Göteborg slog 
disponenten fast att:

med den förändring i Ådals-
förvaltningen, som jag nu föreslår, tror 
jag att Hrr kunna vara mycket lugna. 
Israel Mattsson är just en pendant, 
och äfven god vän!, till Wikström 
och en man, som ej krusar att för 
någon säga sin ärliga mening – och 
hans ansigtsuttryck äro i högsta grad 
tilltalande och frimodigt – mannen är 
50 år gammal! 57

Liknelsen med bonden och kyrkvärden 
Ante Wikström, som var bolagets re-
presentant i Tåsjö socken, antyder att 
utnämningen av Mattsson inte bara var 
en smidig internlösning utan också in-
gick i en rekryteringspolitik: att knyta 
till sig personer med högt anseende i 
bygden.

I början av sin tid som inspektor ställ-
des Mattsson direkt under disponent 
Lagerhjelm i Kramfors, till vilken han 
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skulle skicka sina rapporter. Det ändra-
des längre fram till en representant för 
ägarfirman, Carl Kjellberg, som från 
1887 sattes som chef över bolagets sam-
lade skogsförvaltning med säte i Backe. 
Avancemanget från faktor till inspektor 
betingade ett påslag från 1000 till 3000 
kronor om året i fast arvode. Bolaget 
lät dessutom uppföra en ny herrgårds-
liknande mangårdsbyggnad som skulle 
tjäna som ståndsmässigt högkvarter i 
Bergsjöåsen.58

Sönerna förbereddes vid den här ti-
den alltmer målmedvetet av fadern för 
en framtid inom Kramfors organisation. 
Vintern 1883–84 sändes Matts, den älds-
te, till Kristinehamns praktiska skola 
för att lära sig bokföring.59 Den yngste, 
Johannes, som ännu inte nått tonåren, 
vistades periodvis i Kramfors för att i 
bolagets hägn få ordentlig skolundervis-
ning, meddelad av lärarinnan Lundvik 
och under uppsikt av disponenten.60

Från Strömnäs horisont såg man med 
stor oro att bolaget riskerade att förlora 
en av sina bästa mannar ute i fält, en oro 
som inte dämpades av att också sonen 
Matts drogs i riktning mot Kramfors. 
Som disponent Qvist uttryckte det 1883 

”blir detta för oss obehagligt – det inser 
jag redan nu – och gifver anledning 
till strid för att behålla gamla tioåriga 
kunder”.61 Uttalandet visar vilken bety-
delse han tillmätte sin timmerfaktor.

Mattsson verkar inte själv ha haft 
några tankar på att svika Strömnäs. 

Trots att det inte kan ha varit en enkel 
balansgång med de dubbla lojaliteterna, 
inspektor i det ena, aktieägare och tim-
merköpare i det andra, försökte han 
under de följande åren på olika sätt 
tillgodose båda bolagens intressen. Till 
exempel inför vintern 1886/87 fick so-
nen Matts, som det året köpte timmer 
åt Strömnäs, företräde till de gamla 
kunderna medan fadern avstod från att 
konkurrera.62 Han fortsatte också för 
egen del att förmedla vissa hemmans-
affärer till Strömnäs framför Kramfors. 
Att det ändå upplevdes som problema-
tiskt att ha delade ombud framgår av 
diskussionerna mellan Johanzon och 
Qvist, som båda var bekymrade över att 
tappa marknadsandelar när Mattssons 
och hans söners uppdrag för Kramfors 
fördjupades.63

Hur man från Kramfors sida såg på 
Mattssons fortsatt dubbla uppdrag be-
rör inte källorna men naturligtvis måste 
disponenten ha varit medveten om det 

– och accepterat det. Uppenbarligen 
ansågs fördelarna med arrangemanget 
överväga priset av att låta honom be-
hålla rätt stor handlingsfrihet. Kanske 
speglar det också att ställningen som 
faktor och inspektor kunde vara ganska 
flexibel vid den här tiden, med mer 
eller mindre starka bindningar till ett 
eller flera bolag.

De skogliga tjänstemännens ar-
bete följde en säsongsrytm med vissa 
återkommande huvuduppgifter: om 
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sommaren och hösten att utstämpla   
timmer, inför vintern att anlita man-
skap för timmerdrivningarna och 
skriva kontrakt på köptimmer, om 
våren att tumma timmer och hålla 
uppsyn över flottningen. Mattsson 
brukade löpande rapportera in till 
kontoren i Kramfors och Strömnäs 
om läget med dammarna och vatten-
tillgången. Ofta var det besvärligheter 
med att hinna få ut timret genom 
vårfloden i Kråkån. Jämfört med upp-
gifterna som faktor tillkom framför 
allt ansvaret för att köpa timmer och 
göra affärer med bönderna, en verk-
samhet som pågick mer eller mindre 
året runt. Dessutom skulle han före-
träda bolaget i distriktet, kommunalt 
och juridiskt, samt som arbetsledare 
hålla kontakten med underställda fak-
torer och arrendatorer.

Organisationen runt honom växte 
under 1880-talet till vad som närmast 
kan beskrivas som ett familjeföretag 
i företaget. Båda sönerna Matts och 
Israel avlönades nu av Kramfors, 
den förre som kontorsbiträde, den 
senare som tumningsbiträde.64 
Räkenskaperna vittnar om att verk-
samheten stadigt växte i omfång. Varje 
år under 1880-talet passerade hundra-
tusentals kronor kassan, det mesta i 
faktiska sedlar och mynt. Den totala 
omsättningen på Mattssons konto hade 
1884 stigit till 288 251 kronor, vilket om-
räknat till dagens penningvärde (via 

levnadskostnadsindex, KPI) motsvarar 
över 16 miljoner.65

Om påfyllning av kassan, vilket 
behövdes titt som tätt, skickade han 
brev eller telegraferade, flera gånger 
i månaden när det var säsong. Pengar 
skickades som remissa från firma 
Kjellbergs huvudkontor i Göteborg 
och kunde en tid senare hämtas ut på 
lämpligt bankkontor, oftast Backe. 
Enbart under månaderna maj och juni 
1883 skickades fördelat på åtta tillfällen 

Dokument ur SCA:s arkiv, Merlo. 
Mattsson kunde inte stava till ”Kjellberg” 
men han visste hur man hämtade ut 
pengar på banken; stora summor i gång-
bara valörer. Beställningar som den på 
bilden skickades ibland flera gånger i må-
naden till Backe, Kramfors och Göteborg.
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närapå 32  000 kronor till Mattsson. 
Under hösten samma år levererades 
först 25 000 kronor inför marknaden i 
Fjällsjö, och därefter påfyllning med yt-
terligare 15 000 kronor inför marknaden 
i Åsele. Den sistnämnda försändelsen 
kvitterade han ut på postkontoret i 
Åsele, större delen i fem- och tiokro-
nor.66 I nutida penningvärde motsvarar 
det mång miljonbelopp, som han regel-
bundet bar på i sin väska och fördelade 
ut till bönder och lejda arbetare. Till 
det lades de inte obetydliga summor 
som han fortsatt varje år hanterade för 
Strömnäs räkning.

Vy från Bergsjöåsen, tidigt 1900-tal. Bolagsgården (Kramfors AB:s inspektorsbostad 
och kontor, infällda bilden) uppfördes 1884 och fick tre år senare telefonförbindelse med 
telegrafstationen i Backe. Den totalförstördes i en brand 1929. Byggnaden närmast i bild 
är sannolikt det hus som familjen bebodde före 1884, vilket i samband med uppförandet 
av bolagsgården flyttades till denna plats. Detta hus stod fortfarande kvar 2015, obebott 
men i välbevarat skick. Foto: Erik Isaksson.

De stora tjänsterna
Vid den här tiden pågick jakten 
på råvara på de flesta orter utefter 
Ångermanälven.67 Mattssons huvud-
sakliga distrikt var Fjällsjö med omnejd, 
men under en period var han också till-
förordnad inspektor i Junsele och Åsele. 
Omfattande reseanslag vittnar om att 
resorna i tjänsten var både många och 
långa. I ett brev till chefen för skogs-
förvaltningen, Carl Kjellberg, berättar 
han om en färd på uppskattningsvis 
15–20 mil enkel väg till byn Hacksjö 
i södra Lappland strax före jul 1887. 
Dit hade han åkt för att försöka köpa 
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avverkningsrätten till ett skogsskifte 
på drygt 1000 hektar, som efter avvitt-
ringen ägdes gemensamt av bönderna i 
byn. Enbart resan tog fyra dagar enkel 
väg i bistert vinterföre.

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, Kronor 
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. 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 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.68

Det omaskerade brevet ger en kon-
kret inblick i ett affärsmöte mellan 
Mattsson och en grupp bönder, i det 
här fallet med kärvande förhandlingar 
och en motpart som ställde hårda 
krav på motprestation. När han efter 
tre dagar åkte hemåt hade han skaffat 
kontrakt på dels det största hemmanet 
i byn, dels 11 800 träd på rot efter att ha 
förhandlat ner priset till 2,50 kronor per 
styck. Det var inte riktigt den affär han 
åkt dit för att göra och han var långt 

ifrån säker på hur lönsam den skulle 
bli. Men den säkrade en del av vinterns 
timmerbehov.69

De flesta av skogsaffärerna var 
emellertid förlagda i hembygden runt 
Fjällsjö. Vid ett tillfälle hade Kjellberg, 
hans överordnade, lovat en bonde som 
själv hört sig för om en försäljning av 
sitt hemman att få besked av Mattsson, 
förre kyrkvärden, efter söndagens 
gudstjänst. Till Mattsson gav han 
följande råd: ”Bjud honom 4000 kr 
i värsta fall få vi väl öka till 4500”.70 
Detta som ett konkret exempel på 
hur olika  roller – inspektor, bonde, f.d. 
kyrkvärd – kunde sammanflyta. När 
affärer skulle göras upp så handlade 
det förstås om pengar och taktik, men 
många gånger också om relationer och 
förtroende. Genom att bygga relationer 
till de säljande bönderna kunde man 
som inspektor skaffa sig ett försprång 
gentemot konkurrenterna. Ett åter-
kommande uttryck i de överordnades 
omdömen om Mattsson är att han 
gjorde bolagen ”stora tjenster”. Då 
syftade man inte i första hand på hans 
skicklighet som flottningsförman och 
timmertummare, utan på andra slags 
tjänster kopplade till skogshandeln.71

Wilhelm Kugelberg, som senare blev 
skogschef och disponent för Fiskeby 
i Östergötland, arbetade som prak-
tikant för Kramfors under 1890-talet. 
I sina minnesbilder skriver han om 
några äldre inspektorer som han träf-
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fade på under den tiden och att de i 
regel var ”ansedda bönder”. En var 
Israel Mattsson. En annan var Ante 
Wikström i Brattbäcken. En tredje Ola 
Johansson i Alanäset.

De voro dugliga och ansedda män, 
som man aldrig hörde annat än gott 
om. Pratet om att det köptes skog med 
hjälp av psalmboken hos dem, som 
hade religiös anstrykning eller tack 
vare brännvinskuttingen på annat 
håll, tillämpades aldrig av dem, eller 
någon jag hörde talas om, vilket ju ej 
utesluter att sådant någon gång kanske 
förekommit. Att argumenteringen på 
sina håll var stark, kan ju hända, som då 
ett ombud sökte övertyga säljare med: 

”Jag vill sjunk levande i helvite, om inte 
vårt bolág är det bästa av alla bolágen.”72

Tänkvärt med frasen om helvetet och 
det bästa bolaget är att ett arguments 
tyngd till inte obetydlig del beror på 
vem som uttalar det. Ett starkt ar-
gument kan bli svagt med en mindre 
trovärdig avsändare, precis som ett 
svagt argument kan bli trovärdigt om 
man hyser förtroende för personen 
som framför det. Det vanligaste tillvä-
gagångssättet för skogsaffärer vid den 
här tiden var att inspektorn förhand-
lade enskilt med en bonde om hans 
hemman eller skogsskiften. Sådana 
förhandlingar kunde pågå en längre tid 
innan en affär blev av, i månader och 
ibland i åratal. När man går igenom 
brevmaterial och annan dokumenta-

tion kan de tjänster som tillskrivs 
Mattsson i huvudsak brytas ner till 
följande innehåll: han var välunderrät-
tad om vad pågick i bygden, höll reda 
på vilka bönder som ville eller behövde 
sälja och ”underhandlade” framgångs-
rikt med dem. Framför allt sades han 
ha god hand med andra bönder: kunde 
tala med dem på bönders vis.73 Inför 
slutförandet av en viktig affär i byn 
Långåsen 1887 såg Strömnäs inspektor 
Johanzon särskilt till att plocka upp 
Mattsson på vägen dit. Som han själv 
berättar:

Jag reste till Backe der jag 
sammanträffade med Israel Mattsson 
som jag lyckades förmå blifva mig 
följaktlig till Långåsen emedan jag 
viste att jag i hans sällskap lättare 
skulle kunna uppgöra affären med Jöns 
Larsson och hans söner om deras 6 
seland jord och skog tillsammans.74

När en person som den påtänkte säl-
jaren litade på och kanske hade känt 
sedan barnsben kunde gå i god för att 
Kramfors eller Strömnäs var det bästa 
bolaget att sälja till, gick affären lätt-
are i lås. De viktiga tjänsterna bestod 
således i att Mattsson delade med sig 
av sitt kontaktnät och sitt förtroen-
dekapital till Johanzon och de andra 
bolagsmännen. Att ha kännedom om 
vad det pratades om på byn var även det 
av största vikt för att kunna veta när en 
möjlighet att göra affärer öppnade sig. 
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I några fall går det att se att provision 
för dylika tjänster utbetalades utöver 
det fasta arvodet. Långåsenaffären var 
ett sådant tillfälle. Inspektor Johanzon 
bad sin överordnade Constantin Falck 
att han till Mattsson skulle ”uttrycka 
bolagets tack för den hjelp han lemna-
de mig” samt att ”sedermera får jag väl 
framkomma med förslag om ersättning 
till nämnde Mattsson för de tjenster 
han gör Locknöbolag.”75

Både Kramfors och Strömnäs 
blev så småningom stora  skogsägare 
i Fjällsjö.76 En indikation på att 
Mattsson hade varit framgångsrik i sin 
förmedlande verksamhet dateras till 
slutet av 1880-talet. Inspektor Johanzon 
förkunnade då i ett brev till disponent 
Qvist att de flesta av Mattssons ”gamla 
kunder” numera hade sålt sin skog och 
att den ”för andra tagit slut”.77

Tack för god vakt!
Förutom att anskaffa timmer var en 
viktig del av inspektorskapet att re-
presentera bolaget i olika juridiska och 
lokalpolitiska sammanhang. I förord-
nandet som inspektor gavs Mattsson 
befogenhet att företräda och bevaka 
Kramfors intressen på kommunal- och 
kyrkostämmorna inom Fjällsjö, Junsele 
och Åsele.78 Den kommunala rösträt-
ten, som efter 1862 vilade på strikt 
plutokratisk grund, gjorde skogsbo-
lagen till en växande maktfaktor i de 
norrländska inlandskommunerna. Ju 

fler hemman ett bolag förvärvade, 
desto fler röster, så kallade fyrkar, fick 
det att rösta med på kommunal- och 
kyrkostämmorna. Detta har i tidigare 
forskning bland annat beskrivits som 
att ett ”fyrkvälde” bredde ut sig i de-
lar av landet. I extrema fall kunde en 
majoritet av rösterna samlas i några få 
bolags eller personers ägo.79 I västra 
Ångermanland blev rösterna inte så 
koncentrerade, eftersom de fördelades 
på många olika bolag. I Fjällsjö förfo-
gade alla bolag tillsammans över drygt 
en tredjedel av rösterna i början av 
1890-talet.80

Deras inflytande kunde komma till 
uttryck på olika sätt, dels genom att 
använda bolagens röster i skarpa lägen, 
dels genom indirekta påtryckningar av 
det slag vi idag närmast skulle kalla 
för lobbyism. Korrespondensen mellan 
Mattsson och hans närmaste chefer 
 visar att Kramforsbolagets ledning 
noga bevakade vad som pågick lokalpo-
litiskt i inlandskommunerna. Mattsson 
hade vid den här tiden inte kvar några 
egna tunga förtroendeuppdrag inom 
det kommunala; däremot agerade han 
som bolagets representant i frågor som 
berörde dess intressen.81 Vid ett tillfälle 
heter det kort och koncist i ett brev 
från disponent Lagerhjelm: ”Tack för 
bref af 17ds samt för god vakt på kom-
munalstämman”.82 I ett annat brev från 
Kjellberg till Lagerhjelm framgår att 
Mattsson vårvintern 1888 var på väg till 
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Junsele för att bevaka avgörandet i en 
viktig kommunal fråga.

Mattsson var hos mig inatt, han reste 
till Junsele idag på kommunalstämma, 
är vilja att ha ett fattighus, men 
gubben tror det blir för dyrt och är ej 
med derom – och går det efter samma 
grunder, som kyrkbygge, blir det en bra 
påkänning.83

Den gången handlade det om att för-
söka stoppa byggandet av fattighus eller 
i varje fall se till att Junseleborna inte 
vältrade över utgiften på enbart fast-
ighetsägarna. Men direktiven kunde 

också vara av mer framåtsyftande slag, 
som 1882, när Kramfors drev på för att 
få en telegrafstation förlagd till Backe. 
Telegrafverkets krav var att kommunen 
skulle ordna med lämplig lokal för te-
legrafstationen samt garantera den en 
årlig omsättning om minst 1200 kronor. 
Till kommunens positiva svar bidrog att 
Mattsson under pågående kommunal-
stämma lovade att Kramfors och några 
andra bolag under tio års tid skulle ge 
300 kronor om året i bidrag till lokal-
hyran.84 Telegrafen var en viktig fråga 
för inspektorer och disponenter, vilka 

Under 1860- och 1870-talen var Israel Mattsson kyrkvärd i Fjällsjö. Tillsammans med 
före detta lanthandlaren Henric Pehrsson i Backe donerade han 1885 kyrkans nuvarande 
storklocka. Den bär inskriptionen ”Gudi allena äran”. Foto: Erik Nydahl, 2015.
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ville minska informationsavståndet 
mellan kustland och inland.85

På grund av avståndet hade Mattsson 
emellertid svårare att  bevaka stäm-
morna i Junsele och Åsele på egen hand. 
I Junsele löstes det genom en rekryte-
ring av kyrkoherden Frans Blix, som i 
hemlighet fick i uppdrag att hålla ett 
vakande öga öppet. Denna idé väcktes 
under hösten 1883 i diskussioner mellan 
Lagerhjelm och Mattsson om behovet 
av någon pålitlig man som kunde be-
vaka bolagets ”rätt” och skicka bud efter 
förstärkning när det behövdes. Vid ett 
tillfälle funderade disponenten öppet i 
ett brev till Mattsson: ”Vore icke kyrko-
herden Blix dertill lämplig? Jag använder 
honom heldre än länsmannen, hvilken 
sednare jag ogerna använder annat än i 
rättegångar”.86 I vidare meningsutbyten 
våren 1885 framgår att relationen med 
Blix då hade etablerats, att denne med-
delade sig med Mattsson och på alla vis 
syntes ”vara på rätta vägar”. I utbyte bad 
Blix om Kramfors hjälp och röster för 
att på kommunalstämman stoppa ett 
förslag om inrättande av brännvinsma-
gasin, givetvis med bolagsfullmakten 
utställd på annan person för att inte röja 
samarbetet.87

Den här formen av påverkanskanaler 
och ingångna relationer handlade om 
informationsutbyte och röster, men 
lika mycket om att försöka påverka 
dagordningen. I all enkelhet synlig-
gör det maktutövandets komplexitet. 

Som mångårig kyrkvärd i Fjällsjö var 
Mattsson väl bekant med hur systemet 
fungerade; kunskaper, erfarenheter och 
kontakter som genom honom också 
politiskt kom Kramfors till del genom 
ett framgångsrikt nätverksbyggande.

Åter till myllan
Vid ingången till 1890-talet tog Israel 
Mattsson avsked från inspektorsbefatt-
ningen och satte bo på ett hemman i 
byn Näset, som ligger i Ströms socken 
i utkanten av nuvarande Strömsund. 
Detta hemman hade han köpt för 
13  000 kronor på en konkursauktion 
efter handlanden Anders Andersson 
Byström (”Ante i kyrkbyn”) vårvintern 
1880, i kölvattnet av den djupa konjunk-
turkris som då hade slagit hårt mot 
många som bedrev affärer.88 Ägovidden 
var på omkring 350 hektar, huvuddelen 
skogsmark. Inte heller gårdstunet 
behövde skämmas för sig med vacker 
utsikt över Ströms Vattudal.89

Från 1880-talets mitt hade Mattsson 
låtit rusta upp gården som en reträtt-
plats för sig och sin familj, bland annat 
genom att uppföra en ny och större 
mangårdsbyggnad. Enligt ett barnbarn 
till Mattsson, som intervjuades 1982, 
hade farfadern ett tag haft tankar 
på att bege sig till det stora landet i 
väster, ”Amerikafeber”.90 Men så lång 
blev inte resan. Enligt uppgifter ur 
kyrkböckerna genomfördes familjens 
flytt till Näset under oktober 1890. 
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Kvar i Bergsjöåsen blev sönerna Matts 
och Israel: den ene övertog faderns 
plats som inspektor, den andre fick 
tjänst som bokhållare.91 Längre fram 
skulle också yngste sonen Johannes och 
sonsonen Valentin komma att tjänst-
göra för Kramforsbolaget i Bergsjöåsen. 
Den sistnämnde gick i pension 1964, då 
som skogvaktare för SCA.92

Även om det hette att han ”drog 
sig tillbaka” avslutades inte Mattssons 
arbete för Strömnäs genom flytten till 
Ström.93 Disponent Qvist och skogs-
förvaltare Johanzon hyste tvärtom 
stora förhoppningar om att han skulle 
kunna ”uträtta” något där i affärsväg, 
ja rent utav att det skulle bli en fördel 
när man nu fick monopol på hans 
tjänster.94 De följande åren verkar han 
utöver timmerinköp och skogsaffärer 
framför allt ha varit sysselsatt med 
att organisera avverkning och flott-
ning av en större mängd timmer från 
byarna Risselås och Vallen, timmer 
som han själv hade skaffat bolaget av-
verkningsrätt på i slutet av 1870-talet.95 
I eget namn genomförde han en som 
det verkar mycket vinstbringande af-
fär med fastigheten Öhn nr 4 i Ström, 
vilken han enligt lagfarten förvärvade 
1892 för 15 500 kronor och fyra år senare 
skickade vidare till Strömnäs, då betald 
med 15 000 kronor för avverkningsrät-
ten, 15 000 kronor för hemmanet och 

”enligt särskild förbindelse” 20 000 kro-
nor i ytterligare provision.96

Efter mitten av 1890-talet av-
vecklade Mattsson successivt sina 
engagemang inom skogsindustrin. Det 
sista året han uppbar reguljär lön från 
Strömnäs med rätt till skrivbiträde 
var 1896; därefter fick han ersättning 
för enstaka förrättningar.97 I samma 
veva följde också ett generationsskifte 
på hemmanet i Näset till näst yngste 
sonen Anders Nordin, som hade följt 
sina föräldrar från Bergsjöåsen och 
nu var i färd med att bilda egen familj. 
Mattsson och hans maka tryggade 
ålderdomen på traditionellt vis med ett 
födorådskontrakt.98

Bokslut
Israel Mattsson somnade in på gården 
i Näset den 24 augusti 1911, omgiven av 
hustru, barn och barnbarn.99 Han blev 
80 år. Många års inkomster av tjänst, 
kapital samt vinster och provisioner på 
olika skogsaffärer hade gjort honom till 
en förmögen man. Bouppteckningen 
som upprättades efter hans död ger en 
detaljerad bild av hur hans hem och 
ekonomi såg ut i livets slutskede.100 Ett 
välförsett och representativt hem av det 
slag man under 1800-talet ofta såg hos 
välbärgade bönder träder fram, med 
stora uppsättningar av glas, porslin 
och silver, och ett välfyllt linneförråd. 
En del affärsrelaterade föremål före-
kommer också i förteckningen, bland 
annat ett bokskåp, ett kassaskåp och en 
brevkopiepress. Vid tiden för dödsfal-
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let hade han en stor summa pengar i 
kassaskåpet, 4  400 kronor i kontanta 
medel, vilket får sägas vara passande 
för en man som under sin livstid han-
terat sedlar och mynt närmast som en 
banktjänsteman.

Utöver lösöret fanns i boet säkra 
tillgångar till ett värde av drygt 52 000 
kronor. Det var inget mot vad mer 
välbeställda träpatroner kunde visa upp, 
men ändå mycket för sin tid. Av de 
disponibla tillgångarna, cirka 35  000, 
och då har jag räknat bort ekono-
miska förbindelser inom familjen, var 
ungefär hälften placerade i värdepap-
per. De viktigaste innehaven var 13 
aktier i Strömnäs AB och 45 aktier i 
AB Jämtlands Folkbank. Därtill kom 
några aktier av mera symboliskt slag i 
Södra Ångermanlands Ångfartygs AB 
och Ströms Badhus AB. Innehavet i 
Strömnäs hade sitt ursprung i de aktier 
som han först hade förvärvat 1872 och 
som genom åren hade fyllts på med 
fler till sammanlagt 13 stycken. Dessa 
aktier utvecklades till en mycket lyckad 
investering som runt sekelskiftet gene-
rerade utdelningar på mellan 500 och 
1000 kronor om året och gav honom 
fortsatta kontantinkomster livet ut.101 
Även till bankaktierna fanns det en 
personlig koppling. Mattsson hade 
ingått i den första styrelsen när lokala 
Ströms Folkbank grundades 1898, en 
bank som senare gick upp i Jämtlands 
Folkbank 1909.102

Trots sitt engagemang för det 
jämtländska bankväsendet verkar han 
emellertid inte haft något eget konto 
i folkbanken eller i någon annan bank. 
Istället sysslade han med privat utlå-
ningsverksamhet av det slag som var 
så karakteristiskt för kreditgivning 
på landsbygden före bankväsendets 
genombrott. Med undantag för utlå-
ning inom närmaste familjen hade 
han vid sin död 16 fordringar till olika 
ortsbor till ett sammanlagt värde av 
cirka 14  000 kronor. De fem största 
krediterna låg på mellan 1500 och 3220 
kronor inklusive ränta.103

Mattssons placeringar omväx-
lande i aktier och traditionella reverser 
speglar den brytningstid från privata 
fordringar till institutionella fordringar 
som ekonomhistorikern Kristina Lilja 
framhåller var kännetecknande för det 
sena 1800-talets kreditmarknad. Han 
tog intryck av ett modernt sätt att 
investera sitt sparande men höll också 
till en del fast vid det traditionella, 
och blev aldrig någon entreprenör 
 eller affärsman som fick pengarna att 
växa till riktiga höjder.104 Samtidigt 
måste man betänka att hushållet hos 
en äldre person sällan är representativt 
för ett hushåll i yrkesverksam ålder. 
Konsumtion av förgängligt slag går inte 
att följa i efterhand, och i det här fallet 
finns en del som tyder på att tillgångar 
i ett tidigare skede hade förts över till 
barnen i form av förskott på arv. Till 
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det ska läggas hans utan tvivel största 
investering i livet: köpet och sedan 
upprustningen av hemmanet i Näset 
till en modern och välskött lantgård.

Konklusion
I den livliga debatten om Norrlandsfrå-
gan runt sekelskiftet 1900 framställdes 
ofta bolag och bönder som varandras 
motpoler. På den ena sidan de självä-
gande bönderna, fast rotade i myllan 
sedan generationer tillbaka. På den 
andra skogsindustrins ombud som 
trängde in i byarna och välte omkull 
gamla strukturer. En tredje kategori, 
som inte riktigt passade in, var de 
bönder som tog tjänst hos bolagen, och 
som i vissa kretsar sågs som medlöpare 
och förrädare. Den här artikeln har 
försökt nyansera bilden av en polarise-
rad relation genom att visa att bolaget 
i den form många bönder mötte det 
ganska ofta representerades av just en 
grannbonde.

Tiden efter 1870 och fram till sekel-
skiftet 1900 sammanföll med en kraftig 
ökning av antalet bolagstjänstemän 
i västra Ångermanland. Även grup-
pens sammansättning och ursprung 
förändrades under samma period. Vid 
periodens början var de inflyttade 
och utomläns födda tjänstemännen i 
överväldigande majoritet. Vid dess slut 
hade en omfattande lokal rekrytering 
tagit vid, framförallt av bönder och 
bondsöner. Detta hade både praktiska 

och strategiska orsaker. Praktiska för 
att behovet av extern kompetens 
minskade i takt med att kunskaper 
ackumulerades lokalt. Strategiska för 
att det också kunde finnas ett mervärde 
i att rekrytera lokalt. Genom att följa 
Israel Mattsson har vi fått en nära in-
blick i den här processen.

Huvudpersonen själv, kan vi 
först konstatera, passar inte in i de 
mallar som producerades i sekelskif-
tesdebatten om skogen och Norrland. 
Som många andra bönder verksamma 
under 1800-talets senare hälft sålde 
han sitt hemman, men inte som en pas-
siv eller påtvingad åtgärd utan som en 
rationell och kalkylerad handling inför 
det framtiden hade att erbjuda. I hans 
livsresa – från faderns timmerleveran-
ser till Kramfors, via hur han själv som 
ung skaffade sig sidoinkomster, till hur 
det så småningom framstod för honom 
som mest rationellt att välja skogen 
och penningen framför torvan – finns 
det en tydlig kontinuitet. Som många 
andra greps han av tidens affärslusta. 
Arbetet i skogen och flottningen ledde 
honom först till ett deltidsarbete som 
faktor och därifrån vidare till ett 
 erbjudande att bli inspektor. Vägen 
från bonde till heltidsinspektor var en 
stegvis process som kom att sträcka sig 
över ett kvarts sekel.

Som timmerfaktor och skogsinspek-
tor för två av de största sågverken i 
regionen sattes han i en central position 
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i arbetet med att föra samman de ång-
ermanländska fjällsocknarnas resurser 
med världsmarknaden. Han gjorde 
skogsaffärer med bönderna. Han beva-
kade bolagets lokalpolitiska intressen. 
Han lejde in manskap för avverkning 
och flottning. Själva utförandet var i 
sig en skapande process som gick långt 
utöver att bara verkställa andras beslut 
och order. För att nå de uppsatta målen 
fordrades kompetens och egenskaper av 
varierat slag, vilket han visade prov på i 
Backe, Hacksjö, Långåsen, Sporrsjönäs 
och Junsele, med flera orter.

Genom sina vägval i livet skaffade sig 
Mattsson ett ekonomiskt obekymrat liv 
på ålderns höst samt möjligheten att ge 
barnen startkapital, vissa av dem även 
en språngbräda till egna karriärer i 
skogsbolagets tjänst. Men någon klass-
resenär i egentlig mening var han inte. 
Visserligen valde han en gång affärerna 
och karriären framför fädernejorden, 
men av de intjänade medlen användes 
en del till att återköpa bondejord, och 
precis som sin far slutade han som fö-
dorådstagare på sonens gård.

Att Mattsson var född bonde 
var också det som gjorde honom så 
framgångsrik som timmerköpare och 
inspektor. Det skänkte honom egen-
skaper som en inflyttad inspektor inte 
hade. Hit hörde förmågan att tala på 
ett språk som andra bönder förstod. 
Han formulerade sig inte särskilt väl i 
skrift, men han verkar ha vetat bättre 

än vilken skolad bolagsman som helst 
hur man skulle föra sig i stugorna och 
på ”mattna” för att få köpa timmer och 
hemman. Som kyrkvärd ur gammal 
bondsläkt hade han också tillgång till 
viktiga kontakter och nätverk som 
kunde komma bolagen till del. Det ska 
man inte uppfatta som att han arbetade 
för att vilseföra andra sockenbor till 
dåliga affärer, det finns det få belägg 
för – men däremot att han bidrog med 
olika former av lokalt kapital som upp-
dragsgivarna direkt och indirekt kunde 
dra nytta av. Mattsson och andra bön-
der som gjorde motsvarande karriärer 
torde därför varit viktiga, kanske rentav 
nödvändiga, för skogsbolagen att knyta 
till sig. Dels för att smörja övergången 
till ett nytt sätt att organisera ägandet 
och utvinnandet av skogsråvaran, dels 
för att bolagen skulle kunna hävda sig 
mot varandra i den inbördes konkur-
rensen. Sannolikt är det också en del 
av förklaringen till att bolagsledarna 
i Kramfors och Strömnäs var beredda 
att acceptera att Mattsson arbetade 
för dem med ett betydande mått av 
egen handlingsfrihet. Följden av att be 
honom välja sida kunde i värsta fall bli 
att man riskerade viktiga positioner i 
kampen om timret och skogsmarken.

En annan aspekt av Mattssons liv 
och karriär kretsar runt hur samhället 
omkring honom successivt förändrades. 
Den inhemska konsumtionens bety-
delse i industrialiseringsprocessen har 
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tidigare diskuterats av många histo-
riker. Främst har då effekterna av en 
ökad varukonsumtion under 1800-ta-
let framhållits, något som i sin tur  
var en följd av processer som jordbru-
kets effektivisering, industriali seringen, 
penningekonomins genombrott och en 
växande befolkning.105

Som inspektor hade Mattsson en 
central roll i dessa processer. Med den 
ena handen tog han, med den andra 
gav han till inlandsborna från den 
världsomspännande marknaden hund-
ratusentals och åter hundratusentals 
kronor i utbyte mot timmer, hemman 
och dagsverken. Kapitalet kom till 
Backe från Göteborg och andra avlägs-
na orter, men det var genom Mattsson 
och andra på plats i Norrlands inland 
som det kom i omlopp. En del blev 
kvar i egen ficka och investerades av 
honom i familj och framtid. Men större 

Vykort med motiv från Backe, cirka 1900. Tillhör Länsmuseet Västernorrland. 

delen omsattes i lokal och regional 
konsumtion, delades ut till bönder och 
arbetare och genererade i nästa led nya 
arbetstillfällen.

I Fjällsjö ökade befolkningen med 
över 500 procent under Mattssons 
 livstid, en ökningstakt som var 
bland de snabbaste i landet. Många 
var inflyttare som sökte lyckan i en 
region som stundom beskrevs som 
Sveriges motsvarighet till Klondyke. I 
Västernorrlands läns kalender, utgiven 
1909, kunde författaren konstatera att 
befolkningen i Fjällsjö till skillnad 
från i forna tider numera hämtade ”sitt 
lefvebröd från arbete i skogarna och vid 
flottningen”, och vidare att den gamla 
kyrkbyn och marknadsplatsen succes-
sivt hade vuxit in i en ny och större 
kostym, där det nu året runt försiggick 
en livlig verksamhet med ”rätt omfat-
tande handel och handtverk”.106
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Lasarett och apotek betjänade de 
växande skarorna av människor, och 
med telegrafens och senare telefonens 
ankomst knöts Backe ihop med kust-
trakterna och resten av landet. Det 
var aspekter av moderniseringen som 
välkomnades av de flesta, och för vilka 
utvecklingen inom skogsindustrin hade 
varit en viktig förutsättning. Kanske är 
det också den viktigaste förklaringen 
till att så många av ortens bönder valde 

att bejaka en ny tids möjligheter sna-
rare än att spjärna emot.
Israel Mattssons insats för att 
 organisera om skogsmarknaden och 
konsumtionen i Norrland var inte stor 
som enskild berättelse betraktad. Men 
så var han inte ensam om sin uppgift. 
I slutet av 1800-talet fanns det många 
män med pengar i de norrländska 
skogarna.

Ett tack för bildmaterial och diverse sakupplysningar riktas till  
Anna Backman Wikström i Strömsund, Arne Magnusson i Bergsjöåsen  

och Gunnar Magnusson i Stockholm.
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Noter
1 I Sverker Sörlin, Framtidslandet: debatten om Norrland 

och naturresurserna under det industriella genombrottet 
(Stockholm 1988) kap. 6, har denna debatt placerats i en 
utförligare idéhistorisk kontext.

2 Se min artikel ”Nybyggen till reapris? Bolagsköp av 
jordbruksfastigheter i ångermanländska Edsele socken 
1865–1906”, och där anförda arbeten, i Stefan Dalin, 
Makt, myter och historiebruk: historiska problem i belysning 
(Sundsvall 2014) s. 95–121.

3 Uppgifter från Skogsstyrelsens och SCA:s hemsidor, 
2017-09-12.

4 Svenbjörn Kilander, ”Norrlandsfrågan och Sveriges väl”, i 
Stefan Dalin (red.), Makt, myter och historiebruk: historiska 
problem i belysning (Sundsvall 2014) s. 86. Kilanders 
analys bygger på resonemang i Norrlandskommitténs 
betänkande.

5 Begreppet timmerfront diskuteras bl.a. av Lars Östlund, 
se hans avhandling Exploitation and structural changes 
in the north Sweden boreal forest 1800–1992 (Umeå 1993) 
s. 16–20.

6 De strukturella villkoren för sågverksnäringens 
framväxt redogörs för i Jan Jörnmark, Skogen, staten och 
kapitalisterna (Lund 2004).

7 Jan Glete, Ägande och industriell omvandling (Stockholm 
1987) s. 151–158. För en närmare diskussion om norska 
trävaruentreprenörers expansion in i Sverige, se Francis 
Sejersted, ”Veien mot öst”, i Vandringer: festskrift till 
Ingrid Semmingsen på 70-årsdagen (Oslo 1980).

8 För en översikt av Ångermanälven som flottled, se 
Birger Norman, Samverkan med en flod: Ångermanälvens 
flottningsförening från förstadierna till Sandslån sommaren 
1966 (Sollefteå 1966).

9 Procentsatserna baseras på bolagens andel av totalt mantal 
och ger sålunda inga exakta arealmått. Norrlandskommit-
téns betänkande, vol. 6, tabell 1. I Lars-Göran Tedebrand, 
Västernorrland och Nordamerika 1875–1913: utvandring och 
återinvandring (Uppsala 1972) s. 62.

10 Lars Kardell, Svenskarna och skogen, del 2: från baggböleri 
till naturvård (Jönköping 2004) s. 12f.

11 Om arbetskraftsvandringarna från Svealand till Norrland, 
se t.ex. Göran Rosander, Herrarbete: dalfolkets säsongsvisa 
arbetsvandringar i jämförande belysning (Uppsala 1967) 
s. 327; Björn Rondahl, Emigration, folkomflyttning och 
säsongsarbete i ett sågverksdistrikt i södra Hälsingland 
1865–1910: Söderala kommun med särskild hänsyn till 
Ljusne industrisamhälle (Uppsala 1972); Esse Lövgren, 

”Befolkningsutvecklingen: en demografisk studie”, i Filip 
Hjulström, Sundsvallsdistriktet 1850–1950 (Uppsala 1955) s. 
387–390; Tedebrand (1972) s. 115–126; Mats Rolén, Skogs-
bygd i omvandling: studier kring befolkningsutvecklingen, 
omflyttning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820–1977 
(Uppsala 1979) s. 208–212, och där anförd litteratur.

12 Johanzon till Qvist 28/11 1881, B:1, Skogsförvaltningen 
i Näsåker, Strömnäs AB, SCA:s arkiv Merlo i Timrå 
(SCA).

13 Se t.ex. diverse noveller i Valdemar Lindholms verk När 
skogen dör: berättelser (Stockholm 1901). Den gavs ut i tre 
upplagor, 1901,1906 och 1911.

14 Ett av få undantag är Baggböle sågverks inspektor i 
Lycksele, Svedmark, som porträtteras av Gunnar Balgård: 

”En trogen underhuggare: inspektor Carl Svedmark i 
Baggböles tjänst 1836–94”, i Essäer om norrländsk litteratur, 
konst och historia (Stockholm 1998) s. 149–178. Svedmark 
var dock inte lokalt rekryterad utan son till sågverkets 
förste förvaltare.

15 Anna Götlind, ”Rotemansarkivet som källa till 
herrarbetarnas liv i Stockholm”, i Bebyggelsehistorisk 
tidskrift, nr 68 (2014) s. 40.

16 Seland är en ångermanländsk omskrivning av jordebokens 
mantal. 1 mantal = 24 seland.

17 Släktuppgifterna bygger på information som vaskats 
fram ur husförhörslängder, se vidare A I:1 (fol. 44–45), A 
I:3 (fol. 37–38); A I:4 (fol. 54–55), A I:5 (fol. 89), Fjällsjö 
kyrkoarkiv, Östersunds landsarkiv (ÖLA).

18 Uppgifter för Fjällsjö socken, ur: CEDAR, Demografiska 
databasen, Umeå universitet. För en betraktelse över 
Fjällsjös äldre historia, se även Uno Persson, ”Kom-
mentarer till Hulphers”, i Fjällsjö krönika 1952 (Backe 
1953) s. 13–29.

19 I Johan Mannerheim, Kramfors aktiebolag: utveckling 
och organisation (Stockholm 1928) berättas (s. 41) om 
hur befolkningen i Fjällsjö vid 1700-talets mitt på en 
sockenstämma ska ha uttryckt önskemål om rensning av 

”stora ån” för att ”genom densamma stockar månde kunna 
flyttjas, på det de med arbete eller timmerfällande måge 
få tillfälle att göra sig någon förtjenst.” Efter att sågarna i 
Kramfors och Lo kom igång 1744 verkställdes rensningar 
och började timmer flottas från Fjällsjö och nedströms för 
dessa bolags räkning.

20 Om Kramforsbolagets äldre historia, se ffa Nils H. Qvist, 
Ådalen: ett bidrag till dess industri- och personhistoria, del 1 
(Stockholm 1943) s. 178–234; Mannerheim (1928) särskilt s. 
13–15, 29–30, 37–42, 52–55.

21 Avräkningsböcker, se t.ex. G II:14 (fol.199) 1838, G II:18 
(fol. 291) 1842, G II:21 (fol. 332) 1845, Kramfors AB; 
Avräkningsböcker G II:3 (fol. 651) 1851, G II:7 (fol. 161) 
1855, Skogsförvaltningen i Backe, Kramfors AB (SCA).

22 Avräkningsbok 1855, G II:7 (fol. 165), Skogsförvaltningen i 
Backe, Kramfors AB (SCA).

23 Avräkningsbok 1856, G II:8 (fol. 349), Skogsförvaltningen 
i Backe, Kramfors AB (SCA).

24 Avräkningsbok 1857, G II:10 (fol. 498), Skogsförvaltningen 
i Backe, Kramfors AB (SCA).

25 Husförhörslängder A I:6 (fol. 100), A I:7 (fol. 145), A I:8 
(fol. 214), Fjällsjö kyrkoarkiv (ÖLA).

26 En något egendomlig detalj är att Mattsson under 1860- 
och 1870-talen i kommunala protokoll och husförhörs-
längder konsekvent kallas för Nordin samtidigt som han 
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själv lika konsekvent undertecknar dem som Mattsson. 
Längre fram klarnar det tydligen för sockenskrivaren att 
endast sönerna skulle bära det nya familjenamnet.

27 Sockenstämmoprotokoll 1/1 1860, K I a:4, Fjällsjö 
kyrkoarkiv (ÖLA).

28 Avräkningsböcker, se t.ex. G II:16 (fol. 457) 1862, G II:20 
(fol. 644) 1866, Skogsförvaltningen i Backe, Kramfors 
AB (SCA).

29 Harald Wik, Norra Sveriges sågverksindustri: från 
1800-talets mitt fram till 1937 (Stockholm 1950) s. 190–91.

30 Enligt uppgift i Mattssons dödsruna ska anställningen 
som faktor ha inletts år 1868, se Sollefteå-Bladet 29/8 
1911. Det stämmer också överens med vad bolagets 
avräkningsböcker visar.

31 Avräkningsböcker, se t.ex. G II:23 (fol. 453) 1868, G II:25 
(fol. 683) 1869, Skogsförvaltningen i Backe, Kramfors 
AB (SCA).

32 Avräkningsbok 1872, G II:31 (fol. 697), Skogsförvaltningen 
i Backe, Kramfors AB (SCA).

33 Aktieteckningen genomfördes med stöd av 1848 års 
aktiebolagslag som var en viktig del i kapitalförsörjningen 
till de nya industrier som etablerades under 1800-talets 
andra hälft. Även inspektor Clase fanns med på den 
första listan över aktieägare. Nils H. Qvist, Strömnäs: ett 
bolagsöde (Stockholm 1953) s. 11–17.

34 Lagfartsprotokoll 20/2 1873 § 129 och 130 med bilagor, 
Småprotokoll A II:25, Ramsele tingslags häradsrätt, 
Härnösands landsarkiv (HLA).

35 Bergsjöåsens krononybygge ägdes från början kollektivt av 
bönderna i grannbyn Rudsjö. De sålde åborätten till firma 
J. A. Kjellberg & Söner för 16 000 Riksdaler riksmynt 
1865, men först vid skattläggningen 1871 fick bolaget 
tillgång till de stora skogsarealer som hörde till nybygget. 
För en närmare genomgång av nybyggesväsendet och 
industrialiseringen, se min artikel ”Nybyggen till reapris?” 
(2014).

36 Kommunalstämmoprotokoll 31/12 1872, A I:2, Fjällsjö 
kommun, Strömsunds kommunarkiv (SK).

37 Mattsson till Qvist 15/11 1879, E:1a, Strömnäs AB 
(SCA). Isak Petter Rundqvist, född 1849 i Fjällsjö, var 
kontorsskrivare i kronolänsman/postexpeditör Forsshélls 
hushåll. Emellertid blev det inte någon tjänst som 
flottningschef. Senare blev han istället postmästare i 
Nysätra (Västerbotten) och senare i Skövde.

38 Detta synsätt artikulerades framför allt i sekelskiftets 
debatt om Norrlandsfrågan. Se t.ex. Sörlin (1988) och 
Kilander (2014) s. 85–89.

39 Jonas Stadling, Vår irländska fråga: bref till Aftonbladet 
från en studieresa genom Norrland (Stockholm 1894, 
faksimilupplaga Östersund 1987) s. 39–46.

40 Husförhörslängd, A I:8 (fol. 214), Fjällsjö kyrkoarkiv 
(ÖLA).

41 Husförhörslängd, A I:8 (fol. 34 och 214), Fjällsjö 
kyrkoarkiv (ÖLA); Arne Magnusson, Magnussons 
släktkrönika (Bergsjöåsen 2010) s. 131.

42 Kyrkostämmoprotokoll 28/5 1876, K I a:4, Fjällsjö 
kyrkoarkiv (ÖLA); Kommunalstämmoprotokoll 30/12 
1876, A I:2, Fjällsjö kommun (SK).

43 I likhet med Kramfors inspektor Clase hade Qvist och 
Johanzon flyttat upp till Norrland under 1850- och 
1860-talen för att börja arbeta på bolagskontoret. I 
den meningen tillhörde de den första generationen av 
inflyttade bolagstjänstemän.

44 Avräkningsbok för 1876, G II:5 (fol. 129), Strömnäs AB 
(SCA).

45 Avräkningsböcker G II:2 (fol. 279) 1879, G II:4 (fol. 125) 
1881, Skogsförvaltningen i Näsåker, Strömnäs AB (SCA). 
Jfr uppgifter om sågverkens i årligt medeltal försågade 
timmer 1881–85, i BiSOS, serie H, Femårsberättelse för 
Västernorrlands län 1881–85, s. 18.

46 Mattsson till Qvist 14/11 1879, E:1a, Strömnäs AB (SCA).

47 Mattsson till Qvist 14/11 1879, E:1a, Strömnäs AB (SCA).

48 Strömnäs AB var vid den här tiden ganska försiktiga 
med att köpa hela hemman. Nackdelen ansågs vara att 
det förde med sig ansvar för jord och arrendatorer, vilket 
man slapp om man köpte endast själva skogen. Johanzon 
till Qvist 15/1 1880, B:1, Skogsförvaltningen i Näsåker, 
Strömnäs AB (SCA).

49 Lagfartsprotokoll 3/2 1881 § 2 och 3, Småprotokoll A II:41, 
Ramsele tingslags häradsrätts arkiv (HLA).

50 Styrelseprotokoll 26/7 1877, A I:1, Strömnäs AB (SCA).

51 Se t.ex. avräkningsbok 1877, G II:40 (fol. 609), 
Skogsförvaltningen i Backe, Kramfors AB (SCA).

52 Johanzon till Qvist 16/12 1879, E:1a, Strömnäs AB (SCA).

53 Johanzon till Qvist 19/9 1880, B:1, Skogsförvaltningen i 
Näsåker, Strömnäs AB (SCA).

54 Lagerhjelm till J. A. Kjellberg & Söner i Göteborg 3/4 1881, 
B:3, Korrespondens Kramfors, Kramfors AB (SCA).

55 Lagerhjelm till Clase 3/4 1881, B:3, Korrespondens 
Kramfors, Kramfors AB (SCA).

56 Promemoria/reseberättelse av Lagerhjelm, daterad 
oktober 1880 (s. 33), B:3, Korrespondens Kramfors, 
Kramfors AB (SCA).

57 Lagerhjelm till J. A. Kjellberg & Söner i Göteborg 3/4 1881, 
B:3, Korrespondens Kramfors, Kramfors AB (SCA).

58 Avräkningsbok 1884, G II:60 (fol. 1183), Kramfors AB 
(SCA).

59 Lagerhjelm till Mattsson 29/10 1883, B:5, Korrespondens 
Kramfors, Kramfors AB (SCA).

60 Lagerhjelm till Mattsson 19/5 och 6/6 1885, B:7, 
Korrespondens Kramfors, Kramfors AB (SCA).

61 Qvist till Johanzon 9/9 1883, B:5, Strömnäs AB (SCA).

62 Johanzon till Qvist 27/11 1886, B:1, Skogsförvaltningen i 
Näsåker, Strömnäs AB (SCA).
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63 Johanzon till Qvist 19/12 1881 och 11/6 1883, B:1, 
Skogsförvaltningen i Näsåker, Strömnäs AB (SCA).

64 Avräkningsbok Fjällsjö distrikt 1886 (fol. 280), 
Skogsförvaltningen i Backe, Kramfors AB (SCA).

65 Avräkningsbok 1884, G II:60 (fol. 1183), Kramfors AB. Ett 
annat år, 1888, var den totala omsättningen på Mattssons 
konto i bolaget 220 786 kronor. Bland annat hade man 
under vintern det året avverkat 87 121 timmerstockar på 
bolagets egna skogar inom Fjällsjö distrikt. Kostnaden 
för ”utdrifning” och flottning av dessa stockar uppgick 
till 77 220 kronor, pengar som Mattsson fördelade ut till 
berörda arbetare i kontanter. Avräkningsbok 1888, G 
II:49 (fol. 223), Skogsförvaltningen i Backe, Kramfors 
AB (SCA).

66 Uppgifterna är sammanställda ur diverse korrespondens 
1883, B:5, Korrespondens Kramfors, Kramfors AB (SCA).

67 Jfr Nydahl (2014), s. 102 (om Edsele socken) och Gunnar 
Arpi, ”Bolagens skogsförvärv i Sundsvallsdistriktet 
1850–1950”, i Ragnhild Lundström, Kring industrialismens 
genombrott i Sverige (Stockholm 1966) s. 72–73 (en 
kartläggning av bolagens skogsförvärv i Sundsvallsdi-
striktet).

68 Mattsson till C. Kjellberg 23/12 1887, E:4 (fol. 41), 
Skogsförvaltningen i Backe, Kramfors AB (SCA).

69 Denna affär analyseras närmare i: Erik Nydahl, ”Så gör 
jag af med penningar: en inblick i Kramforsbolagets 
skogsaffärer i lappländska Hacksjö 1887”, i Oknytt: Johan 
Nordlandersällskapets tidskrift 2017: 1-2.

70 En annan gång fick Mattsson beröm av disponent 
Lagerhjelm för sin taktik angående hemmanshandeln 
att ”passa på medan de andra äro åt Sollefteå”, något som 
förmodligen syftade på att de andra bolagens ombud för 
tillfället var bortresta. Lagerhjelm till Mattsson 26/1 1884, 
B:7, Korrespondens Kramfors, Kramfors AB (SCA).

71 T.ex. beskrevs Mattsson av Strömnäs inspektor Johanzon 
i ett internt brev 1890 som en som ”har gjort och ännu gör 
bolaget stora tjenster, hvarföre jag alltid velat tillmötesgå 
honom hans önskningar i pengaväg”. Johanzon till Qvist 
27/2 1890 (bilagan), B:2, Skogsförvaltningen i Näsåker, 
Strömnäs AB. Se även Lagerhjelm till Mattsson 6/6 1885, 
B:8, Korrespondens Kramfors, Kramfors AB (SCA).

72 Wilhelm Kugelberg, Norrländska bilder (Örebro 1955) s. 12. 
Bolag skall utläsas med tonvikt på sista stavelsen på 
ångermanländska.

73 Se t.ex. Lagerhjelm till Mattsson 26/6 1883, B:5, 
Lagerhjelm till Mattsson 23/1 1884, B:7, Korrespondens 
Kramfors, Kramfors AB; Johanzon till Falck 28/2 1884, 
B:1, Johanzon till M. Mattsson 16/10 1884, B:1, Johanzon 
till Qvist 19/11 1888, B:2, Skogsförvaltningen i Näsåker, 
Strömnäs AB (SCA).

74 Johanzon till Falck 7/4 1887, B:1, Skogsförvaltningen i 
Näsåker, Strömnäs AB (SCA).

75 Locknö var vid denna tidpunkt enbart ett skogsförval-
tande bolag, delägt av Strömnäs. Johanzon till Falck 7/4 
1887, B:1, Skogsförvaltningen i Näsåker, Strömnäs AB 
(SCA).

76 Jfr uppgifter över sågverkens fastighetsinnehav, i BiSOS, 
serie H, Femårsberättelse för Västernorrlands län 1896–1900, 
tabell 5.

77 Johanzon till Qvist 27/2 1888, B:2, Skogsförvaltningen i 
Näsåker, Strömnäs AB (SCA).

78 Se t.ex. fullmakt för Mattsson att företräda bolaget 
kommunalt i Fjällsjö, Junsele och Åsele, B:7 (fol. 103), 
Korrespondens Kramfors, Kramfors AB (SCA).

79 Det så kallade fyrktalssystemet gällde mellan 1863 och 
1909 och innebar att röster fördelades proportionellt 
med utgångspunkt i de skattskyldigas inkomster och 
fastighetsinnehav. Juridiska personer erhöll röster på 
samma villkor som fysiska kommunmedborgare och det 
fanns ingen övre gräns för hur många röster en person/
ett bolag kunde inneha. För tidigare undersökningar 
av norrländska skogsbolags kommunala rösträtt och 
inflytande, se ffa Erik Nydahl, I fyrkens tid: politisk 
kultur i två ångermanländska landskommuner 1860–1930 
(Härnösand 2010) s. 75–124; Ove Lundberg, Skogsbolagen 
och bygden: ekonomisk, social och politisk omvandling i 
Örnsköldsviksområdet 1860–1900 (Umeå 1984) s. 199–203.

80 BiSOS, Serie R, Kommunala rösträtten 1892, s. 105.

81 Mattsson deltog dock ett flertal år som ledamot 
av taxeringsnämnd och bevillningsberedning, de 
instanser som fastställde grunderna för kommunalskatten, 
eventuellt som bolagets representant under de senare åren. 
Se t.ex. kommunalstämmoprotokoll 31/5 1873, 6/6 1874, 
22/5 1875, 19/2 1876, 28/2 1877, 29/5 1881, 27/5 1882, 27/1 1883, 
29/5 1886, 22/5 1887, A I:2, Fjällsjö kommunarkiv (SK).

82 Lagerhjelm till Mattsson 23/10 1883, B:5, Korrespondens 
Kramfors, Kramfors AB (SCA). Jfr även i samma 
volym Lagerhjelm till Mattsson 22/6 1883: ”Valsedel för 
komministervalet i Fjellsjö bilägges”.

83 Kjellberg till Lagerhjelm 31/3 1888, B: 1, Skogsförvalt-
ningen i Backe, Kramfors AB (SCA).

84 Kommunalstämmoprotokoll 30/10 1882, A I:2, Fjällsjö 
kommunarkiv (SK).

85 Att bolagens ingripande i kommunala angelägenheter 
emellanåt kunde väcka ont blod illustreras av ett efterspel 
till decemberstämman i Fjällsjö 1883. Stämman överklaga-
des efteråt i sin helhet till länsstyrelsen av några andra 
röstberättigade. Motiveringen till deras klagan var dels 
att en norsk undersåte och trävaruentreprenör fått delta 
i förhandlingarna, dels att Israel Mattsson hade ”tillåtits 
att utöfva rösträtt” för samtliga av Kramforsbolagets 
hemman. Detta trots att bolaget på en del hemman 
hade överlåtit besittningsrätten och därmed, menade de 
klagande, även rösträtten till arrendatorer. Uppgifter ur 
Nyaste Hernösands-Posten 11/1 1884.

86 Lagerhjelm till Mattsson 3/10 1883, B:5, Korrespondens 
Kramfors, Kramfors AB. Se även Lagerhjelm till 
Mattsson 23/1 1884, B:7, Korrespondens Kramfors, 
Kramfors AB (SCA).

87 Lagerhjelm till Mattsson 1/4 och 6/5 1885, B:8, Korrespon-
dens Kramfors, Kramfors AB. Samarbetet som enligt 
disponenten skulle ”uppmuntras” verkar ha fortsatt under 
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åtminstone några års tid, t.ex. i slutet av 1887 uppmanades 
Blix gå på kommunalstämman för att bevaka en vägfråga. 
Kjellberg till Blix (fol. 70), B:1, Skogsförvaltningen i 
Backe, Kramfors AB (SCA).

88 Lagfartsprotokoll 18/12 1882 § 78 (fol. 508), Småprotokoll 
A II a:27, Hammerdals tingslags häradsrätt (ÖLA). I 
jordeboken benämndes det Näset nr 1 om 3/20-dels 
mantal.

89 För karta och arealuppgifter, se Lantmäterimyndighe-
ternas arkiv, e-tjänsten Historiska kartor, akt 23-STJ-131, 
hemmansklyvning av Näset 1 år 1884. Före 1870 ägdes 
och beboddes hemmanet av kyrkvärden Hans Zakrisson, 
därefter av inspektor Carl Herman Norrman till 1874 
och av handlanden Andersson Byström till 1880. Den 
sistnämnde hade sannolikt förvärvat det som ett rent 
spekulationsobjekt. Han var aldrig bosatt på gården och 
lät under sin tid som ägare stycka av flera tomter.

90 Bandinspelad intervju med Olov Nordin (1905–1990) i 
Strömsund 10/3 1982. Finns i original hos Anna Backman 
Wikström, Näset, Strömsund.

91 Husförhörslängd A I:9 a (fol. 54), Fjällsjö kyrkoarkiv 
(ÖLA).

92 Magnusson (2010) s. 148.

93 Citat ur Mattssons dödsruna, i Sollefteå-Bladet 29/8 1911.

94 Johanzon till Qvist 4/12 och 18/12 1890, B:2, Skogsförvalt-
ningen i Näsåker, Strömnäs AB (SCA).

95 Se t.ex. avräkningsböcker G II:15 och G II:19, 
Skogsförvaltningen i Näsåker, Strömnäs AB (SCA).

96 Avräkningsbok 1896, G II:19, Skogsförvaltningen i 
Näsåker, Strömnäs AB (SCA). År 1895 hade Mattsson 
sålt ytterligare ett hemman (i Norrby) till Strömnäs, 
enligt lagfarten för 15 000 kronor.

97 Avräkningsböcker 1890–1900, G II, Skogsförvaltningen i 
Näsåker, Strömnäs AB (SCA).

98 Husförhörslängd A I a:10b (fol. 342), Ströms kyrkoarkiv 
(ÖLA).

99 Mattssons dödsannons, i Sollefteå-Bladet 29/8 1911.

100 Bouppteckning efter Israel Mattsson 23/11 1911, F II:24, 
Hammerdals tingslags häradsrätt (ÖLA).

101 Till exempel utdelade bolaget 75 kr/aktie 1888, 40 kr/aktie 
1889, 50 kr/aktie 1892, 75 kr/aktie 1896. Det gav beräknat 
på Mattssons 13 aktier kapitalinkomster på mellan 520 
och 975 kronor per år. Avräkningsböcker, G II:12, G 
II:15, G II:20, Skogsförvaltningen i Näsåker, Strömnäs 
AB (SCA).

102 Per Nilsson-Tannér, Aktiebolaget Jämtlands Folkbank 
1874–1949: minnesskrift till 75-årsjubileet (Stockholm 1949) 
s. 128.

103 Några av låntagarna var smeden Carlsson i Näset, bager-
skan Olivia Blomberg i Strömsunds municipalsamhälle 
och torparen Hans Hansson i Tullingsås. Till det skulle 
läggas 27 osäkra fordringar i storleksordningen 5 till 500 
kronor, sammanlagt värde 2871 kronor, samt en osäker 
fordran på 2000 kronor hos ett sterbhus i Sollefteå.

104 Under 1800-talets andra hälft blev det allt vanligare att 
placera i olika institutionella tillgångar som värdepapper 
och bankinrättningar. Långsamt bidrog det till att pressa 
ut den tidigare helt dominerande privatlånemarknaden. 
Se t.ex. en undersökning av Falun: Kristina Lilja, 
Marknad och hushåll: sparande och krediter i Falun 1820–1910 
utifrån ett livscykelperspektiv (Uppsala 2004) s. 42–58, 
81–98.

105 Se t.ex. Olle Krantz Olle & Lennart Schön, Om den 
svenska konsumtionen under 1800- och 1900-talen: två 
uppsatser (Lund 1984) s. 7–20; Christer Ahlberger, 
Konsumtionsrevolutionen: om det moderna konsumtions-
samhällets framväxt 1750–1900 (Göteborg 1996) s. 157–158. 
Jfr även Fredrik Sandgren, Åt var och en efter behov: en 
studie av lanthandeln i Revsundsregionen i östra Jämtland 
1870–1890 (Uppsala 1999) om lanthandeln i östra Jämtland 
under sent 1800-tal, en verksamhet som bytte reda pengar 
mot konsumtionsvaror.

106 Västernorrlands Läns Kalender (Härnösand 1909) s. 337.
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