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Abstract 

This thesis studies seven strategic decisions made in the family-owned forestry 
company Robertsfors AB, in Northern Sweden. During the present century Ro
bertsfors AB has developed from a patriarchally concern controlled into a capi
talistic industrial company. This also meant a radical change in the decision
making process. Two factors were decisive in this process: the managing direc
tor's values, and altered power relationships both within the company and exter
nally in relation to e g state and municipal authorities and labour market organi
zations. 

The patriarchal Seth M Kempe, managing director 1897-1927, placed greater 
value on the company's independence than on profitability, and he personally, 
after discussions with the production manager, made the strategic decisions to 
build a sulphite mill in 1902 and not to build a sulphate mill in 1918. He also had 
no confidence in outside experts. 

Maximum profits on paid up capital, quick decisions and delegation of re
sponsibility were the marks of the years 1928-1947, when Seth M Kempe's son 
Erik was managing director. The strategic decision to close down the sawmill in 
1935 was made by the company board, while he himself made the decisions early 
in the 1940's to produce sulphite alcohol and to establish an impregnation works, 
and finally to close down the sulphite mill in 1948. 

Responsibility for the community and the company's work force increased in 
importance during the years 1948-1968, when Erik's brother Ragnar was man
aging director. Now the board once again had real power. Decision-making was 
based on negotiation and compromise between management, the board, union 
organizations and state authorities — which is reflected in the strategic decision 
of 1967 to rebuild the foundry. 
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UTGÅNGSPUNKTER 

Beslutsfattande och makt, eller om man vill använda det mindre värdeladdade 
ordet inflytande, är oundgängliga inslag i företags verksamhet De två begreppen 
har länge betraktats som något centralt i forskningen om företag. Denna av
handling knyter an till den forskningstradition, som utvecklats inom «besluts
skolan» vilken hävdar att man kan öka kunskapen om företagen genom att välja 
ut vissa beslut och genom en analys av dessa få en bild av hur företagen fungerar 
och hur maktförhållandena i företagen gestaltat sig.1 

Avhandlingen behandlar närmare bestämt maktförhållanden och sättet att 
fatta beslut, dvs själva beslutsprocessens förändring, i ett medelstort norr
ländskt skogsindustriföretag, Robertsfors AB (RAB), under åren 1897 till 1968. 
Under denna långa period leddes företaget av Seth M Kempe och hans två söner, 
först av Erik och sedan av Ragnar. 

Avhandlingen är uppdelad i fyra huvudkapitel. I kapitel 1 redogörs för den 
generella utvecklingen i Sverige vad gäller inflytandet över skogsindustriföreta
gen under 1800- och 1900-talen. I kapitel 2, som är upplagt som en traditionell 
företagsmonografi, behandlas den för avhandlingens syfte viktiga frågan om 
målen och strategierna för RABs olika företagsledningar. Kapitel 3 inleds med 
ett teoretiskt avsnitt om beslutsfattande därefter beskrivs i detalj sju strategiska 
beslut vid detta företag, från den tidpunkt då de utvalda besluten för första gång
en diskuteras och kan återfinnas i källorna till genomförandet av besluten. Slut
ligen sammanfattas besluten i kapitel 4 och relateras till företagsledningens mål 
och strategi och den generella utvecklingen. 

Under perioden karaktäriseras företagsledandet generellt av att ha professio-
naliserats och skilts från företagsägandet och att andra intressentgrupper än 
ägarna har fått ökat inflytande över besluten i företagen.2 Med detta som ut
gångspunkt väcks inledningsvis följande fråga: Har det skett någon förskjut
ning vad gäller makten inom svenska skogsindustriföretag under 1800- och 1900-
talen? 
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1. RAMAR FÖR BESLUTSFATTANDE INOM SKOGSINDUSTRIELLT 
FÖRETAGANDE UNDER 1800- OCH 1900-TALET 

Under 1800- och 1900-talet har inflytandet och handlingsmöjligheterna för före
tagens ägare och ledning förändrats. Lagar, regleringar, traditioner liksom över
enskommelser mellan arbetsmarknadens parter har satt olika vida ramar för de
ras handlingsutrymme och samhällets inflytande. Men också företagens interna 
maktstrukturer har förändrats bl a genom ändrade ägandeförhållanden. Helt 
nya beslutsmiljöer har kontinuerligt skapats för företagen och dess intressenter 
att verka inom. Detta kapitel ger en översikt över denna förändring samt de orga
nisatoriska förändringarna inom branschen i norra och mellersta Sverige.3 Utan 
att göra några skarpa gränsdragningar skildras skogsindustrins miljö i fem faser 
— tiden fram till 1880-talet, 1880-talet till 1913, 1914 till 1938, 1939 till 1964 och 
slutligen åren fram till 1968. 

1.1. AVVECKLINGEN AV DET MERKANTILISTISKA SYSTEMET 
OCH SÅGVERKSINDUSTRINS GLANSPERIOD 

Under 1800-talet avreglerades den svenska «merkantilistiska» ekonomin. Tidi
gare var skogens utnyttjande detalj reglerat. Sågverksindustrin hade exempelvis 
haft etableringskontroll, produktionskvoter och handelsrestriktioner att ta hän
syn till. Avsikten var dels att förhindra skogsskövling, eftersom statsmakterna 
befarade att skogstillgångarna höll på att ta slut, dels att se till att sågverken inte 
konkurrerade om skogsråvaran med de av statsmakten privilegierade järnbruken 
och skeppsvarven. Bolagen behandlades dessutom genom sk fribrev olika och 
uppfattades av statsmakten närmast som institutioner, vilka främst skulle tjäna 
samhällets allmänna intressen. Enskilda personers rätt att fritt utforma sina fö
retag beaktades inte, och idéerna om det allmännas överlägsna förmåga och 
skyldighet att leda näringslivet var förhärskande. 

Liberalismen, som tillbakavisade dessa idéer, fick sitt genombrott under pe
rioden 1820 — 1865, och företräddes främst av brukspatroner och grosshandla
re. Rättesnöret blev nu tron på den enskildes vilja och förmåga att för egen och 
samhällets vinning handla förnuftigt. Äganderätten till skogsmark i N orrland 
fastställdes och den jordbrukande befolkningen tilldelades stora markområden 
av kronan. Avverkningsförbud av olika slag försvann liksom kolningstvånget för 
allmogen, etableringskontrollen, begränsningarna av produktion och handel 
samt exporttullarna på trävaror. Avregleringen bekräftades i de två näringsfri
hetsreformerna 1846 och 1864. 

Samtidigt ökade även efterfrågan på trävaror i samband med att Europas in-
dustralisering tog fart, och vår viktigaste trävarukund, England, slopade im
porttullarna på sågat virke år 1842. De första ångsågarna anlades i Sundsvalls
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trakten omkring år 1850. Sågverksindustrin blev därmed den ledande bransch 
som under senare delen av 1800-talet inledde Sveriges omvandling till en in
dustrination. Ar 1848 fick även Sverige sin första aktiebolagslag, vilken med ti
den underlättade kapitalanskaffningen för skogsföretagens expansion. Denna 
företagsform blev dominerande på 1870-talet. Kravet på oktroj från regeringen 
i samband med företagsbildande försvann dock först år 1895.4 

Det var i huvudsak två typer av företag som inledningsvis reagerade på de nya 
möjligheterna och på marknadens sug efter sågade trävaror från utlandet. I den 
första kategorin fanns grosshandelsfirmor främst från Göteborg, Stockholm, 
England, Skottland och Norge, som satsade sitt handelskapital i den nya verk
samheten genom att anlägga exportsågar och köpa avverkningsrätter i Värm
land, Dalarna och Norrland på 1800-talets första hälft. Det avgörande för denna 
grupps framgång var dess köpmannakompetens, dvs skicklighet i köp, försälj
ning och finansiering, och inte dess produktionstekniska kunskap. De främsta 
var Friedrich Bunsow (Skönvik), James Dickson (Askesta/Sandarne, Baggbö-
le/Holmsund, Dejefors-Forshaga, Husum, Matfors och Svartvik), G.P. Braat-
hen (Hofvid), Johan Fahlén (Dynäs och Wäija), J.N. Jacobsen (Tunadal), Jonas 
C:son Kjellberg (Kramfors), Johan C Kempe (Domsjö och Mo), Wilhelm H 
Kempe (Ljusne-Woxna), Fredrik Henrik Versteegh (Sandviken), Nils Wikström 
(Mon) och Olof Wijk (Marma-Långrör). 

Den andra kategorin utgjordes av äldre järnbruk och varv, som redan hade be
tydande skogsinnehav. Till de större hör de mellansvenska järnbruken Udde
holm, Stora Kopparbergs Bergslag (Stora) och Iggesund samt skeppsvarvet 
Wifstavarf söder om Härnösand. Av de mindre bruk, som satsade med fram
gång på den nya sågverksrörelsen, kan Björkå, Grycksbo och Robertsfors näm
nas. 

Bergman/Hummel & Co var det dominerande sågverks företaget i nordligaste 
Sverige i vilket handelsintressen och lokala sågverksintressen förenat sina kraf
ter. Ytterligare exempel på lokala förmågor var lantbrukarsonen Gustaf Adolf 
Wall, som övertog och byggde upp Edsvalla/Rottneroskoncernen. 

Vidare sökte sig utländskt kapital hit via portfölj investeringar. Det fanns 
engelska intressen i t ex Bergvik & Ala, Gellivare AB, Hjerpen, Strand och Sör-
vik. Norskt kapital dominerade skogsindustrin främst i Jämtland (Tegefors & 
Äggfors), Värmland (bl a Billerud och Mölnbacka-Trysil) och i sågverksmetro
polen Sundsvall med företag som Essvik, Hofvid, Matfors, Torpshammar och 
Tuna. Norska grosshandlare, Fredrik Petersen och Fredrik Jacobsen, övertog 
även Robertsfors Bruk år 1856. Men det var inte enbart kapital och entreprenör
anda, som norrmännen tillförde den svenska skogsindustrin, utan hit sökte sig 
även norska konstruktörer av sågverk och massafabriker och organisatörer av 
flottningen. Befraktningen av sågverkens produkter dominerades fullständigt av 
norrmän och främste entreprenören på området var Hans Rasmus Astrup.5 
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Familjeföretagarna uppfattade sina företag som bolag med solidarisk ansva
righet även sedan de omvandlats till aktiebolag. Därför krävde ägarfamiljen 
oinskränkt kontroll över företaget och visade sig vara ovillig att överlåta ansvaret 
för den löpande driften till en styrelse eller anställd disponent. Det beslutande 
organet var bolagsstämman, där ägarna diskuterade bolagets angelägenheter 
och fattade de stora besluten. Det var också här man drog upp riktlinjerna för 
bolagets verksamhet. Företagets direkta ledning handhades av den dominerande 
aktieägaren och i några fall av en styrelse, eller «direktion», bestående av de stör
re aktieägarna. För att kontrollera bokföring och att styrelsen eller «ägardispo-
nenten» hade verkställt vad stämman beslutat, utsågs revisorer. Inflytandet över 
företagen var således koncentrerat till några få aktieägare, vilka utgjorde en ho
mogen samling personer. 

Huvudägaren var vanligtvis en grosshandlare omgiven av en nära krets av af
färsvänner, eller som i andra fall enbart av sin familj. Dessa hade alla ett aktivt 
intresse för bolagets skötsel och en god insyn i dess villkor. Företagare av denna 
typ betraktade inte företaget enbart som en «affär» utan också som en för famil
jen sammanhållande faktor. Bolagen var alltså i praktiken fortfarande familje
företag, som endast bytt ägarform. Med hjälp av sk hembudsregler, höga nomi
nella värden på aktierna och avsaknad av marknad för aktierna sökte man und
vika att «utbölingar» kom in i kretsen bland aktieägare. Det uppfattades därför 
snarast som en ynnest att få bli aktieägare i ett framgångsrikt bolag, och därför 
kunde bolagsägarna, om de behövde nytt kapital välja aktieägare bland förmög
na och inflytesrika personer. Vid likviditetsbehov utnyttjades emellertid främst 
personliga lån från olika familjemedlemmar. Något större förtroende mellan 
dessa familjeföretagare och bankväsendet fanns inte. Man ville nämligen undvi
ka representanter för banker eller bankirfirmor i familjebolagens styrelser.6 

Skogsindustrin erhöll betydande vinster, främst under högkonjunkturåren på 
1860- och 1870-talen, vilket lockade fram en ansenlig nyetableringsvåg. Bakom 
denna nyetableringsvåg låg i huvudsak utländskt kapital, tjänstemän vid olika 
sågverk och yngre män med köpmannabakgrund utan större kapital bakom sig. 
Dessa köpte eller startade en lång rad nya företag. Exempel på sådana grundare 
av nya livskraftiga familjeföretag var Gustaf Hedberg, fd platschef i Domsjö 
(Forss AB), bergsingenjör Hampus Edvard Montgomery (Rottneros), John Ek
man (Dynäs) och J.E. Francke (Marieberg-Kungsgården).7 

Samtidigt med denna utveckling började några av de främsta ägar familj erna 
med de gamla göteborgska handelskapitalisterna Dickson, Kjellberg och Wijk i 
spetsen att trappa ned sina engagemang i den norrländska skogsindustrin. Det 
största företagsimperiet, det dicksonska, övertogs av norrmannen Braathen 
(Svartvik, Holmsund) och det engelska bolaget Bergvik & Ala (Sandarne). Men 
det stora flertalet av företagen expanderade dock genom stora skogsförvärv från 
den jordbrukande befolkningen. Inom familjen J.C. Kempe blev det näst yngste 
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sonen Frans som fick överta ansvaret för Mo och Domsjö (MoDo) år 1884, elva 
år efter det att bolaget bildats, medan yngste sonen, Seth M, byggde upp en före
tagsgrupp bestående av bolagen Dal, Sandö, Husum, RAB och Töre. Ytterligare 
ett exempel på en framgångsrik familjeföretagare var Arendt Versteegh, som år 
1899 lyckades förvärva majoriteten i det gamla bruksföretaget Graningeverken, 
ett bolag med relativt spritt ägande som nu blev ett genuint familjebolag.8 

1.2. NYA REGLERINGAR, MASSAINDUSTRINS GENOMBROTT 
OCH STRUKTUROMVANDLING 

Guldåldern för svensk industri i allmänhet, och i synnerhet för sågverksindust
rin, började dock gå mot sitt slut. Sågverken mötte allt större internationell kon
kurrens och urskogarna började bli slutavverkade. Detta hände samtidigt som 
den samhällsekonomiska utvecklingen gjorde att protektionist- och regleringsiv-
rarna bland bönder, godsägare och representanter för verkstads- och konsum-
tionsvaruindustrin vann allt fler röster under slutet av 1880-talet. Tull- och regle
ringsvännen, riksmarskalken och friherren Gillis Bildt övertog följaktligen rege
ringsansvaret år 1888. Också internationellt hade olika regleringar och protek-
tionism allmänt införts. Undantag var dock England. I Sverige förbjöds de pri
vata skogsägarna i Norrlands och Dalarnas inland 1866 och 1873 att avverka mer 
än till husbehov, utan att föregående utsyning vidtagits och stämpling utförts av 
en statlig skogstjänsteman. Avverkningarna skulle ske successivt under en lång 
period på varje enskilt skifte. I landskapen Västerbotten och Norrbotten för
bjöds genom den sk dimensionslagen från 1874 och 1882 avverkning av klenare 
virke för export. I övriga delar av landet fick dock avverkningarna fortfarande 
ske utan inskränkningar. Dessa avverkningsrestriktioner för klenare virke till
kom efter påtryckningar från olika sågverksägare. Avsikten var att skydda såg
verksnäringen mot konkurrens från pitpropsförsäljningen och massaindustrin. 

Under 1800-talet ordnade sågverken och massafabrikerna i allmänhet virkes
försörjningen i Norrland genom att företagen köpte rätten att under en viss tid 
ta ut virke, sk avverkningsrätter. Från och med 1890 sänktes tiden för innehav av 
avverkningsrätter från 50 till 20 år, och från och med år 1905 sänktes denna tid 
ytterligare, nu till fem år. För en mer långsiktig planering av virkesförsörjningen 
tvingades nu bolagen att öka inköpen av skogsfastigheter. Under ca 35 år, med 
början 1870, förvärvade exempelvis skogsbolagen i mellersta Norrland nära 90 
procent av sitt nuvarande skogsinnehav. Utvecklingen var explosionsartad, och 
startade en intensiv och långvarig debatt om bolagens rätt till fortsatta skogsför
värv och om den självägande bondeklassens presumtivt hotade existens i Norr
land. Drygt en tredjedel av all enskild hemmansjord inom Dalarna och Norrland 
ägdes vid 1900-talets början av bolag. Inledningsvis förbjöds hemmansklyvning 
och ägostyckning i en lag från 1896. Först år 1906 infördes den sk bolagsförbuds-
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lagen, som förbjöd skogsbolagen att köpa skog i de fyra nordligaste länen. Där
med avskaffades bondens rätt att sälja sin mark till vem ha ville. Skälet till lagen 
var att skogsbolagen, om hemmansköpen fortsatte, kunde medverka till att ta 
död på den självägande bondeklassen i Norrland. För sin expansion var bolagen 
hädanefter hänvisade till att köpa skogsmark av andra bolag. Lagen utvidgades 
successivt och år 1925 sammanfördes alla förbudslagarna till en för hela Sverige 
enhetlig lag. För att ytterligare skydda bönderna mot bolagen i Norrland tillkom 
1907 och 1909 arrendelagar och vanhävdslagar. 

Motsättningar mellan skogsbrukets och jordbrukets intressenter skärptes yt
terligare under början av 1900-talet, när de nya sulfitfabrikerna började produ
cera etanolsprit. Statsmakterna stödde även här jordbrukets intressen och för
bjöd försäljning av sulfitsprit till förtäringsändamål. 

År 1880 infördes lagen om allmän flottled. Länstyrelserna fick befogenheter 
att tillse att sågverken gick samman i flottningsföreningar som handhade verk
samheten vid de flottningsbara älvarna. 

Skogsbruk är unikt i det avseendet, att produktionstiden är mycket lång. Ti
den för en skogsplanta att växa upp till avverkningsbart träd är drygt 100 år i nor
ra Sverige. Följden av detta är, att ägaren av skogen själv aldrig hinner skörda 
frukterna av det arbete han lagt ned på skogsvård under sin egen livstid. För att 
säkerställa ett långsiktigt skogsbruk och förhindra skövling antogs därför en 
skogslag år 1903 som stadgade skyldighet att sörja för återväxten efter avverk
ning. För att övervaka skogsvårdslagens tillämpning inrättades särskilda skogs
vårdsstyrelser, en i varje landstingsområde.9 

Massaindustrins framväxt skulle även den få stor betydelse för den svenska 
skogsskötseln. De experiment, som på initiativ av Seth M Kempe gjordes kring 
sekelskiftet vid Dal i Ådalen visade att man med fördel kunde använda lågpro
duktiv skog till massa. Tidigare hade man endast avverkat skogen extensivt, dvs 
man högg ned endast de grövre dimensionerna, och lämnade kvar de mindre och 
sämre träden. Klenare träd saknade därmed värde, förutom för kolning, och för
svårade därmed uppväxten av produktiv skog.10 

I och med pappersmassaindustrins genombrott kring sekelskiftet, startade en 
intensiv debatt kring dess vatten- och luftföroreningar. Frågan om sulfatindust
rins förorening av luften behandlades ett flertal gånger av riksdagen från och 
med år 1902. Utredningar tillsattes, men inga beslut fattades. År 1908 blev kriti
ken allt kraftigare, och motioner i såväl första som andra kammaren krävde ett 
omedelbart stopp på utbyggnaden av sulfatindustrin. Orsaken till det ökade int
resset för frågan var delvis att så många fabriker byggdes, men framförallt av det 
faktum att Wivstavarf påbörjat byggandet av en sulfatfabrik i Timrå. Beslutet 
hade «uppväckt en formlig storm af indignerad harm och ovilja» främst pga att 
fabriken byggdes inom ett tättbefolkat område. Sundsvalls stadsfullmäktige 
samt Alnö, Hässjö, Indals, Selångers, Timrå och Tynderö kommunalstämmor 
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krävde samtliga ett förbud mot att fabriken uppfördes. Efter ett oenigt beslut i 
lagutskottet röstade kamrarna först olika. Senare kunde de dock enas om att föl
ja regeringens linje, vilken i korthet innebar att man insåg problemens omfatt
ning, men samtidigt fastslogs att statsmakten skulle vara försiktig med ingrepp 
i en så blomstrande och betydande industri som sulfatindustrin, varför en begä
ran om ett förbud att bygga Wifstavarfs sulfatfabrik avslogs. Industrins intres
sen var således ännu klart överordnade allmänhetens vad gällde miljöhänsyn.11 

Pappersmassa blev en allt viktigare produkt för svenskt näringsliv i slutet av 
1800-talet. Produktionsvärdet var 1897 21 milj kr eller ca 2,7 procent av Sveriges 
hela industriella produktionsvärde, 1922 hade det stigit till 229 milj kr eller 6,4 
procent. Pappersmassa har dessutom alltid varit i huvudsak en exportvara. Ar 
1897 uppgick exporten till ett värde av 16,7 milj kr eller ca 80 procent av produk
tionen. År 1922 var motsvarande siffror 205 milj kr och 89,5 procent. Pappers
massans totala andel av de svenska exportinkomsterna hade då stigit till hela 22 
procent.12 

Det var i huvudsak tekniker, ingenjörer och utländska intressenter som starta
de huvuddelen av de tidiga cellulosafabrikerna av vilka Billerud, Björkå, Ess vik, 
Frånö, Hissmofors, Hjerpen, Mackmyra och Storvik här kan nämnas. Järn
bruksintressenter startade massafabrikerna Gysinge, Mackmyra, Storvik och 
Ströms Bruk. Sågverksföretag gick vanligtvis samman och bildade separata bo
lag för denna mer riskfyllda verksamhet, vilket skedde exempelvis när Nensjö 
och Utansjö cellulosafabriker byggdes. Även tidigare hade ledande privatperso
ner i olika regioner samarbetat vid sågverksbyggen, vilka således redan vid star
ten kan sägas ha haft ett spritt ägande. Så var fallet i Hudiksvall, Korsnäs, Svanö, 
Strömnäs och Ytterstfors.13 

Delägarna i familjebolagen sökte i det längsta bevara dem inom släkten ge
nom olika former av inlösen och hembudsförfaranden. I de äldre järnbruken och 
varven, där ägandet funnits inom familjen i generationer, blev ägosplittringen 
allt större. Detta kan sägas ha utgjort den direkta orsaken till att bolagen vid 
1800-talets mitt övergick till aktiebolagsform. En annan orsak var att andelarna 
i de gamla bolagen inte var belåningsbara och därmed svårsålda. Intresset eller 
fallenheten för att leda ett skogsbolag fanns inte heller alltid hos de aktuella hu
vudägarna. Därmed ändrade bolagen snabbt karaktär. Aktierna spreds till ett 
stort antal nya grupper inom landet och bolagen anställde disponenter, som in
nehade betydande maktbefogenheter utan att egentligen äga några större ande
lar i bolaget eller ha släktrelationer med de dominerande ägarna. Hit räknas 
främst Helmer Flygt, VD i Graninge, Rottneros och till sist Strömnäs, Erik Jo
han Ljungberg i Stora, Bernhard Martin i Korsnäs, Carl Danielsson och August 
Herlenius i Uddeholm samt Knut W Sundblad i Wifstavarf. I samtliga fall köpte 
eller tilldelades emellertid de nya direktörerna större eller mindre aktieposter. 
Denna företeelse, «pilotskolan», som i våra dagar är mycket omdiskuterad, var 
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under denna period således gängse. Aktieägarna litade uppenbarligen inte helt 
på företagsledare, som inte hade satsat eget kapital i rörelsen. Dessa tjänsteman-
nastyrda företag var emellertid få fram till 1890-talet.14 

Åren runt sekelskiftet blev ett brytningsskede för flertalet av familjeföretagen, 
som i samband med att de fusionerades eller övertogs av olika finansmän och 
banker, förlorade sin egenart. Företagen bytte ägare och ägarform i stor omfatt
ning; företagsstyckning, fusioner och stordrift hörde till tidsandan. Skogsin
dustrin strukturerades om med hjälp av fondbörsens utveckling och bankan
knutna emissionsbolag som Centralgruppens Emissions AB, bankirfirmor som 
C.G. Cervin samt nya finansmagnater som William Olsson. 

Orsakerna var många. Ett stort antal familjebolag stod inför en generations
växling. Vidare började sågverksrörelsen förränta sig allt sämre, samtidigt som 
stora kapitaltillskott behövdes för investeringar i den sista rusningen efter skogs
fastigheter och byggandet av den nya massaindustrin. Under denna spekula
tionsperiod var fondmäklare och aktiespekulanter hjältar för dagen. Finans
mannen William Olsson var den tidens främste strukturomvandlare, som med 
hjälp av olika former av förmedlingsverksamhet och kombinationsaffärer fun
gerade som «smörjmedel» i denna omvandling. 

För flertalet av familjeimperierna, blev det så att ur denna ragnarök reste sig 
nya stora företag, varav många hade spritt ägande med ett betydande bankbe
roende. Familjen Wallenbergs och SEBs dominerande ställning inom skogsin
dustrin fick nu sitt genombrott när de övertog ett flertal företag som Koppar-
berg-Hofors, Storvik och Wifstavarf. Det tidigare släktbolaget Wifstavarf hade 
förvärvats år 1906 av William Olsson. Han kom i ekonomiska svårigheter och 
tvangs sälja det till SEB, som år 1912 tog bort hembudsskyldigheten och genom
förde en sk split och en börsintroduktion av bolagets aktier. Trots att bolaget 
kom att ingå i Wallenbergssfären, spreds aktierna till ett stort antal ägare över he
la landet. William Olsson ägde dock under kortare perioder ett stort antal bolag, 
främst tillsammans med engelskt kapital. Av mer stadigvarande karaktär var 
dock hans engagemang i Norrbotten där han lyckades överta majoriteten av såg
verksbolagen, innan både hans bolag och han själv privat tvingades göra kon
kurs. Ett annat exempel var det skogrika Kramfors, som hade expanderat under 
göteborgskt handelskapital och som år 1907 övertogs av ett konsortium beståen
de av Johan Mannerheim och den norske tjänstemannadirektören Oscar Mid-
ling, tidigare direktör vid Svartvik och Hudiksvall, samt den norske sågverks
ägaren F.M. Treschow. Med detta bolag och Frånö sulfatfabrik byggde de upp 
det dominerande skogsföretaget i Ådalen. 

Tjänstemannaföretagen medverkade också i början av 1900-talet aktivt till att 
aktierna spreds ytterligare till allmänheten genom låga nominella värden och no
tering på Stockholms fondbörs. Korsnäs, Stora och Uddeholm inledde denna ut
veckling år 1901. Åren 1912 och 1913 blev det Kopparfors4 och Wifstavarfs tur att 
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göra ägandet av de nordsvenska skogsbolagen mer «publikt».15 

I och med industrialiseringen började även arbetarklassen sin frammarsch. 
Runt de nya ångsågarna vid de norrländska älvarnas utlopp skapades nya in
dustriorter där de sociala motsättningarna framstod som mer antagonistiska än 
vid de äldre bruksorterna med deras traditionella trygghet och omvårdnad. De 
nya företagarna hade i allmänhet den uppfattningen att arbetarantalet lätt kun
de varieras efter behov. Men för att ha kvar specialutbildad arbetskraft utnyttja
de man ett system med ett mindre antal «fasta» arbetare och ett större antal till
fälligt anställda arbetare. Arbetsmarknaden började alltmer präglas av godtycke 
och brist på jämlikhet. Arbetarna organiserade sig därför i olika fackföreningar 
samtidigt som nya läror spreds som förordade klasskamp och revolution. 

De starkt individualistiska sågverksägarna valde olika strategier för att möta 
detta hot. Ett av de två huvudalternativen var att erkänna arbetarnas rätt till 
facklig organisering och som motvikt skapa ett starkt arbetsgivarförbund. Det 
andra huvudalternativet kan vi kalla den «kempeska linjen», vilken helt enkelt 
förnekade att huvudmotsättnigen stod mellan arbetare och kapital. Linjens fö
respråkare försökte förhindra att fackföreningar anslutna till LO och SAP bilda
des vid sågverken. Deras åsikter sammanföll med liberalen och nationalekono
men Stanley Jevons som skrev: «Man lär för närvarande, att arbetarens intresse 
sammanhänger med de andra arbetarnes, och arbetsgifvårens med de andra ar-
betsgifvarnes. Men det skall så småningom visa sig, att icke denna vågräta, utan 
en lodrät indelning är den riktiga. Hvarje arbetares intressen borde gå hand i 
hand med hans husbondes, och utspelas i berättigad, billig vädjostrid mot andra 
arbetares och arbetsgifvares intressen.» 

Arbetarklassens ofta befogade missnöje skulle lösas genom att de skulle få del 
av vinsten vid företagen, och skiljedomstolar, som avgjorde tvister om löneavta
len, inrättades. 1906 infördes även statliga förliknings- och skiljenämnder för 
intressetvister mellan arbetsgivare och arbetare. Detta skulle främja produktivi
teten och minska motsättningarna, vilket i sin tur skulle leda till ökade löner och 
ökat medinflytande för arbetarna och därmed minska antalet strejker. Föresprå
karna för denna riktning sökte öka sina arbetares välfärd genom att underlätta 
egnahemsbyggande, inrätta skolor och bibliotek och understödja arbetarnas 
sparsamhet och nykterhet. För att minska arbetarnas levnadsomkostnader skul
le bolagen se till att konsumtionsföreningar inrättades. Arbetarna erbjöds fri 
bostad, sjukvård, olycksfalls- och pensionsförsäkringar. Förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetare skulle därmed präglas av samhörighet och gemenskap; 
inte av motsättningar och strid.16 

Vinstandelssystemet som var en viktig del i denna liberala ideologi hade ut
vecklats av fransmannen Edme-Jean Leclaire när han på 1840-talet erbjöd ett åt
tiotal av sina bästa arbetare andelar i sin målarverkstads nettovinst. Systemet 
spreds till en början framförallt i Frankrike och England och först under 1800-
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talets senare hälft vann systemet anhängare i USA. En mera känd företrädare var 
godsägaren och nationalekonomen J.H. von Thiinen, som införde vinstdelning 
på sitt gods i Tyskland. Försäkringsbolag dominerade, i detta sammanhang men 
elva exempel finns från skogsindustriföretag. I Sverige tillämpades vinstdelning 
vid två skogsbolag, Munksjö och RAB.17 Sättet att erbjuda arbetarna del av 
vinsten varierade. Vanligast förekommande var att bolagen delade ut en viss pro
centsats av vinsten till de anställda, men även reell överföring av aktier till de an
ställda förekom. Vid Alsfos trämassefabrik delades exempelvis nettovinsten lika 
mellan aktieägarna och de anställda, och vid Munksjö avsattes aktier motsva
rande tio procent av aktiekapitalet till en fond, som gav utdelning till de arbetare 
och tjänstemän som inte hade ackord. Från mer konservativt ägarhåll avvisades 
dessa idéer med motiveringen att vinstdelning kunde inkräkta på ägarnas suve
räna ställning inom företagen. Inom den socialistiska fackföreningsrörelsen kri
tiserades vinstandelssystemet, eftersom det kunde undergräva klasskampen och 
arbetarnas organisering och skapa nya «falska» lojalitetsförhållanden mellan 
arbetarna och arbetsgivarna.18 

SAP och LO bildades åren 1889 respektive 1898. Sågverksindustrins arbetare 
började att organisera sig lokalt under 1880-talets senare del. 1897 ombildades 
och aktiverades Svenska Sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet. Flera nya 
avdelningar uppstod och organisationsgraden ökade kraftigt. Vissa sågverks
ägare främst representanter för familjeföretagen, med bröderna Seth M och 
Frans Kempe i spetsen, accepterade inte dessa avdelningar, som var anslutna till 
LO och SAP. Bröderna Kempe ville inte bli «beroende» av vare sig rikstäckande 
arbetarorganisationer, som dessutom var socialistiska, eller av en arbetsgivaror
ganisation, vars existens enligt Frans Kempe skulle bara medföra att «dåliga ar
betsgivare — och sådana finnas ju — rentav kunde uppmuntras att behandla si
na arbetare illa». Kemparna förbjöd därför år 1898 de avdelningar som bildats 
vid Dal, Domsjö och Mo. I stället understödde de bildandet av oberoende plats
föreningar. Vid konflikt skulle en skiljenämnd, utsedd av länsstyrelsen, fälla ut
slag, vilket för tiden var ett mycket radikalt förslag eftersom bröderna därmed er
kände arbetarna som likaberättigad part. Deras linje, att inte godta fackförenin
gar anslutna till LO, vann även gehör hos sågverksägarnas lokala trävaruexport
förening i Sundsvall. 1899 utkämpades en föreningsrättsstrid i Sundsvall, där 
sågverksägarna för en tid lyckades krossa fackföreningsrörelsen. Sågverksägar
na var emellertid inte eniga om att denna linje var den rätta utan motsättningar
na var tvärtom stora. Samma år bildades också ett sågverksägarförbund, som 
dock endast omfattade Gävleborgs län. I styrelsen för detta förbund ingick J.E. 
Larsson, Bernhard Martin och Oscar Midling som disponenter för de tjänste-
mannastyrda företagen Sandarne, Korsnäs och Hudiksvalls Trävaru AB. Det år 
1902 bildade SAF accepterade att motsättningarna gick «vågrätt», och man 
vann också allt större anslutning. Efter den stora föreningsrättstriden vid Dal 
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och Sandö 1907 som innebar en kraftig opinionsförlust för den Kempeska linjen, 
bildades samma år Svenska Sågverks förbundet, men ett stort antal familjeföretag 
valde att ställa sig utanför, däribland de företag där familjen Kempe var ägare.19 

1.3. DEN NYA «STATSDESPOTISMEN» OCH BANKSTYRDA 
SKOGSBOLAG 

Med första världskriget kom regleringar och höjda skatter. Enligt Eli F Heckscher 
började en ny statsdespotism att skönjas.201915 inskränktes skogsägarnas rätt att 
förfoga över sin egendom i övre Norrland ytterligare i och med att dimensionsla
gen utsträcktes till att gälla all avverkning utom till husbehov. En rad statliga kom
missioner tillsattes som industri-, arbetslöshets-, livsmedels-, handels-, 
folkhushållnings- och bränslekommissionerna. Den sistnämnda fick stor betydel
se och genom den sysselsattes vid slutet av år 1917 ca 37 000 arbetare med skogsav
verkningar. Livsmedelsbristen åren 1917 och 1918 var en av de svåraste som det 
svenska folket upplevt och medförde att exportförbud och maximipriser infördes. 
Brödsäd beslagtogs och ransonerades. Förbrukningen av oljor, metaller mm regle
rades. exportförbud av maskiner infördes, och hyrorna reglerades. 

Krigsåren präglades även av kraftigt stigande aktiekurser och stor spekula
tionsiver bland ett flertal finansmän och företagare. Liksom under åren runt 1900 
var det åter börsintroduktioner, fusioner eller styckning av företag som var förhär
skande till exempelvis kan nämnas Ljusne-Voxna, Mon och Tunadal. För att försö
ka förhindra spekulation i skogsmark inrättades år 1918 en lag, som innebar att en 
ny ägare inte kunde sälja sin fastighet förrän efter fem år. Samma år förbjöds av
verkning av yngre skog på annat sätt än genom ändamålsenlig gallring. Två år tidi
gare stiftades den sk 1916 års lag, vars syfte var att försvåra för utländska investera
re att köpa fast egendom, främst skogsmark i Sverige. De engelska företagen sålde 
sina tillgångar i den norrländska skogsindustrin, medan norrmännen stärkte sin 
ställning. Kellner-Partington sålde bl a Mölnbacka-Trysil med Edsvalla Bruk till 
det norska storföretaget Borregaard. 

1923 skärptes 1903 och 1918 års skogsvårdslagar ytterligare samtidigt som in
skränkningarna i avverkningsrätten på nyinköpta fastigheter från 1918 togs bort. 
Förbud infördes mot avverkning av utvecklingsbar skog, i vilken endast skogsvår
dande huggning fick göras. Icke utvecklingsbar skog fick hädanefter avverkas 
fritt, dock med den inskränkningen, att en viss jämnhet i skogsavkastningen skul
le eftersträvas. Vidare fastslogs skogsägarens skyldighet att sörja för återväxten 
och ett «allmänt tillfredsställande skogstillstånd».21 

Skogsbolagen blev under 1910-talet alltmer beroende av affärsbankernas kredi
ter för sin finansiering. För att nämna något exempel; Ytterstfors-Munksund som 
var en bräcklig skapelse bestod av i det närmaste alla sågverk mellan Skellefteå och 
Haparanda. Bolaget var också Sveriges störste producent av sågade trävaror. Ge
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nom att inträda i bolagens styrelser skaffade sig enskilda bankmän insyn och in
flytande för bankerna över bolagens verksamhet. Denna utveckling accentuerades 
i och med 1921 års deflationskris, när nästan all produktion ställdes in, samtidigt 
som bankernas utlåning till bolagen ökade avsevärt i likhet med depressionsåren 
vid 1930-talets början. Vid krisernas efterskörd, som fick sitt uttryck i de många 
konkurserna, övertog bankerna ägaransvaret för ett flertal bolag. Den verkligt sto
ra konkursen inträffade år 1925 när Ytterstfors-Munksund gick omkull. Men ock
så för de som klarade sig från fallissemang blev bankberoendet allt större. Det 
fanns dock också exempel på mer eller mindre expansiva solida familjeföretag. 
Men dessa utgjorde hädanefter undantagen i norrländsk skogsindustri, som blev 
den mest bankberoende sektorn av svenskt näringsliv, exempel på banker som äg
de skogsbolag helt eller delvis var: SHB med bolagen Bergvik & Ala, Nyhamn, 
Skönvik, Svartvik och Ytterstfors-Munksund, Skandinaviskabanken: Marma-
Långrör, Sundsvallsbanken: Essvik, Uplandsbanken: J. A. Enhörning och Sund 
och SEB: Kopparfors, Stora och Wifstavarf.22 

Men enligt lag fick bankerna inte äga dessa bolag under någon längre tid, varför 
det bildades investmentbolag, som fick överta aktieposterna. Aktuella här är 
SEBs Investor som bildades 1915 och Providentia 1946, Skandinaviska Bankens 
Custos 1937 och SHBs Industrivärden 1944. Investor och Providentia övertog ak
tieposter i Stora, Kopparfors och Wifstavarf. Custos övertog halva Marma-
Långrör, som emellertid såldes till ett konsortium under ledning av Tage Cervin, 
men samtidigt förvärvade Custos dominerande poster i de två största Värmlands
bolagen Billerud och Uddeholm. Aktier i Bergvik & Ala och SCA införskaffades 
till Industrivärdens portfölj. Investmentbolagen såldes därefter till bankernas ak
tieägare.23 

De flesta krigsregleringarna försvann efter krigsslutet, men de åtgärder, som 
vidtagits framförallt inom arbetsmarknads- och skattepolitiken bestod, t ex Sta
tens arbetslöshetskommission. Den obligatoriska olycksfallsförsäkringen byggdes 
ut, och åttatimmarsdagen infördes åren 1918 respektive 1920. 

Under kriget infördes också en rad extraskatter, t ex progressiv värnskatt, krigs
konjunkturs katt, extra inkomst- och förmögenhetsskatt, vilka även kvarstod i 
1919 års skattereform. Före reformeringen av skattesystemet 1910 betalade skogs
industrin enbart en viss procent av taxeringsvärdet på fastigheterna i skatt, obero
ende av inkomstens verkliga storlek. Efter reformeringen delades stats- och kom
munalbeskattningen upp. Kommunalskatten, som då var störst, innebar för 
skogsföretagen att skatten beräknades efter en inkomst av sex procent av taxe
ringsvärdet, men om nettointäkten översteg denna andel var överskottet skatte
fritt. För att korrigera detta infördes den s k skogsaccisen, som innebar att skogs
ägarna betalade ca två procent av rotvärdet på avverkat virke. Det ökade skatte
uttaget fick exempelvis Seth M Kempe att redan då skriva «Det tjänar för öfrigt ej 
mycket till att arbeta, ty staten tager mer än dubbelt, af hvad man verkligen förtjä
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nar, och det är tröstlöst i längden.»24 År 1920 infördes en kommunal inkomst
skatt på den del av skogsinkomsten, som översteg det till fastighetsskatt taxerade 
beloppet. 1922 års höjning av skogsfastigheternas taxeringsvärden ökade skatte
belastningen ytterligare. Den stora skattereformen kom 1928. Hädanefter betala
de skogsägaren statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, skogsvårdsavgift till sta
ten samt kommunal fastighetsskatt och inkomstskatt. Till följd av den allmänna 
inkomstutvecklingen minskades dock fastighetsbeskattningens roll.25 

Statsmakterna hade allt sedan 1800-talets slut fört en småbrukarvänlig politik, 
som innefattade olika former av stöd till de mindre jordbruken och understödjan
de av nya enheter. Detta skedde i form av stöd till nyodling, dikning etc. Dessutom 
erhöll bönderna subventionerade lån för åter köp av jordbruksmark från skogsbo
lagen, en verksamhet som intensifierades under 1920-talets första hälft.26 

Kraven på företagsdemokrati och därmed arbetarnas rättighet till inflytande 
över besluten i företagen kan sägas ha kommit i tre vågor under 1900-talet. Den 
första kom i början av 1920-talet. Nästa inföll vid tiden för andra världskrigets slut 
och den tredje började under 1960-talets senare hälft. Den socialdemokratiska re
geringen tillsatte år 1920 en utredning, som skulle undersöka möjligheterna att 
«tillmötesgå arbetarnas anspråk på inflytande inte blott beträffande arbets- och 
lönevillkoren, utan även i företagens ledning.» Det framlagda förslaget om drifts
nämnder, enligt engelsk förebild, möttes av kritik från både LO och SAF, och där
för lämnades aldrig någon proposition i frågan. Regler som föreskrev fredsplikt 
under avtalsperioder och rättstvister kom i 1928 års lagar om kollektivavtal och ar
betsdomstol.27 

Planhushållningen fick ett genombrott efter det socialdemokratiska krispaketet 
år 1933. Det svenska jord- och skogsbruket reglerades genom olika riksdagsbeslut. 
Förbudet för bolag att förvärva skogsfastigheter utvidgades år 1932 till att även 
omfatta stiftelser. Fem år senare lättades restriktionerna i den osmidiga bolagsför
budslagen upp. Bolag fick nu rätt att med bönder byta jord i syfte att förbättra ar-
ronderingen. 1938 återinfördes 1918 års «jobbarparagraf», som förbjöd avverk
ning till annat än husbehov under fem år efter en försäljning, om denna inte föran
letts av skogsvårdshänsyn. Vid den första riksskogstaxeringen 1923-29 fann man 
att dimensions- och lappmarkslagarna från slutet av 1800-talet hade hindrat ett ra
tionellt utnyttjande av skogstillgångarna i övre Norrland och därmed hämmat 
dess trävaruindustri, och att stora delar av skogsmarken täcktes av övermogen och 
skadad skog. Avverkningsrestriktionerna för övre Norrland från 1800-talets sena
re hälft mildrades därför på 1930-talet för att helt försvinna på 1940-talet, något 
som möjliggjorde omställningen till moderna skogsbruksmetoder som kalhugg
ning, vilket i sin tur gav snabbare resultat i form av avverkningsbara skogar. 

I och med Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF 1938 minskades behovet av 
statlig reglering av arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens reglering kunde nu i 
ökad utsträckning lösas avtalsvägen. Några av de viktigare avtalen var 1938 års av
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tal om varsel- och samrådsskyldighet vid permitteringar och uppsägningar, 1942 
års avtal om den lokala arbetsskyddsverksamheten, 1946 års avtal om företags
nämnder och 1948 års avtal om arbetsstudier. 

De sociala reformerna på 1930-talet som förbättrad folkpension och bekämp
ningen av arbetslösheten framtvingade skattehöjningar. År 1938 ändrades skatte
systemet så att bl a företagsbeskattningen blev proportionell från att tidigare ha 
varit progressiv. Även samhället sökte påverka konjunkturutvecklingen och där
för inrättades år 1937 konjunkturinstitutet och året därpå infördes investerings
fonderna.28 

Genom familjeföretagens expansion, vilket krävde nytt kapital, generationsväx
lingar och som en följd av bildandet av de nya bankanknutna investmentbolagen 
blev ägandet så småningom alltmer spritt och anonymt i ett flertal av de medelsto
ra och större bolagen. För att möjliggöra handel med företagens aktier introduce
rades under mellankrigstiden i det närmaste alla kvarvarande större skogsbolag på 
börsen. I turordning var det Bergvik & Ala, Svanö, Billerud, Ströms Bruk, 
Kopparberg-Hofors, Ytterstfors-Munksund och slutligen MoDo år 1936. På den 
halvofficiella fria listan noterades även Kramfors, Strömnäs Bruk och Svanö efter 
år 1924. År 1929 genomfördes en radikal omstrukturering av den norrländska 
skogsindustrin när SHB och Ivar Kreuger bildade SCA, ett holdingbolag som 
främst övertog SHBs aktier i norrländska skogsbolag. De mer betydande bolagen 
var Bergvik & Ala, Holmsund, Kramfors, Munksund, Nyhamn, Skönvik, Sund, 
Essvik, Svartvik och Östrands sulfatfabrik. Under 1930-talets senare hälft övertog 
bolaget även familjekoncernen Strömnäs i vilket även dotterbolagen Nensjö och 
Sandö ingick. 

Innehav av aktier kom i en allt större omfattning att betraktas enbart som en 
penningplacering. Kraven på värdestegring eller god avkastning blev avgörande, 
inte möjligheterna att påverka företagets skötsel. Om aktiespararen blev miss
nöjd med företaget, sålde han aktierna istället för att kritisera styrelsen vid stäm
man. Därmed ökade styrelsens och direktörens makt. 

Men majoriteten av de kvarvarande mindre och medelstora bolagen behöll sin 
tidigare struktur, liksom några av de större bolagen. I ledningen satt barn eller 
barnbarn till grundaren. Gemensamt för dem var att de alla hade expanderat kraf
tigt genom en lång rad företagsförvärv, modernisering av sågverk och anläggning 
av massafabriker. 

Kvar i mellersta och övre Norrland efter bildandet av SCA fanns det vid 1930-
talets slut fem större familjeägda skogskoncerner. Dessa koncerner var MoDo 
(fam Kempe), RAB (Erik och Ragnar Kempe), Forss (Theodor Hedberg), Dy-
näs/Svanö (fam Ekman) och de Versteeghska bolagen Graninge, Sandviken och 
Utansjö. Av något mindre betydelse var Bure (Svedrup, Lanmark), Björkå (fam 
Hedberg), Hissmofors (Nobell), Kungsgården-Marieberg (Francke), Nordmaling 
senare Masonit (Wikström) och Scarins Söner (Unander-Scharin). I söder fanns 
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det stora familjebolaget Korsnäs (Klingspore, Stenbeck) och Iggesund samt de 
medelstora Grycksbo (Munktell), Mackmyra (Svensson & Sjunesson), Rottneros 
(Montgomery) och Stjernsunds Bruk. Genom den externa konkurrensen och de 
krav som nu restes på att hålla konkurrenskraftiga priser hårdnade villkoren för 
dessa familjebolag vilka började samarbeta i gemensamma råvaru- och försälj
ningsföreningar, priskonventioner eller produktionsinskränkningar. En del ut
ländska intressen fanns kvar. Norrmän fortfor att äga de jämtländska Tegefors 
och Äggfors samt Mölnbacka-Trysil och engelska kapitalet återkom, när det av fa
miljen Scharin ägda Umeå Trämassefabrik såldes till Bowaters år 1937.29 

Ägarna i familjeföretagen sökte i det längsta undvika beroendet av externa äga
re, banker och anställda direktörer utan eget risktagande i bolagen med hjälp av 
bl a ett koncentrerat ägande inom familjen med höga nominella aktievärden; un
dantagen var de börsnoterade familjebolagen. Exempelvis kontrollerade Theodor 
Hedberg helt och hållet Forss-koncernen (Björkå, Köpmanholmen, Sävenäs och 
Öhrviken) genom sitt aktieinnehav och genom att han satt i styrelsen tillsammans 
med sina söner och var både ordförande och VD. Att dominerande ägardisponen-
ter på detta vis besatte båda posterna var dock på intet sätt ovanligt. Andra fall var 
Christian Storjohann i Billerud, John Ekman i Dynäs/Wäija och Svanö samt 
William Nisser i Grycksbo. Fem andra framgångsrika ägardisponenter var G.J. 
Versteegh med sina företag Graninge och cellulosabolagen Sandviken och Utan-
sjö, E. Unander-Scharin vars familjeföretag Scharins Söner då hade två massafab
riker i och med att man övertog Skellefteå trämassefabrik år 1920, Mannerheim i 
storföretaget Kramfors innan det införlivades med SCA och sist men inte minst 
återfinns kusinerna Carl och Erik Kempe i MoDo respektive RAB. I dessa företag 
var bolagsstämman det forum, där de aktieägare som inte företräddes i styrelsen, 
uttryckte sin mening om företagets utveckling.30 

Redan efter sekelskiftet stagnerade sågverksindustrin. De nya cirkelsågarna 
som kom efter första världskriget försvårade situationen ytterligare för de äldre 
ramsågverken. I och med 1930-talskrisens prisfall på bl a sågade trävaror kom den 
sk sågverksdöden, då antalet sågverk i Norrland beräknas ha minskat med ca 50 
procent. Antalet arbetare reducerades med drygt en tredjedel.31 

Den socialdemokratiska pressen, kommuner och städer och de anställda främst 
i övre Norrland, som drabbades, reagerade kraftigt dels mot driftnedläggelserna, 
dels mot att virket bogserades till Sundsvallsområdet och ända till södra Sverige. 
Krav ställdes därför på en statlig reglering, som skulle innebära att skogsråvaran 
borde förädlas i det egna länet. Regeringen beslutade om tvååriga stödleveranser 
från domänverkets skogar till de sågverk, som hade råvaruproblem. Sågverksför
bundet reagerade kraftigt mot statsmakternas ingrepp för att förhindra nedlägg
ningar av de sågverk, som hade brist på sågtimmer. Förbundet ansåg att industrin 
var tvungen att själv anpassa sig till de rådande förhållandena.32 
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1.4. FRÅN KRIGSREGLERINGAR TILL FRIHET UNDER ANSVAR 

Andra världskriget innebar att en ny regleringsvåg «vällde in» över landet.33 Sta
ten byggde upp en egen skogsindustrigrupp och bildade ASSI, som övertog de 
norrbottniska massa- och pappersbruken Karlsborgsverken och Lövholmen. Ett 
folkhushållningsdepartement inrättades och en industrikommission, som fick 
vidsträckta befogenheter att reglera industrins råvaruförbrukning, produktion 
och försäljning bildades. Avspärrningen från utlandet fordrade ökad självförsörj
ning, och krigshotet krävde upprustning, samtidigt som en del av arbetskraften 
gick i beredskapstjänstgöring. Ransoneringar och ett allmänt pris- och lönestopp 
infördes liksom hyres- och byggnadsreglering. Utrikeshandeln kontrollerades med 
hjälp av export- och importförbud, valutareglering och licenser för sjötransporter. 
Inom jord- och skogslagstiftningen kom nya arrendebestämmelser 1943, en van-
hävdslag 1942 och 1947, en jordförvärvslag 1945 och en expropriationslag 1947. 
Det var hädanefter statsmakterna, som genom de år 1948 inrättade lantbruks
nämnderna bestämde, vem som skulle få rätt att köpa skogsfastigheter och till vil
ket pris. Lantbruksnämnderna erhöll förköpsrätt vid fastighetsförsäljningar; en
dast släktingar och delägare kunde ha företräde.34 

Massaindustrin protesterade främst mot bränslekommissionens beslag av mas
saved och krävde genom cellulosaföreningen och skogsindustriernas samarbetsut
skott att domänsstyrelsen skulle kompensera företagen med leveranser.35 

Den genom kriget framkallade bristen på bensin föranledde statsmakterna att 
redan hösten 1939 vidta åtgärder för en ökad inhemsk tillverkning av motorsprit. 
Efter avspärrningen i april 1940 blev läget akut, och beslut fattades om en mera 
allmän och omfattande utvidgning av sprittillverkningen inom sulfitindustrin. 
Vid Domsjö började år 1940 den första nya spritfabriken att byggas. Av vikt var 
att tillverkningen av sprit av myndigheterna sammankopplades med framställning 
av fodercellulosa för utfodring av hästar och nötkreatur, varigenom dels avsätt
ning kunde erhållas för massan inom landet, dels kunde spritutfallet ökas genom 
hårdare sk nedkokning. Därmed kunde ytterligare 14 nya sulfitspritfabriker byg
gas i Sverige, däribland den i Robertsfors.36 

Den återkommande debatten från sekelskiftet om skogsindustrins negativa in
verkan på miljön, nu främst för fiskenäringen, resulterade 1941 i ett tillägg till vat
tenlagen och 1946 års förprövningskungörelse. För att uppföra nya massafabriker 
krävdes att vattendomstolen först prövat frågan. Domstolarna var emellertid myc
ket försiktiga i sin tolkning av lagen ända fram till 1960-talet, då man började pri
oritera miljöfrågor. 1949 stiftades en ny mer restriktiv arbetarskyddslag, omfat
tande också skogsbruket. Samtidigt lades arbetarskydds- och arbetstidsfrågorna 
under ett nytt ämbetsverk, arbetarskyddsstyrelsen, och yrkesinspektionen instifta
des för att kontrollera lagens efterlydnad. År 1963 bildades Statens naturvårds
nämnd för att fyra år senare ombildas till Statens naturvårdssverk, samtidigt som 
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länstyrelsernas naturvårdsenheter inrättades. En ny miljöskyddslag stiftades ock
så. Inga större förändringar av produktionen fick hädanefter ske utan att tillsyns
myndigheterna givit sitt yttrande till koncessionsnämnden. Gränsvärden för den 
inre miljön fastställdes av Arbetarskyddsstyrelsen. Yrkesinspektionen kontrollera
de att företagens gränsvärden efterföljdes.37 

Efter andra världskrigets slut aktualiserades åter de företagsdemokratiska frå
gorna. Arbetsmarknadens parter lyckades, under hot från statsmakten, att enas 
om avtalet om företagsnämnder år 1946. Detta avtal förnyades 1966, när man be
slutade att samarbetet skulle fördjupas och att samråd skulle föregå ett beslut. 

Liksom efter det första världskriget påbörjades även efter andra världskriget 
och Koreakriget en viss avreglering; krigsransoneringarna avskaffades, import-
och byggnadsregleringarna luckrades upp. Samtidigt fördes en lågräntepolitik, 
som i kombination med en sedan kriget uppdämd investerings- och konsum
tionslusta, resulterade i inflation, importökning och valutakris. Regeringen sökte 
lösa situationen med en kraftig appreciering av kronan. Utrikeshandeln liberalise-
rades inom ramen för OEEC och EFTA, vilket hade mycket stor betydelse för den 
exportberoende skogsindustrin. Byggnadsregleringen mjukades upp och endast 
kravet på igångsättningstillstånd från arbetsmarknadsmyndigheterna bestod.38 

Alla särbestämmelser för skogsbruket i övre Norrland försvann i och med 1948 
års skogsvårdslag. Där stadgades det att skogsvårdsstyrelsen skulle ge tillstånd för 
all avverkning av «utvecklingsbar skog» förutom vid gallring. Samtidigt infördes 
regler om skyldighet att säkra återväxten av avverkad eller skadad skog och andra 
skogsvårdande åtgärder som dikning och röjning. Dessa regler var främst avsedda 
för det privata småskogsbruket eftersom skogsindustrin till stor del lämnades i 
«frihet under ansvar».39 

Nya företagsskatter infördes och andra höjdes. I samband med de sk övervins
terna under koreaboomen infördes under åren 1947-52 konjunktur utjämnings
avgifter. Dessa likviditetsindragningar var stora för den då mycket lönsamma 
skogsindustrin. Medlen fick senare disponeras för forskning, skogsvård och social 
verksamhet för de anställda inom skogsindustrin. För att åstadkomma en inkomst
utjämning över flera år infördes sk skogskonton år 1954 för privatskogsbruket 
och för industrin infördes år 1955 investeringsfonder för skogsbruk. Samma år 
höjdes bolagsskatten från 40 till 50 procent. 

Priserna och vinsterna fortsatte att variera kraftigt under 1950- och 1960-talen, 
men de mycket gynnsamma åren skulle dock aldrig återkomma. Skogsindustrins 
dåliga lönsamhet förde med sig att självfinansieringsgraden sjönk i likhet med lik
viditeten och soliditeten. Råvarusituationen blev kritisk för en lång rad massafab
riker i Norrland. Bristen på råvara och arbetskraft tillsammans med ett successivt 
hårdnande ekonomiskt klimat, framtvingade stora effektivitetshöj ande åtgärder 
med åtföljande sociala och arbetstekniska förändringar. Driften upphörde vid sju 
svenska sulfitfabriker under 1940-talet, varav två i Västerbottens län, Öhrviken 
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och Robertsfors, vilket i sin tur breddade råvarubasen för de mer livskraftiga. Ned
läggningarna orsakades inte bara av råvarubrist utan även av den ofrånkomliga ra
tionalisering som pågått och som ännu pågår inom den svenska industrin. Gamla 
och omoderna fabriker har ersatts av större med bättre lönsamhet och högre för
ädlingsgrad. 

Det var framför allt under 1940-talet och i slutet av 1960-talet, som nedlägg
ningsfrekvensen var hög. Skillnaden var emellertid den, att under 1960-talet var 
det i allmänhet jämfört med tidigare något större enheter som tvangs slå igen. In
dustrin koncenterades till stora rationella anläggningar samtidigt som de små och 
medelstora lade ned sin verksamhet. Storskogsbruket mekaniserades och rationa-
lisades, vilket fick till följd, att antalet skogsarbetare reducerades med två tredje
delar under en tioårsperiod fram till 1968.40 

Skogsindustrin sökte utöka samarbetet på såväl råvarumarknaden som avsalu-
marknaden för att öka de ekonomiska marginalerna för sin verksamhet. Bil
dandet av SCA var ett av några försök att nå sådan marknadsdominans att pris
bildningen kunde styras. Tidiga exempel på försök att styra prisbildningen på rå-
varumarknaden var Storas, Kopparfors och Korsnäs samarbete under «trebolags-
tiden» runt sekelskiftet. De nordsvenska familjeföretagen och SCA bildade 
Nordsveriges Virkesköpare; Iggesund, Korsnäs och Bergvik & Ala organiserade 
sig i Hälsinglands Virkesförening. De övriga tjänstemannastyrda bolagen Bowa-
ters, Stora och Kopparfors m fl hade uppenbarligen svårare att underordna sig en 
gemensam organisation. De värmländska företagen sökte snarare «knäcka» va
randra än samarbeta.41 

Familjeföretagens ovilja att organisera sig inom en gemensam arbetsgivarorga
nisation försvann också, och de ingick nu i Föreningen Skogsbrukets Arbetsgiva
re, Sågverks förbundet, Pappersmasseförbundet och Sveriges Pappersbruksför
bund. 

För att skydda sina intressen gentemot skogsindustrin bildade de privata skogs
bönderna en skogägarrörelse och byggde upp egna industrigrupper som NCB och 
Vänerskog. NCB köpte åtta massafabriker under åren 1961 till 1968. Dessa var i tur
ordning; Hörnefors, Sandviken, Hissmofors, Äggfors, Köpmanholmen, Väja, 
Svanö och Vallvik. Vänerskog nöjde sig med Billingsfors och Bäckhammar. NCB 
och Vänerskog skaffade sig dessutom en lång rad sågverk.42 

Exempel på samarbete mellan skogsindustrin på avsalumarknaden var Nord
svenska bruk, Northern Pulp, Svensk Sprit, Svenskt Papper och Wallboardföre-
ningen. På pris- och konkurrensområdet stiftades samtidigt en rad lagar för att 
förhindra det samarbete och den konkurrensbegränsning som var avsikten med 
dessa organisationer. För att övervaka lagarna bildades Näringsfrihetsrådet och 
NO samt Statens pris- och kartellnämnd.43 

Under 1950-talets högkonjunkturår sökte regeringen bromsa inflationen med 
investeringsskatter, höjd bolagsskatt och «utlåningstak» för affärbankerna. In
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vesteringsskatter användes som ett ekonomisktpolitiskt instrument för att hejda 
investeringstakten under högkonjunkturerna. Statsmakten använde dessutom 
generella åtgärder för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och tillväxten av 
ekonomin. Med 1960-talet övergick statsmakterna emellertid till sk selektiva inci
tament eller statlig lokaliseringspolitik. Här ingick åtgärder i syfte att stimulera in
dustrialiseringen i Norrland och för att bromsa den pågående avflyttningen. 
Dessa selektiva stöd, kom att kritiseras eftersom man befarade att de kunde 
åstadkomma en snedvridning av företagskonkurrensen. Ofta gynnades större fö
retag på bekostnad av de små och medelstora. Företagen blev allt mer beroende av 
goda kontakter med myndigheterna för att kunna erhålla förmånliga ekonomiska 
villkor. Traditionella bedömningar av olika investeringars förutsättningar rubba
des. Även de frisläppta investeringsfonderna användes som ett led i lokaliserings
politiken. Arbetsförmedlingarna byggdes ut och betydande medel anslogs till 
omskolning, beredskapsarbete och man kunde erbjuda flyttningsbidrag. Ar 1967 
inrättades en statlig investeringsbank för att möjliggöra ett ökat samhällsinflytan-
de över det privata näringslivet. Jordbrukets rationalisering skulle påskyndas med 
hjälp av lån, bidrag, rådgivning och en statlig förköps- och expropriationsrätt i 
syfte att åstadkomma «bärkraftiga enheter».44 

I samband med bl a Kreuger & Tolls konkurs 1932 blottades bristerna i aktiebo
lagslagen. Bristerna föranledde lagstiftarna att ändra uppfattning i så motto att la
gens uppgift inte enbart var att skydda ägarna utan att också bevaka de anställdas, 
statens och kommunernas intressen. Revisorerna och styrelsen fick i och med 1944 
års lag, som trädde i kraft år 1948, vidgade uppgifter. Det lagstadgades sålunda att 
styrelsen skulle utse VD. Därmed legaliserade man styrelsens självständighet i för
hållande till stämman och aktieägarna. Styrelsen behövde inte längre följa de före
skrifter från stämman, som ansågs strida mot bolagets intressen. Begränsningar 
i röstskillnader mellan olika aktier och den sk 20-procentregeln infördes. I större 
bolag måste minst en av revisorerna vara auktoriserad. De skulle, förutom att 
granska bolagets räkenskaper, också granska styrelsens och VDs arbete.45 

Det blev styrelsens uppgift att förvalta bolagets angelägenheter och genom 
kontroll se till att givna direktiv följdes. VD skulle ansvara för den löpande för
valtningen och leda bolagets rörelse samt dess övriga befattningshavare. Bolags
stämman kom alltmer att fungera som en institution, som endast behandlade de 
ärenden som lagen föreskrev, dvs välja styrelse och revisorer, fastställande av årsre
dovisning, beslut om ansvarsfrihet och godkännande av styrelsen förslagna vinst
utdelningen. Denna «ritual» som var väl förberedd av styrelsen, avklarades ofta 
på några minuter. Stämman blev vad man kallar en potentiell maktfaktor, en in
rättning som företagsledningen kunde behandla styvmoderligt men aldrig helt 
negligera. Den av tradition ytterst städade och formella bolagsstämman kunde 
emellertid, om företaget skötts alltför dåligt, reagera genom att avsätta styrelsen 
och företagsledningen.46 
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1.5. SAMHÄLLSANSVAR OCH TJÄNSTEMANNASTYRDA FÖRETAG 

Det gamla husbondeansvaret, vilket även i hög grad gällde de på gamla bruk grun
dade skogsföretagen, innebar att dessa ansvarade för arbetarnas bostäder, sjuk
vård, försäkringssystem etc. Under 1900-talet övertog samhället successivt detta 
ansvar. Men under 1950- och 1960-talen ändrades återigen inställningen hos all
mänheten och myndigheterna. Politiker ställde ånyo vissa krav på företagen, som 
t ex att de skulle visa större samhällsansvar, som ge anställningstrygghet och utlo
kalisera verksamhet till avflyttningsorter och visa moralisk skyldighet att inte läg
ga ner olönsamma verksamhetsgrenar utan att först sätta igång ersättningsverk
samhet.47 

Efter år 1968 ställdes frågan åter om det var arbetet, kapitalet eller staten som 
skulle ha det avgörande inflytandet över beslutsfattandet i företagen, och en 
mängd nya lagar som inskränkte företagsledningens handlingsfrihet stiftades.48 

En helt ny syn på företagen trängde fram i USA redan under 1930-talet. Det häv
dades att statlig reglering och det spridda ägandet hade förändrat företagslednin
gens ställning och uppgifter. Efter Chester Barnards och James Burnhams böcker 
om «direktörernas revolution» åren 1938 och 1941, uppstod en omfattande debatt 
om de anställda direktörerna som de nya makthavarna. Dessa fungerade inte en
bart som en «ägarnas förlängda arm», utan de tänkte och agerade efter sina egna 
intressen.49 De kunde utöva sin makt inte genom att äga produktionsmedlen, 
utan genom att förvalta dem. Att den faktiska makten över företagen även i Sverige 
alltmer har koncentrerats till de anställda specialisterna, som sitter i företagsled
ningen, har verifierats av ett flertal senare empiriska undersökningar. Denna ut
veckling kom dock långt senare här än i USA.50 Styrelsens inflytande har således 
minskat och den deltar nu allt mindre i företagens löpande arbete. Sammanträde
na har fått karaktären av «registrering» av beslut, redan fattade av VD. Vissa for
skare hävdar t o m att det numera är vanligt, att det är VD, som utser styrelsen och 
inte tvärtom.51 

Under 1950-talets vinstrika år köpte industribolagen aktier i andra bolag för att 
inflationsskydda sina likvida tillgångar. Denna utveckling bromsades upp från 
och med år 1960, när riksdagen beslutade om införandet av dubbelbeskattning på 
utdelningsinkomster för dessa rörelsedrivna bolag. Däremot slapp investmentbo
lagen dubbelbeskattning om särskilda villkor uppfylldes. Det fick till följd att en 
rad rörelsedrivna bolag antingen ombildades till investmentbolag eller att de sålde 
ut sina aktier i andra bolag. En annan ny utvecklingslinje var att bolagen använde 
sina likvida medel för att köpa företag inom nya verksamhetsområden och där
med minska beroendet av de kraftiga konjunktursvängningar som alltid varit kän
netecknande för skogsindustrin.52 

Förmögenhetsbeskattningen missgynnade även personligt ägande av onoterade 
familjebolag jämfört med noterade. Delägarna beskattades efter en substansvär-
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dering gjord av länsstyrelsen. En ägarfamilj fick sin skattesituation betydligt för
bättrad, om familjens aktieinnehav övertogs av ett investmentbolag, som introdu
cerats på börsen.53 

Det personliga direktägandet minskade också betydligt efter andra världskri
get, och det personliga ägandet spreds ut på allt fler händer. Paradoxalt nog ökade 
samtidigt koncentrationstendensen i form av ökat institutionellt ägande. Det nya 
«skattefrälset», dvs stiftelser, investmentbolag och andra juridiska personer ökade 
sina andelar på det personliga ägandets bekostnad. Denna utveckling accentuera
des under 1960-talet, och fick till följd att juridiska personer kom att dominerade 
ägandet i alla större skogsbolag. I ett fåtal skogsbolag fanns dock ett relativt stort 
personligt ägande kvar. Sådana börsnoterade bolag var Iggesund (Carl Trygger), 
Korsnäs-Marma (fam Klingspor och Stenbeck via investmentbolaget Kinnevik) 
och MoDo (fam Carlgren och Kempe). Familjebolagskaraktären var dock större 
i de mindre och medelstora icke börsnoterade företagen som t ex Björkå, Granin-
geverken, Mackmyra Sulfit, Masonit, RAB, Rottneros, Scarins Söner och Svanö. 
Merparten av svensk skogsindustri fanns dock inom de bank- och investmentbe-
roende maktblocken. Wallenbergssfärens stiftelser och investmentbolag dominera
de Bergvik & Ala, Kopparfors och Stora. De Värmländska bolagen Billerud och 
Uddeholm dominerades av Custos, som i sin tur var kontrollerad av försäkrings-
och investmentbolag. SCA slutligen ägdes i huvudsak av det av SHB dominerade 
Industrivärden. 

I de större bolagen ägde styrelseledamöterna vanligen vid slutet av 1960-talet 
endast några tiondelar av aktiekapitalet i respektive bolag, med undantag av 
Matts Carlgren och Carl Trygger i MoDo respektive Iggesund. Många styrelserep
resentanter var emellertid ombud för de juridiska personer som dominerade ägan
det i bolagen.54 

Fram till första världskriget bestod styrelsen i huvudsak av aktieägare och even
tuellt tjänstemannadirektörer vid företagen. Vid de bankberoende bolagen satt 
dessutom representanter för bankledningen. Därefter började de svenska industri
företagen generellt att rekrytera styrelseledamöter som inte redan var intressenter 
i bolaget. Företagen sökte styrelseledamöter med chefsposter i framgångsrika fö
retag i andra industribranscher, bankmän, juridisk och skatteteknisk expertis, dip
lomater, ämbetsmän, höga militärer och representanter för den bygd där företaget 
låg, dvs personer med hög status och «upparbetade kontaktvägar». Styrelserna 
blev i allt mindre utsträckning ett övervakande organ utan mer en källa till speciali
serad sakkunskap. Denna utveckling stämmer väl överens med den för de börsno
terade skogsbolagen. I de börsnoterade familjebolagen var dock ägarfamiljen do
minerande. Utomstående sakkunskap hämtades här från personer som Alfa-
Lavals VD Hans Stahle i Iggesund och bankföreträdare som Tore Browaldh i Mo
Do. I de flesta av de mindre och medelstora skogsbolagen hade ordförandeposten 
övertagits av en bankdirektör eller en utomstående etablerad företagsledare, sk 
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styrelseproffs. Björkå hade exempelvis som ordförande bankdirektör I. Wallmark 
och efter honom Erik Nyberg, tidigare direktör i Wäija/Dynäskoncernen. Bank
direktör Edgar Rosander och Ando Wikström var ordförande i Mackmyra Sulfit 
respektive Graningeverken och Masonit. Samma post innehade tekn dr Gunnar 
Sundblad och envoyé Torsten Vinell i Rottneros och Scarins Söner. RAB, Rock
hammar och Svanös styrelser valde däremot ordförande bland sina delägare. I 
Svanö satt dock bankdirektör Stig Ödmark och friherren, advokat Sten B:son Lei-
jonhufvud som ordinarie ledamöter. 1968 valde även RAB in en utomstående le
damot, Tarketts vVD, Hans Söderlund. Övriga styrelseledamöter och toppbefatt
ningar i bolagsledningarna utsågs dock i huvudsak inom ett fåtal företagarefamil
jer bland delägarna. Så var fallet med bl a Kempe i RAB och MoDo, Sundblad i 
Iggesund, Hedberg i Björkå, Versteegh i Graninge och Möller i Rottneros. Dessa 
företagar familj er hade uppenbarligen förmågan att få fram goda företagsledare i 
flera generationsled. Här får barnens uppväxt i en företagarmiljö och systematisk 
skolning anses varit avgörande.55 

Företagens storlek hade vuxit enormt. Den tekniska utvecklingen och företa
gens ökande beroende av samhället med dess olika organisationer och grupperin
gar ställde nya krav på företagens ledare. Deras huvudsakliga uppgift blev att ta 
del av och samordna olika specialisters rapporter för att snabbt kunna fatta beslut. 
Därmed hade en stor del av ansvaret delegerats från VD till underordnade sous
chefer, vilka nu tagit plats vid styrelseborden. 

Skogsindustrin produktion av sågade trävaror, massa, papper och träskivor 
koncentrerades till ännu större enheter samtidigt som antalet större företag blev 
allt färre och större genom ett stort antal fusioner under 1960-talet. 1965 års änd
ringar i jordförvärvslagen underlättade även större skogsköp för skogsbolagen, 
vilka inte var sena att utnyttja tillfället. Ett av de större köpen var Wallenbergs-
sfärens byte av Wifstavarf mot Bergvik & Ala tidigare ägt av SCA/Industrivärden. 
Förutom att SCA övertog Wifstavarf köpte SCA Björkå och stärkte därmed sin 
ställning som det största företaget inom branschen i Sverige. Det näst största bola
get, Stora, övertog det gamla Wallenbergsföretaget Stjernfors-Ställdalen samt 
Grycksbo och Wikmanshyttan. Billerud förvärvade Hällefors Bruk (1958), Kors
näs köpte Marma-Långrör (1960), o ch MoDo ökade sin produktiva skogsareal 
med 70 procent från 375 000 till 645 000 ha genom förvärven av RAB, Forss
koncernens skogar, Bure, Rosfors Bruk och Haradsskogarna. Det stora norska bo
laget Mölnbacka-Trysil förvärvades 1967 av Uddeholm. Det nyblivna Wallen
bergsföretaget Bergvik & Ala delade dessutom upp Ström-Ljusne mellan sig och 
Iggesund. Statliga ASSI höjde sin produktion avsevärt och i slutet av 1960-talet 
var bolaget Sveriges störste enskilde producent av sågade trävaror och träfiberski
vor. Bolaget hade också kombinerade massa- och pappersfabriker i Karlsborg och 
Lövholmen i Norrbotten.56 

Som framgått har de institutionella ramarna för beslutsfattare inom svenskt fö
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retagande väsentligt förändrats under 1900-talet. Exempel på lagkomplex som 
minskat företagsledningens handlingsutrymme är arbetsrätts-, miljö- och skogs
lagstiftningen. Dispositionsrätten över kapitalet har också genomgått förändring
ar; den har såväl reducerats som utökats via subventioner under vissa villkor. Vid 
subvention av kapital ökade emellertid handlingsutrymmet medan beslutanderät
ten begränsades. 

Ägare representerade i stämman, hade tidigt ett helt dominerande inflytande 
fram till omkring mellankrigstiden. Därefter övertog styrelsen makten från stäm
man och den reella makten övertogs därefter av företagens direktörer och anställ
da souschefer. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts, står följande huvudfrågor i centrum i 
denna studie: 
— Har denna allmänna utveckling påverkat handlingsutrymme för RAB? 
— Vad karaktäriserade Seth M, Erik och Ragnar Kempes sätt att driva och utveck

la RAB? 
— Vilka möjligheter hade de och övriga intressenter i RAB att påverka företagets 

strategiska beslut? 

Därmed återstår att söka konkretisera Seth M, Erik och Ragnar Kempes syn på 
hur skogsindustriföretag, och specifikt RAB, skulle utvecklas och hur de strategi
ska besluten inom detta företag fattades. För att ge läsaren en informativ bak
grund till besluten och strategierna är kapitlet «Robertsfors AB i fågelperspektiv» 
utformat som ett längre avsnitt i en mer företagsmonografiskt form. 
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2. ROBERTSFORS AB I ETT FÅGELPERSPEKTIV 

I mitten av 1700-talet byggde två grosshandlare en masugn i bondbyn Edfast-
mark i Bygdeå socken i Västerbottens skogsrika kustland. Grosshandlarna, som 
var av irländskt ursprung och verksamma i Stockholm, hette Robert Finlay och 
John Jennings. Malmen fördes med skutor från Dannemora, Utö och andra mel
lansvenska gruvor upp till hamnen i Sikeå och därifrån på landsväg de sex kilo
metrarna till bruket som fick namnet Robertsfors. Anläggningen komplettera
des med en hammarsmedja och ett manufakturverk. Kraften togs från vattenfal
len i Rickleån. Ett större jordbruk upptogs också i anslutning till anläggningen. 
År 1836 byggde bruket en vattensåg, som fick en allt större betydelse under 1800-
talet. Under seklets senare hälft avvecklades den gamla järnhanteringen och i 
dess ställe anlades en mekanisk verkstad, som än idag är i verksamhet som ett 
mindre gjuteri. Fram till slutet av 1800-talet tillhörde bruket bl a familjerna Lefe-
bure, af Ekenstam och Jacobsen. År 1897 köpte familjen Kempe bruket. Köpet 

Seth M Kempe VD vid 
Robertsfors AB 1897-1927. 
Foto ur Carl Kempes 
fotosamling. 
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blev av avgörande betydelse och under Seth M Kempes ledning omvandlades 
bruksegendomen till ett modernt företag med stora patriarkaliska inslag.1 

Efter de norrländska brukens avveckling av järnhanteringen utnyttjades till
gångarna av kolskogar, vattenkraft och arbetskraft för framställning av sågade 
trävaror och senare av sulfitmassa. I Norrland byggdes under 1900-talets första 
decennium främst sulfitfabriker. Nästföljande årtionde anlades i huvudsak 
sulfat fabriker2. 

Det nybildade Robertsfors AB (RAB) följde denna utvecklingslinje så till 
vida, att man lät bygga en sulfitfabrik år 1903 och planerade att uppföra en sul
fatfabrik under åren 1912 till 1918. I samband med den allmänna «sågverksdö
den» under 1930-talet avvecklades sågen i Robertsfors. Nedläggningen av sulfit
fabriken kom så år 1948. Denna nedläggning utgjorde början på den våg av drift-
nedläggelser, som den svenska massaindustrin genomförde under 1950-, 1960-
och 1970-talen. 

Seth M Kempe innehade posten som VD för RAB från köpet och fram till år 
1928, då hans äldste son Erik övertog ledarskapet. Erik Kempe behöll det till år 
1948, då han avlöstes av sin yngre bror Ragnar, som satt kvar till 1968. Familjen 
Kempe dominerade även ägarbilden. År 1968 försåldes RAB till MoDo, som av
vecklade de kvarvarande verksamheterna i Robertsfors, med undantag av skogs
förvaltningen.3 

Så långt följde Robertsfors bruk den traditionella utvecklingslinjen för norr
ländska bruk. Men till skillnad från andra bruksorter lyckades man i Robertsfors 
engagera ny och framtidsinriktad industri. Denna avsides belägna bruksort är 
idag bl a ett högteknologiskt centrum i Norrland med 2 500 bosatta i centralor
ten Robertsfors och 7 800 invånare i hela kommunen.4 

2.1. SETH M KEMPE OCH ROBERTSFORS AB 

Seth M Kempe representerade i hög grad det individualistiska draget hos sin tids 
sågverksägare. Han hade även ett stort samhällsintresse och var under början av 
1900-talet en aktiv motståndare till den socialistiska rörelsens delmål, en socia
listisk revolution och det Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP). Följande ci
tat belyser hans inställning: «Att uppkonstruera ett samhälle och att försöka att 
i ett slag införa en dylik samhällsordning är enligt min uppfattning mer än vansk
ligt. Jag tror, att samhällsförbättringen bör gå steg för steg, och att den själf bör 
välja sin väg. Nu åter är det meningen att kasta denna utveckling in i en viss gif-
ven riktning, om hvilken man dock hvarken vet om den är den bästa eller om den 
är utförbar."5 Han var mycket besviken på den passivitet som andra arbetsgivare 
och icke-socialistiska arbetare visade i frågan. Seth M Kempes negativa inställ
ning till socialdemokratin var ett av skälen till, att han inte vid sina företag ansåg 
sig kunna tillåta fackföreningar anslutna till LO och därmed till SAP. Kempe 
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vägrade i det längsta att ingå avtal med fackföreningar anslutna till LO. De före
ningsrättsstrider, som blossade upp i Dal och Sandö år 1907, var de största och 
längst utdragna, i vilka Kempes vägran att erkänna föreningsrätten för fackföre
ningar anslutna till LO sattes på prov. Kempes krav var att arbetarna skulle bilda 
politiskt obundna, lokala platsföreningar med vilka han ensam skulle sluta loka
la avtal. Vid skiljaktigheter skulle en skiljedomstol avge bindande utslag. Ett 
tänkbart alternativ var anslutning till Svenska Arbetarförbundet, en sk gul fack
lig organisation.6 

Kempes mål i Robertsfors var att skapa och vidmakthålla en unik företagsor
ganisation med en arbetsvillig och högpresterande arbetarstam som skulle ge 
samhällsfred och allmänt välstånd. Detta skulle ske genom ett nätverk av förbin
delser mellan arbetarna och företaget. Exempel på detta är arbetarnas delägar-
skap i företaget, livstidsanställning, extra förmåner, gåvor och sociala inrätt
ningar samt den företagsanknutna platsföreningen. Detta företag med «social 
fred och allmänt välstånd» skulle så långt det var möjligt göras oberoende av ex
terna arbets-, kapital- och råvarumarknader. Viktiga principer för Seth M Kem-
pe var därför, att skulderna inte fick överstiga omsättningstillgångarna, och att 
bankkrediten enbart skulle användas som rörelsekapital och återbetalas varje år. 
Virkesråvaran skulle i huvudsak anskaffas på bolagets egna skogar.7 

Både företaget och arbetarna skulle stå utanför de centrala arbetsmarknads
parterna, SAF och LO. I samband med den ovan nämnda konflikten i Dal förkla
rade han sin åsikt med följande: «Först och främst skulle förhållandet mellan ar
betarna och mig komma att bestämmas af utomstående, med hvilka vi ej hafva 
att skaffa. Om nämligen en afdelning af Landsorganisationen bildas vid Dal, 
nödgas jag söka min tillflykt i arbetsgifvareföreningen. H vad kan tänkas inträf
fa, sedan både arbetarna och jag inträdt i hvar sin organisation? Jo, först att 
medlemmarna af fackföreningen kunna på grund af förhållanden, som alls icke 
angå dem och mig, få order att inställa arbetet... För min del tror jag icke på väl
signelsen af tvänne hela landets arbetsgifvare och arbetare omfattande organisa
tioner. Det är visserligen sant, att smärre upprepade strider härigenom kunna 
lättare undvikas, men bli konflikterna färre, bli de i stället så mycket större och 
mera upprifvande, och dessa organisationer kunna aldrig åstadkomma den ar
betsfred inom samhället och därmed följande välstånd såväl för arbetsgifvare 
som för arbetare, hvartill vi med all makt måste sträfva. Och bidraga ej dessa jät
teorganisationer till att öka i st. f. att minska afståndet mellan arbetsgifvare och 
arbetare och att skapa en bitterhet, som ej kan vara hälsosam för samhället? Min 
öfvertygelse är, att den enda riktiga lösningen af den stora stridsfrågan mellan 
arbetsgifvare och arbetare ligger i, att arbetarna inträda som delägare i indu
strien ... Jag har vidare den uppfattningen, att fackföreningar böra vara opoliti
ska ... Mot en organisation, som inregistrerar individen mot hans vilja i ett poli
tiskt parti och låter honom skatta till detta parti, anser jag mig berättigad att ef
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ter måttet af min förmåga skydda mina arbetare"8 

I dessa nästan helt oberoende företag, undantaget av beroendeförhållandet till 
avsalumarknaden, skulle Kempe via sitt aktieinnehav och genom dagliga rap
porter från sina underlydande chefer ha fullständig kontroll. Företagen skulle 
maximalt vårda och utnyttja sina egna resurser av skog, vattenkraft, jordbruks
mark och arbetskraft. Inget fick förfaras. Myrar skulle dikas och göras produkti
va för skogs- eller jordbruk, avfallet från sågen skulle tillvaratas etc. Produk
tionsresurserna med tonvikt på naturresurserna, men även på anläggningarna 
och arbetskraften, var företagets bas som skulle utvecklas. Kempes krav på 
självständighet för företaget gick alltså så långt, att det krävde fullständig kont
roll över produktionsresurserna. 

Kempes strategi för beslutsfattande styrdes av hans noggrannhet och ovilja att 
delegera ansvar. Han krävde av sig själv, såväl som av sina närmaste chefer, om
fattande kunskaper om de olika avdelningarnas produktion och om de nya pro
jekt som diskuterades. Han såg valet av duktiga chefer som avgörande för de oli
ka avdelningarnas och företagets utveckling. Allt kontrollerades in i minsta de
talj. Beroendet av utredningar från utomstående skulle vara så litet som möjligt. 
Följaktligen genomförde han själv så långt som möjligt alla företagets utred
ningar.9 

Själva inköpet av Robertsfors bruk var ingen större investering för Seth M 
Kempe, men brukets betydelse skulle komma att öka. Det blev det företag dit han 
koncentrerade sin och sina söners förmögenhet, sin största arbetsinsats, och där 
han med största framgång förverkligade sina idéer om hur ett företag skulle skö
tas. 

SETH M KEMPES BAKGRUND OCH INTRESSEN I ANDRA 
SKOGSBOLAG 

Seth M Kempe föddes i Härnösand år 1857. Hans far var grosshandlaren J.C. 
Kempe, skeppsbyggare och sågverksägare i Härnösand. J.C. Kempe koncentrera
de sin verksamhet till de två sågarna i Domsjö och Mo utanför Örnsköldsvik. Ef
ter hans frånfälle 1872 ombildades hans firma av arvingarna till Mo och Domsjö 
AB (MoDo). Seth M Kempe började omedelbart efter sin studentexamen utbilda 
sig till trävaruman, vilket dels skedde vid familjens olika bolag, dels utomlands. 
När han blev myndig år 1878, grundade han Dals Ångsågs bolag (Dal) tillsam
mans med sin äldre bror, Frans Kempe. Detta bolag anlade ett sågverk vid Ånger
manälven och köpte skogsfastigheter på ca 53 000 ha och 8 000 ha avverknings
rätter vid älvens övre del. Seth M Kempe ägde en majoritet av bolagets aktier och 
Frans Kempe 40 procent, medan de olika platscheferna vid företaget innehade en 
mindre andel.10 

Den gamla Kempeska familjefirman Joh Wikner & Co ombildades år 1889 till 
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Sandö Sågverks AB (Sandö). Även detta företag ägde ett sågverk vid Ångerman
älven. År 1906 fanns i Sandös ägo 46 000 ha i skogshemman och 8 000 ha i av
verkningsrätter, huvudsakligen i Vilhelmina, Junsele och Anundsjö. Största ak
tieägare i företaget var Seth M Kempe, och i övrigt ägdes det i stort sett av hela 
familjen Kempe.11 

År 1892 köpte Seth M Kempe efter Gellivara ABs konkurs Töre AB för 1,2 milj 
kr. Han behöll 35 procent av aktiekapitalet, och resterande aktier såldes vidare 
till övriga familjemedlemar i släkten Kempe. Töre AB bestod av ett sågverk i Ka
lix och skogar främst i Råneå, Gällivare och Jokkmokk med en total areal av ca 
117 000 ha.12 

År 1897 grundade flera sågverksägare i Ådalen Utansjö Sulfit AB. I detta före
tag ingick Sandö och Dal med vardera 16 procent av aktiekapitalet. Samma år 
köpte dessa två bolag också Robertsfors bruk.13 

Seth M Kempe var vid seklets början VD i fyra bolag: Dal, RAB, Sandö och 
Töre, i vilka han också var huvuddelägare, och han ansvarade även för deras för
säljning. Dessutom ägde han en betydande andel i MoDo och satt sedan år 1888 
i dess styrelse. Samtliga dessa bolag tillhörde den tidens stora eller medelstora 
skogsbolag. Betydligt större var t ex Bergvik & Ala Nya AB, Ljusne-Voxna AB 
och Kramfors AB. 

Tabell 1. Seth M Kempes aktieinnehav i skogsbolag år 1902. Tkr 

Procent 
av aktie Nominellt Bokfört Marknads

Antal kapital värde värde värde 
MoDo 28 14 140 242 980 
Töre 56 35 140 140 910 
Dal 47 52 235 261 893 
Sandö 25 13 125 202 300 
RAB 31 13 155 65 155 
Sulfit MoDo 5 3 25 13 25 

Summa 945 923 3 263 

Anm. I realiteten hade Seth M Kempe betydligt större inflytande i RAB, infly
tandet var direkt och indirekt 79 %. Dessutom kontrollerade Seth M Kempe 32 
°7o av ak tierna i Utansjö Sulfit AB via Sandö och Dal. «Marknadsvärdet» har 
beräknats utifrån i tiden närliggande betalkurser. 

Källa: Seth M Kempe Huvudbok 1902. RBA. 
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År 1902 förmedlade finansmannen William Olsson ett aktiebyte med Kempefa-
miljen. För sina aktier i Töre AB erhöll familjen Gideå & Husum AB (Husum) 
samt Hörneå AB. Husum ägde 137 000 ha skog i Västernorrlands och Väster
bottens län och ett sågverk i Husum. Bolaget såldes omedelbart vidare till de fa
miljen närstående bolagen MoDo (50 %), Dal (25 °/o) och Sandö (25 %).14 

Tabell 2. Större skogsbolags skogsareal i norra Sverige år 1900. 1 000-tals ha 
produktiv skogsmark. 

Kramfors AB 165 C Palmgrens Trävaru AB 48 
MoDo AB 140 Sandvikens S AB 48 
Husum 106 Björkå AB 47 
Kungsgården — M AB 86 AB Bergman, Hummel & Co 44 
Graningeverkens AB 81 AB Bodträskfors 43 
Töre AB 80 RAB 42 
Sandviks Å AB 80 Sprängsvikens AB 40 
Holmsunds AB 76 Forss AB 37 
Nordmalings Å AB 69 Sandö 35 
Munksunds S AB 62 Bure AB 33 
Markstedt & söner 60 AB Storfors 31 
Ströms Trävaru AB 56 Dal 27 
AB Båtskärsnäs 50 

Anm. Norra Sverige avser Ångermanland, Väster- och Norrbotten samt Lapp
land. I hela Norrland och Dalarna fanns det 36 företag med större skogsareal än 
RAB. 

Källa: Gaunitz (1966) bilaga 2. 

Efter 1907 års uppslitande föreningsrättsstrid i Sandö och Dal beslöt Kempe att 
helt avveckla sina engagemang i Ådalen. Denna strid hade föranletts av att ett 
antal arbetare trotsade förbudet att bilda en facklig avdelning ansluten till LO. 
Arbetarna avskedades, vilket vid Dal och Sandö resulterade i en strejk, som om
fattade knappt hälften av de anställda. Företagen anställde ett antal nya arbeta
re, vilka självfallet i de strejkande arbetarnas ögon var strejkbrytare. Konflik
ten intensifierades genom att arbetarorganisationerna förklarade företagen 
samt Husum och RAB i blockad, och stora demonstrationer genomfördes. Tu
mult uppstod vid ett stormningsförsök från de förbittrade demonstranternas si
da mot de av polis beskyddade barackerna, där strejkbrytarna inhystes. Strider
na blev så hårda att länsman förlorade synen efter ett hårt knytnävsslag. Även 
i andra fall rapporterades om att striderna gick så handgripligt till att blodvite 
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uppstod. Straffen för dessa händelser och för tidigare hot mot de anställda, som 
förblev lojala mot Kempe, blev mycket stränga. Totalt dömdes 19 personer till 
sammanlagt tjugonio och ett halvt års straffarbete eller fängelse samt 100 kr i 
böter. Efter detta erkändes dock föreningsrätten vid bolagen.15 

Sandö såldes till ett konsortium under ledning av platschefen på Dal, Åke Bel-
frage, för tre milj kr efter det att man hade fördelat bolagets aktier i Husum, 
RAB och Utansjö bland delägarna. Vidare sålde Dal sina industrianläggningar 
och skogar nedanför lappmarksgränsen, ca 18000ha, samt avverkningsrätter till 
Sandö för 1,5 milj kr. Kvar av Dal blev enbart 28 000 ha skog i Dorotea och Vil
helmina och aktierna i Gideå & Husum, RAB och Utansjö samt vissa likvida me
del.16 

År 1909, efter en schism med sin bror Frans Kempe, koncentrerade Seth M 
Kempe sitt aktieinnehav till Dal, RAB samt MoDo. Han köpte Frans Kempes ak
tier i Dal och RAB. Samtidigt sålde han sina egna och Dals aktier i Husum och 
Sulfit AB Mo och Domsjö samt 35 aktier i Utansjö.17 

Tabell 3. Seth M Kempe och hans söners aktieinnehav i skogsbolag år 1909. Tkr. 

Procent 
av aktie Nominellt Bokfört Marknad 

Antal kapital värde värde värde 

Dal 90 100 450 1 063 2 377 
MoDo 38 19 190 16 1 330 
RAB 130 38 650 959 1 040 

Summa 1 290 2 038 4 747 

Anm. Kempe och hans söner ägde ytterligare 121 aktier i RAB via Dal. Direkt 
och indirekt kontrollerade de således 74 % av aktierna i RAB. Dal ägde dessutom 
31 aktier eller 11 ° 7o av aktiekapitalet i Utansjö. 

Källa: Seth M Kempe Huvudbok 1909, Förmyndarredovisning för Erik och 
Ragnar Kempe. RBA. 

Efter år 1909 lämnar Seth M Kempe en lång rad arbetsuppgifter i de olika famil
jebolagen och koncentrerade i stort sett hela sitt arbete på RAB. År 1911 sålde 
Dal sina återstående fastigheter i Dorotea, Vilhelmina och Åsele till Frånö Nya 
AB för knappt 1,3 milj kr.18 

Ett kortvarigt undantag utgjorde ett engagemang i Sävenäs Nya AB. Dess fö
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regångare, Sävenäs AB, ägde betydande landområden efter Skellefteälven, 
104 000 ha, två sågar och aktier i de massatillverkande företagen Öhrvikens AB 
och Skellefteå AB. Efter Sävenäs ABs konkurs övertogs bolaget av Bank AB 
Norra Sverige och AB Norrlandsbanken. År 1914 såldes det för två milj kr till ett 
konsortium bestående av Dal, Sandö, Forss AB med 25 procent vardera samt de 
nämnda bankerna med 12,5 procent vardera. Efter att Dal sålt sina aktier i RAB 
och Utansjö, sålde Kempe Dal till Forss AB år 1917. Kvar i Dal fanns då endast 
aktierna i Sävenäs Nya AB samt fordringar på Kempe och RAB.19 Efter dessa 
affärer förblev familjen Seth M Kempes aktieinnehav stabilt. 

Tabell 4. Seth M Kempe och hans söners aktieinnehav i skogsbolag år 1917. Tkr. 

Procent 
av aktie Nominellt Bokfört Marknad 

Antal kapital värde värde värde 

RAB 412 81 2 060 1 944 3 472 
MoDo 84 42 420 587 2 520 

Summa 2 480 2 531 5 992 

Källa: Seth M Kempe Huvudbok 1917, Förmyndarredovisning för Erik och 
Ragnar Kempe. RBA. 

Familjen behöll även i fortsättningen ett helt dominerande inflytande över RAB 
och ett betydande minoritetsintresse i MoDo tom år 1968. Inom familjen övertog 
dock först andra, och sedan tredje generationen Seth M Kempes aktieinnehav.20 

ÄGARE OCH STYRELSE 

När RAB blev aktiebolag år 1899 ägdes bolaget av Seth M och brodern Bernhard 
Kempe, vilka omedelbart efter bolagsbildandet överlät aktierna på familjeföre
tagen Sandö och Dal. Mindre poster behölls dock av bröderna Seth M, Bernhard 
och Frans samt av hovrättsrådet Thor Strömman, som var svåger till Kemparna. 
Vid nyemissionen i samband med bygget av sulfitfabriken år 1902 spreds ägandet 
till fler inom familjen. Nya aktieägare blev bl a professor Mauritz Salin, direktör 
Arvid Hernmarck, doktor Thorbjörn Hwass, Lotty Bruzelius och Henrietta 
Kempe. De högre tjänstemännen vid Kempes bolag köpte också aktier vid ny
emissionen, exempelvis platscheferna vid Dal och Sandö, Åke Belfrage och Sten 
Grapengiesser samt skogsförvaltaren i Burträsk Mauritz Klockhoff. Slutligen 
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gav Seth M Kempe bort aktier som gåva till tjänstemännen vid huvudkontoret i 
Stockholm, Karl Holm och Axel Sundberg.21 

Seth M Kempes dominerande ägarroll uppstod i samband med försäljningen 
av Sandö och Dal åren 1907 och 1915, samt år 1909 när han och Frans Kempe 
upphörde med sitt ekonomiska samarbete. Vid avvecklingen av den företagsan
knutna aktiefonden AB Robertsfors Intressenter år 1916 övertog Seth M Kempe 
även fondens aktier i RAB. 

Tabell 5. Aktieägare i RAB åren 1900, 1910 och 1920. Procentuella andelar. 

1900 1910 1920 

Seth M Kempe 0,5 30,3 52,2 
Ragnar Kempe 3,8 15,2 
Erik Kempe 4,1 13,3 
Lotty Bruzelius 10,6 8,8 
fam Bernhard Kempe 0,5 3,8 3,9 
fam Mauritz Salin 2,1 2,4 
fam Thor Strömman 0,5 1,8 1,8 
Frans Kempe 0,5 
Anställda 2,1 2,5 
Robertsfors Intressenter 5,9 
Dal 49,0 35,6 
Sandö 49,0 

Antal aktieägare 6 15 13 

Eget kapital. Milj kr 1 2,0 7,0 

Anm. Eget kapital avser aktiekapital plus fonder och vinstmedel i löpande pris. 
Även om siffran inte ger ett riktigt mått på värdet av bolaget kan det ändå funge
ra som en ungefärlig indikator. 

Källa: RAB Bolagsstämmoprotokoll 1898-1920, Aktiefrågor, Sammanställd 
statistik. RBA. 

RAB hade, med något undantag, under tiden 1904 till 1921 två årliga bolags
stämmor. I den första, som hölls i slutet av juli månad, deltog vanligtvis endast 
Seth M Kempe och någon av bolagets tjänstemän vid huvudkontoret. Under pe
rioden fram till och med 1909, när Frans Kempe var delägare, deltog även han 
på stämman. Här valdes årligen en styrelse, som dock aldrig sammankallades. 
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Seth M Kempe valdes till VD och bolagets årsredovisning fastställdes. Denna 
sista punkt fanns emellertid formellt inte med förrän 1912. Därefter ajournera
des stämman till november eller december månad. 

Vid årets andra bolagstämma, benämnd fortsatt ordinarie bolagsstämma, 
var de flesta aktieägare representerade, antingen personligen eller via ombud. 
Om så ej var fallet, ajournerades mötet till ett senare tillfälle. Här godkändes det 
föregående mötets beslut och kunde Seth M Kempe bemyndigas att sälja delar 
av bolagets egendomar. Man informerade vidare om gåvor som Kempe lämnat 
till de anställda, kyrkliga samfund etc. Vid några tillfällen fattade bolagsstäm
ma dock beslut om vissa gåvor liksom beslut om kristilläggen under första 
världskriget. Pensioneringsvillkor för RABs anställda var även en stämmofrå
ga. Här stadfästes dessutom beslutet om att bygga sulfitfabriken 1902, och år 
1912 informerades aktieägarna om planerna på en sulfatfabrik. De viktigaste 
frågorna som stämman hade att ta ställning till var besluten om att ta lån och 
ändringarna av bolagsordningen inför kommande emissioner. 

Inom RAB hade styrelsen ingen funktion under Seth M Kempes tid. Seth M 
Kempes bröder ersattes med hans svågrar Strömman och Salin. Det första sty
relsemötet sammankallades inte förrän år 1920. Skälet var att Seth M Kempe be
hövde ett formellt styrelseprotokoll för att «döda» ett aktiebrev som var på 
drift. Aret därpå snabbehandlade styrelsen den låneansökan som bolaget till
ställt SHB. Därefter sammankallades styrelsen endast fyra gånger innan Seth M 
Kempe avgick som VD och vid dessa tillfällen behandlades endast formella 
ärenden.22 

Tabell 6. RABs ordinarie styrelse 1899-1927. 

1920-27 
vvvvvvvv 

LLLLLLLL 
LLLLLLLL 

Anm. V avser VD och L styrelseledamot. 

Källa: RAB Bolagsstämmoprotokoll 1899-1927. RBA. 

2.1.1. KÖPET AV ROBERTSFORS BRUK ÅR 1897 

1899 1900-09 1910-19 
Seth M Kempe V VVVVVVVVVV VVVVVVVVVV 
Bernhard Kempe L LLLLLLLL 
Frans Kempe L LLLLLLLLLL 
Thor Strömman L LLLLLLLLLL 
Mauritz Salin LL LLLLLLLLLL 

Efter brukspatron Fredrik Petersens död år 1885 ägdes bruket av hans sterbhus 
fram tom år 1897, då brukets disponent och delägare Fredrik Jacobsen avled. 
Seth M Kempe hade tidigare varit i kontakt med honom för att undersöka om 
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bruket var till salu, men erhållit ett nekande svar.23 Jacobsens son, den 23-årige 
Fredrik Jacobsen Jr kontaktade efter sin fars död finansmannen William Ols
son. Olsson, som åtagit sig uppdraget att agera som Jacobsens bulvan, telegra
ferade därefter till Frans Kempe, att han blivit delägare i Robertsfors bruk och 
att en norsk firma begärt förköpsrätt till bruket. Därför ville Olsson fortast 
möjligt veta om familjen Kempe fortfarande var allvarlig spekulant på bruket. 
Om så var fallet kunde företräde utverkas åt Kempe. En orsak till att William 
Olsson i första hand ville sälja till Kempe var, att Olsson i egenskap av trävaru-
agent räknade med att få sälja brukets trävaror. Frans Kempe överlät frågan till 
Seth M, eftersom Frans trodde att Robertsfors kunde vara av intresse för Sandö 
och Dal.24 Seth M Kempe meddelade att han var intresserad och erbjöds att kö
pa bruket för 2,3 milj kr med det förbehållet, att platschef J.O. Nordstedt skulle 
ha rätt att stanna på sin tjänst under tre år med en lön av 4 000 kr per år samt er
hålla 20 procent av kvarnens förtjänst. Kempe erhöll två månaders betänke-
tid.25 

Disponenten på Dal, Åke Belfrage, fick i uppdrag att tillsammans med några 
tjänstemän åka upp till Robertsfors för att där undersöka värdet av bruket och 
dess skogar. Efter en omfattande skogstaxering värderade Belfrage brukets 
skogar, avverkningsrätter och inventarier till 3,1 milj kr. I den slutrapport som 
presenterades för säljarna angav han emellertid värdet till det begärda 2,3 milj 
kr. Inom stora områden fann Belfrage skogarna vara sällsynt vackra och med 
god tillväxt. Även skogarnas läge utmed den vattenrika Rickleån, de låga tim
merpriserna och den billiga arbetskraften tilltalade Belfrage. Således förordade 
han en affär.26 

Den 1 november 1897 sålde Jacobsens sterbhus Robertsfors bruk till William 
Olsson för 1,5 milj kr. Senare samma dag upprättades ett nytt köpekontrakt i 
vilket Olsson överlät tre fjärdedelar av den egendom han tidigare köpt till Fred
rik Jacobsen Jr.27 

Den 27 november accepterade Kempe säljarnas anbud. Olsson sålde därmed 
det bruk, som han och Jacobsen köpt tre veckor tidigare till Sandö Sågverks AB 
den 7 december för 2,4 milj kr.28 Detta skedde med Fredrik Jacobsens «vilja 
och vetskap». Jacobsens moster och morbröder saknade däremot information 
om förhandlingarna. Det framgår av ett brev till Kempe, där det står att arving
arna «var meget overraskede over salget af Robertsfors».29 Tack vare dessa fi
nanstransaktioner erhöll Jacobsen 900 000 kr, hans släktingar drygt 500 000 kr 
var och Olsson drygt 400 000 kr av försäljningssumman. Fredrik Jacobsen blev 
till yttermera visso sedermera delägare i grosshandelsfirman William Olsson & 
Co i Stockholm. 

Förutom de 10 000 kr som hade erlagts i förskott betalade Kempe ytterligare 
290 000 kr i handpenning när kontraktet skrevs under. En skuldsedel gavs på 
762 500 kr fram till den 1 januari 1898, en på 500 000 till den 1 november 1899 
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Sikeå lastageplats år 1896. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 

och ytterligare en på 437 500 till den 1 november 1900, alla med 4,5 procents rän
ta.30 

I december 1897 besökte Kempe för första gången Robertsfors. Han konsta
terade att vattensågen var i relativt gott skick, men att den kunde producera be
tydligt mer, om den moderniserades. Han beräknade att bolaget årligen förlorat 
ca 75 000 kr genom oriktig sågning, främst genom för stor torkmån och genom 
att för grova sågblad användes. Bräderna var dessutom alldeles för skarpkanti
ga, och en för stor mängd stav och ribb gick till kolmilorna. Han fastslog också 
att det behövdes ett elektriskt lokomotiv för att ta vagnarna med sågvirket di
rekt från sågen ner till brädgården i Sikeå, och att denna brädgård skulle behöva 
byggas om helt och hållet.31 

2.1.2. FÖRETAGSLEDNING OCH ANSTÄLLDA UNDER SETH M 
KEMPES TID 

Kempe var bosatt i Stockholm om vintrarna och på Hemsö utanför Härnösand 
om somrarna. Till hjälp, i sin ambulerande tillvaro, hade han en försäljare, en 
kamrer, en korrespondent samt en juridisk rådgivare. Att Kempe inte personli
gen kunde övervaka produktionen vid sina industrier, medförde stora krav på 
platscheferna. Hans ovilja att delegera ansvar, hans häftiga humör och kritiska 
inställning beredde naturligtvis svårigheter för hans högre tjänstemän, vilka 
dagligen tvingades skriva redogörelser för verksamheten. Vid försummelser 
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kunde de räkna med «en allvarlig räfst» och i värsta fall avsked. Å andra sidan 
erhöll de chefer som skötte sig god ekonomisk ersättning och Kempe betalade 
privat ut gratifikationer till sina bättre chefer. De första platscheferna, J.O. 
Nordstedt 1897-1899, Herman Anrep 1899-1902 och Manus Bagge 1903-1909, 
motsvarade inte heller Kempes krav.32 Detta var anledningen till att Kempe re
dan 1899 lät tillsätta en sk överledning bestående av Åke Belfrage, platschef vid 
Dal. Denna metod att vid problem eller vid viktigare arbeten tillsätta en överled
ning praktiserade Kempe ett flertal gånger vid RAB. Försök gjordes även att 
överföra denna metod till MoDo, något som dock motarbetades av Frans Kem
pe.34 

Belfrage erhöll förvaltarplatsen i Dal redan i slutet på 1880-talet. Han var all
mänt erkänd för sin initiativförmåga och kunskap om sågverksindustrin och 
var även styrelseledamot i Sävenäs Nya AB, Utansjö Sulfit AB, Ångermanäl
vens flottningsförening, SHB samt i centralstyrelsen och verkställande utskot
tet för Svenska trävaruexport föreningen. I samband med att Belfrage i spetsen 

Sten Grapengiesser 
disponent vid 
Robertsfors AB 1909-1925. 
Foto ur Robertsfors 
Bruksarkiv. 
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för ett konsortium övertog Sandö samt Dals industrier år 1907, upphörde hans 
tjänst vid RAB.35 

År 1909 lyckades Kempe förmå den erkänt duktige disponenten för Husum, 
Sten Grapengiesser att flytta från Husum för att tillträda platsen som platschef 
och disponent vid Robertsfors bruk. Grapengiesser åtnjöt efter de oroliga åren 
1917/18 Kempes fulla förtroende. Botaniken var hans främsta fritidssysselsätt
ning och efter sin pensionering år 1925 kunde han helhjärtat odla sitt intresse. 
Han blev en allmänt erkänd salicolog och växtgeograf och utgav ett trettiotal 
skrifter inom ämnet. Senare kom han att erhålla Linnés stora guldmedalj för si
na publikationer och insatser inom botaniken. Hans respektingivande yttre och 
hans lugna sätt hade ofta en dämpande effekt på Kempes ibland häftiga humör. 
Irritationer uppstod emellertid i början mellan Kempe och Grapengiesser. Den 
senare skrev exempelvis år 1915; «det förefaller mig som om det snarare skulle va
ra tröttande att inberättas och inhemta tillstånd till småarbeten och detalj saker, 
som dagligen förekomma"36 

Figur 1. Organisationsschema under Seth M Kempes verksamhetstid. 
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På kontoret hade platschefen till sitt förfogande ett tiotal personer. Förutom 
kontorschefen, titulerad förvaltare, fanns en kassör, en korrespondent, fyra till 
fem kontorister, ett kontorsbiträde och slutligen en springpojke. 

En bild av företagets organisation ges i f iguren ovan. Tjänstemän som för
utom Kempe hade något reellt inflytande över företaget var överledarna, för in
dustrin Åke Belfrage, platschef vid Dal, och för skogsbruket Vilhelm Alund 
samt disponenterna Grapengiesser och Åhrberg. Övriga hade till uppgift att 
verkställa order givna från högre ort.37 

Kempe besökte Robertsfors ett par gånger per år, och då oftast tillsammans 
med Ålund, som var stationerad i Umeå. Dessa besök upplevdes av arbetarna 
som högtidsstunder, när flaggorna var hissade och Kempe kom åkande i sin bil. 
Hos tjänstemännen på brukskontoret var stämningen däremot inte alltid så 
obesvärad vid hans inspektion.38 

Vid köpet av Robertsfors bruk utgjorde den fasta arbetarstammen ca 150 man. 
Därefter ökade antalet anställda arbetare betydligt på de olika produktionsav
delningarna. Företaget hade dels en fast arbetarstam som hade en lång rad för
måner, dels ett större antal tillfälligt anställda arbetare, utan speciella förmåner, 
vilka bytte arbete allt efter årstidernas skiftningar. Under vintern var de tillfälligt 
anställda skogsarbetare och under sommarhalvåret kunde de exempelvis arbeta 
i flottningen, hamnen, jordbruket eller på den egna jordlotten. Följande tabell 
visar ett ungefärligt genomsnitt av antalet arbetare vid de olika avdelningarna 
under Seth M Kempes verksamhetsperiods senare hälft. 

Tabell 7. Antal anställda vid de olika produktionsavdelningarna under Seth M 
Kempes period. 

Sommaren Vintern 
Skog & flottning 300 1 250 
Sulfitfabriken 150 150 
Såg & hyvleri 140 130 
Sikeå hamn 150 90 
Jordbruk & div 300 50 
Mek. verkstad 30 30 
Elverk 15 15 

Summa 1 085 1 715 

Källa: Kempe E PM angående Robertsfors bruk. RBA, Primärmaterial till 
industristatistiken. RA. Eklund (1981) och Strand (1985). 

De fasta arbetarna erhöll av bolaget fri läkarvård, fri bostad, subventionerad 
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elström och ved för uppvärmning. Dessutom arrenderade de, som tidigare 
nämnts, för en «billig penning» en mindre bit jord om drygt en ha, där de hade 
en eller två kor, några höns och kaniner samt en gris. Företaget ansvarade dess
utom för försörjningen av arbetarnas änkor och pensionerade arbetare. Intäk
terna av förmåner och inkomster in natura skall ha varit de största i landet enligt 
gjorda undersökningar år 1922. Häri ligger en del av förklaringen till ortsbefolk
ningens strävan att få fast anställning vid RAB och att de som lyckades i de flesta 
fall kom att stanna livet ut.39 

I sann patriarkalisk anda kände Seth M Kempe att han hade en lång rad skyl
digheter gentemot sina arbetare och av dem krävde han då i gengäld lojalitet och 
plikttrohet.40 Arbetarna i Sikeå visade dock på sina håll socialistiska sympatier 
och bildade där tidigt en fackförening för stuveriarbetarna under ledning av 
Gustav Blixt. Brukets arbetare var emellertid länge oorganiserade. År 1905 bilda
de fabriksarbetarna på eget initiativ Robertsfors sulfitarbetarförening, en orga
nisation som dock förde en tynande tillvaro.41 

På anmodan av Seth M Kempe valde arbetarna i Robertsfors år 1905 två perso
ner från varje industriavdelning till ett förtroenderåd. Året efter valde Sikeåarbe-
tarna sina representanter. Förtroenderådet blev det organ där arbetarna kunde 
framföra sina åsikter till platsledningen, som sedan framlade arbetarnas önske
mål inför Kempe, varefter han fattade beslut.42 

Vid slutet av år 1906 bildade 18 arbetare vid lastageplatsen i Sikeå avdelning 
551 av Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet (SSIAF). Den tillkom efter 
påtryckningar från Blixt, Kata Dalström och SSI AFs ombudsman Olof Daniels
son. Denna avdelning existerade i hemlighet ca ett halvt år innan den upplöstes. 
I Sulfitarbetarföreningens regi diskuterades även bildandet av en fackförening i 
Robertsfors. Under våren 1907, i samband med oroligheterna i Dal, var stäm
ningen irriterad i Robertsfors och Sikeå. Socialistiska broschyrer och tidningar 
som Norrskensflamman och Nya Samhället var i omlopp. Möten hölls och stu
veriarbetarna hotade med blockad. Samtidigt visade enligt Kempe företagets lo
kala ledning brister i sitt sätt att handha situationen. Han gjorde emellertid klart 
för arbetarna att de hade «att välja mellan fred eller krig», för någon socialistisk 
fackförening vägrade han godta vid något av sina företag. Vidare prenumererade 
bolaget för arbetarnas räkning på de antisocialistiska tidningarna Arbetartid
ningen och Svenska Folkviljan och anlitade talare som skulle utgöra motvikt till 
den socialistiska agitationen. Arbetarnas krav på kortare arbetstid och högre lö
ner tillgodosågs också som en eftergift för att lugna känslorna.43 

Krisåren 1917 och 1919 var svåra för såväl arbetarna som bolaget. Stora förlus
ter uppstod varför Grapengiesser fick till uppgift att reducera utgifterna.44 Un
der dessa år blev motsättningarna i Robertsfors stora mellan arbetarna och före
taget. Arbetarna ställde gång på gång krav på nya löneförhöjningar som till stor 
del godtogs av Seth M Kempe och Grapengiesser, trots att dessa ansåg att lönen 
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i Robertsfors var god jämfört med andra sågverk i Norrland, i synnerhet om man 
tog hänsyn till de förmåner arbetarna erhöll, t ex den billiga åkermarken och 
mjölken, gratis husrum och bränsle. Kempe skrev bl a följande: «Jag har gång på 
gång sökt att medelst löneförhöjningar och bidrag söka tillmötesgå arbetarne 
under dessa svåra tider och därigenom bevara det goda förhållandet mellan 
dessa och bolaget, men detta goda förhållande kan ej i längden upprätthållas, 
om den ena parten gång efter annan uppställer nya kraf"45 Därför började han 
ifrågasätta sina ideal: «Förr eller senare måste det patriarkaliska förhållandet 
bort. Jag har hållit på det för trefnadens skull och kommer att hålla på det så 
länge det icke kommer att blifva alltför dyrbart. Men det är gifvet att den dag 
kommer, då kostnaden härför blir för stor och då får detta förhållande ersättas 
af ett modernare . . . Skulle de komma med ytterligare fordringar, säga vi ett 
blankt nej, och vilja de då icke arbeta, får verket stå och jag går in i Arbetsgiva
reföreningen."46 

Den 19 september 1918 bildade 36 brädgårdsarbetare i Sikeå sin fackförening 
ansluten till LO. I Robertsfors dröjde emellertid bildandet, och den syndikalisti-
ska rörelsen vann framgångar främst bland ungdomen som den 29 september bi
ldade sin fackförening. Den 12 januari 1919 bildade så äntligen sulfitarbetarna 
i Robertsfors avdelning 150 av Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet. 
Denna avdelning bestod av 65 medlemmar, varav ett 20-tal arbetade vid sågver
ket.47 När fackföreningen hade bildats, accepterade Kempe denna och skrev till 

Stabbläggare vid Sikeå lastageplats. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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Grapengiesser. «Jag är ej rädd för fackföreningen därstädes. Jag tror tvärtom, 
att det kan vara till nytta, att en sådan finnes. Därigenom blir folket bättre au co
urant, med hvad som betalas på andra ställen, och det kan hända, att de, då de 
se, att med en fackförening ingenting står att vinna, draga sig för de därmed före
nade utgifterna"48 

Därför erkändes den omedelbart av Grapengiesser som en motpart. I avdel
ningens historik står: «När styrelsen för denna avd. första gången kom ner till 
brukskontoret och presenterade sig såsom de höga herrar de nu voro, bleve de 
mottagna på ett sätt som aldrig tidigare, stolar bars in och de bjödos sitta ner. 
Detta hörde ej till vanan ens för det tidigare förtroenderådet och allra minst för 
fackföreningsstyrelser i allmänhet på den tiden."49 Några veckor senare bildade 
sågverksarbetarna sin egen avdelning. Senare samma år hade Kempes inställning 
till LO-anslutna fackföreningar ändrats fullständigt och han diskuterar tom 
obligatorisk anslutning. Förklaringen till detta finns i syndikalisternas framväxt 
bland ungdomen. Därefter kom stuveriarbetarna i Sikeå, och verkstadsarbetar
na och lantarbetarna i Robertsfors att organisera sig åren 1919 och 1920.50 

Syndikalistavdelningen var passiv fram till början av augusti 1919, n är man 
reagerade mot att tre av deras medlemmar som arbetade i brädgården i Roberts
fors, hade lägre betalt än stabbläggarna i Sikeå. Trots att inga förhandlingar ha
de inletts pga att Grapengiesser var på semester gick man till «direkt aktion» och 
förklarade brädgården i blockad och syndikalisterna vid sågen började strejka. 
Kempe vägrade «sträcka vapen inför en hop tolv till arton åringar». Effekt fick 
strejken först när man beslutade blockera arbetet vid jordbruket där man var 
mitt i skördearbetet. Beslutet fick emellertid en annan effekt än den avsedda. Ar
betarna tog avstånd från syndikalisterna och började två timmar efter blockaden 
återvända till arbetet. Strejken blev ett fiasko och de strejkande fick gå upp till 
brukskontoret och där underteckna en förbindelse att efterfölja uppgjorda av
tal. Thorvald Jacobson och två andra strejkledare avskedades.51 

Under den för Kempes ideal kritiska perioden kring år 1907 bildade han ett or
gan för att öka samarbetet mellan arbetare och företag: AB Robertsfors Intres
senter (RI). För att fjärma arbetarna från den socialistiska rörelsen tänkte Kem
pe erbjuda arbetarna att bli delägare i företaget. De skulle få köpa aktier för 100 
kr stycket, med en beräknad rabatt på 50 procent, i ett nybildat bolag, RI. Detta 
företag skulle i sin tur äga aktier i RAB.52 Söndagen den 14 april 1907 samlades 
arbetarna i Godtemplarlokalen i Robertsfors för att diskutera förslaget, men en
ligt Umebladets korrespondent fanns det inte något större entusiasm för det. 
Tidningen skrev; «S. Kempe (har) vid flera tillfällen betonat, att han önskade gö
ra en del af sina arbetare delaktiga i det affärsföretag, i hvilket de arbetade. Detta 
mål har länge hägrat för hr K., hvilken i allt går egna vägar, äfven i fråga om för
hållandet mellan arbetare och arbetsgivare... Afsikten är ju den allra bästa och 
anbudet storartadt; frågan blir dock alltid denna: kunna arbetarne i allmänhet 
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skrapa ihop så stora belopp, att de kunna köpa de hembjudna aktierna?"53 

I en insändare skrev signaturen «P» att Kempe borde kunna satsa de 100 000 
kr, den beräknade rabatten, på mer verkningsfulla ändamål, eftersom ändå en
dast tjänstemän och de mer välsituerade arbetarna kunde ha råd att köpa en ak
tie. Dessa anställda var dessutom de som var minst mottagliga för socialistiska 
idéer. Ett bättre alternativ var att bolaget sålde jordbruksmark billigt till arbetar
na; så pass mycket att de kunde hålla ett par kor. Dessutom kunde man låta dem 
låna till egna hem till förmånliga villkor. Ytterligare ett alternativ var att bolaget 
anslog 100 000 kr till en fond, vars avkastning varje jul eller nyår utdelades till 
förtjänta arbetare, som inte tillhörde någon socialistisk förening. Dessa förslag 
skulle enligt «P» på ett effektivare sätt motverka «socialismens draksådd».54 

Kempe besvarade insändaren med att han redan hade börjat understödja eg
nahemsbildande och arbetarsmåbruk. Han delgav sin förhoppning om, att de 
allra flesta arbetarna skulle ha ett eget mindre jordbruk med en eller två kor inom 
några år. Vidare lät han förstå att hans mål med förslaget var större och mer om
fattande än att enbart motarbeta socialismen. «Det kan icke bestridas, att vår 
svenska industri och de svenska arbetarne i hög grad lida af de strider mellan ar-
betsgifvare och arbetare, som nu äro så vanliga och återkommande. Förlusterna 
vid dessa konflikter bli stora på ömse håll, och det allmänna välståndet ökas ej 
som det borde. Hvad som kan göras för att undvika detta krigstillstånd mellan 
arbetsgifvare och arbetare bör derför också ske, och det bästa medlet härför sy
nes mig vara, att arbetaren inträder såsom delegare i industrin och sålunda i stör
re omfattning än förut får vara med om att skörda frukterna af sitt arbete. 

Nu kan det ju invändas, att arbetaren i ekonomiskt afseende icke är mycket 
hjälpt med att han eger ett mindre kapital, låtom oss säga ett eller annat hundra
tal kronor, insatta i det företag, der han är anställd som arbetare. Men detta kapi
tal kan ju ökas, och säkert är, att denna första början till kapitalbildning för ar
betaren kan få omfattande välsignelserika följder. Vidare kan anmärkas, att ar-
betarnes ställning gent emot arbetsgifvaren ingalunda säkerställes genom att 
han i någon mån är delaktig i affären. Detta är ju sant, men denna brist afhjälpes 
lätt derigenom, att arbetarne på platsen bilda en sjelfständig förening och att i 
denna förenings stadgar, som af arbetsgifvaren underskrifvas bestämmes att där 
öfverenskommelse mellan arbetsgifvare och föreningens medlemmar icke kan 
träffas, frågan hänskjutas till en skiljenämnd, hvars afgörande blir för bägge 
parter bindande. På så sätt ernår arbetaren utan strid och utan stora afgälder till 
en organisation allt hvad han genom en sådan organisation skulle kunna vinna. 

Med förhållandena ordnade på detta sätt vinnes social fred och allmänt väl
stånd, och det är detta, som jag genom mitt omskrifna erbjudande åsyftat."55 

Under maj månad 1907 började de arbetare som önskade köpa aktier i det ny
bildade bolaget teckna sig på särskilda listor, och vid RABs ordinarie bolags
stämma den 23 december beslöt aktieägarna att öka aktiekapitalet med 100 000 
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kr genom en riktad nyemission till RI vilket därmed erhöll knappt sex procent av 
RABs aktiekapital. Samtidigt beslöts att RAB skulle köpa minst 50 procent av 
aktierna.56 Under nästkommande år betalade 43 arbetare och 11 tjänstemän in 
34 000 kr för aktierna. De äldre fasta arbetarna från sågen och verkstaden domi
nerade, medan endast en arbetare från Sikeå köpte en aktie, lokomotivföraren.57 

Tabell 8. Aktieägare i AB Robertsfors Intressenter år 1908. 

Antal Antal Medeltal 
aktier per arb 

Sågverksarbetare 19 30 1,6 
Verkstadsarbetare 15 45 3 
Fabriksarbetare 4 14 3,5 
Övriga arbetare 5 8 1,6 
Tjänstemän 11 143 13 
RAB 760 

Anm. Övriga arbetare inkluderar chaufför, lokomotivförare och jordbruksarbe
tare. 

Källa: Aktieregisterbok för AB Robertsfors Intressenter. RBA. 

Fem arbetare köpte fem aktier var och två verkstadsarbetare sex aktier, vilket in
nebar en kostnad på hela 600 kr, ungefär ett halvt års inkomst. Vid bolagets förs
ta bolagsstämma den 23 december 1908 var uppslutningen stor: 49 av 56 aktie
ägare var representerade. Styrelsen delade ut aktiebreven, för vilka ägarna ome
delbart kunde erhålla fem procents utdelning genom att Kempe överlåtit egna 
medel. RAB åtog sig dessutom att betala bolagets kostnader i samband med bil
dandet. Fem procents utdelning hade bolaget under åren 1908 till 1910, därefter 
fonderades överskottet. År 1910 köpte RAB tillbaka tio aktier av en av bokhållar
na, och vid nästa års slut sålde praktiskt taget alla småsparare sina aktier, något 
som även gjordes av några av de större aktieägarna såsom byggmästaren, kon
torschefen och andre bokhållaren. Under april och maj månader 1912 k öpte 
RAB upp resterande aktier av de högre tjänstemännen vid bolaget. När således 
intresset för bolaget hade upphört beslöt styrelsen år 1916 att upplösa bolaget. 
Kempe köpte bolagets aktier och det sattes i likvidation år 1917.58 Försöket att 
få de anställda att bli delägare i företaget misslyckades således. Tiden var uppen
barligen inte mogen. Det skulle dröja till 1980-talet innan Kempes idéer om rik
tade emissioner till de anställda förverkligades i större skala i vad som har kom
mit att kallas «den kapitalistiska revolutionen». 

Försöket visade dock att arbetarna vid RAB hade möjlighet att spara. Det vi
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sade sig även att år 1911 hade 323 arbetare sparade medel på banken, vilket fick 
Kempe att skriva: «Om därtill lägges hvad de ha utlånadt och hvad de äga i fastig
heter, torde få arbetarbefolkningar vara bättre situerade än Robertsforsarbetar-
ne"59 

2.1.3. RÅVARA, PRODUKTION OCH PRODUKTIONSAPPARAT 
1897-1927 

RÅVARAN 

Vid köpet av Robertsfors bruk ägde företaget 29 000 ha skog och 14 000 ha av
verkningsrätter vilka till 60 procent var belägna inom Burträsk socken, resten 
fanns i Bygdeå. Fram tom bolagsförbudslagens inträdande år 1906 köpte RAB 
ytterligare 46 000 ha skog och 9 000 ha avverkningsrätter för totalt 1,7 milj kr. 
Under åren 1899 och 1900 köptes skogar inom ett omfattande område allt från 
Umeå i söder till Gällivare i norr. Åren därefter koncentrerades köpen till Bur
träsk, Bygdeå och Norsjö. Mindre skogar köptes även i Nysätra. Hemmansköpen 
forcerades under de två sista åren innan markägarnas förfoganderätt över sin 
egendom reducerades.60 

Bogserbåten Robertsfors år 1920. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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För att köpa skogar, rotposter och leveransvirke anställdes en skogsförvaltare i 
Gällivare, som senare blev ett eget förvaltningsdistrikt inom företaget. Skogsför
valtningen bestod därutöver av ytterligare ett förvaltningsdistrikt: Burträsk. 
Distrikten leddes av var sin förvaltare, som till sin hjälp hade en kontorist, en kas
sör, åtta skogsfaktorer och ett varierande antal skogsförmän.61 

Timret och veden från Norrbotten bogserades ner till Sikeå med bolagets bå
tar, s/s Robertsfors och s/s John Jennings, varefter råvaran transporterades upp 
till Robertsfors med järnväg. 

År 1914 köpte RAB en del skogar från Sävenäs Nya AB. Två år senare bytte 
man ca 2 000 ha skogsmark i Umeå och Sävar mot motsvarande marker i Bygdeå 
och Burträsk med Sandviks Ångsågs AB. För att förekomma ytterligare in
skränkningar av bolagens rätt att förvärva skogsmark genomfördes ännu ett 
markbyte med Sandvik år 1925. Dessutom bildade RAB ett dotterbolag för bola
gets skogar i Nysätra, AB Nysätraskogar; allt för att underlätta en senare försälj
ning. Denna försäljning kom till stånd år 1927, när RAB köpte Öhrvikens ABs 
dotterbolag, Åsträsk Ångsågs AB, för ca 1 milj kr. Detta bolag ägde 10 743 ha 
skogsmark i Burträsk och Norsjö samt ett mindre sågverk i Burträsk.62 

Tabell 9. RABs innehav av hemman åren 1897, 1907 och 1968. Ha skogsmark. 

1897 1907 1968 

Burträsk 17 000 39 790 55 176 
Bygdeå 12 000 21 205 21 465 
Norsjö 6 131 13 134 
Sävar 1 696 
Nysätra 757 
Umeå 340 
AC-län 29 000 69 920 89 775 
Gällivare 4 735 4 430 

Totalt 29 000 74 755 94 205 

Källa: «Robertsfors», förteckning över inköpta hemman och disponentens 
berättelser. Norström PM Fastighetsförteckning 1.5.68. RBA. 

Denna kraftiga expansion av skogsarealen kan sägas vara symptomatisk för 
denna tids skogsindustri, vilken präglades av fusioner. Lagstiftningen bromsa
de denna utveckling under åren fram till 1965. 
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Tabell 10. Större skogsbolags skogsinnehav i norra Sverige åren 1918 och 1938. 
1 000-tals ha produktiv skogsmark. 

1918 1938 
MoDo 350 Kramfors AB (SCA) 380 
Munksunds AB 310 MoDo 370 
Kramfors AB 251 Munksunds AB (SCA) 298 
Graningeverkens AB 129 Graningeverkens AB 144 
Svanö AB 120 Forss AB 132 
Forss AB 104 Dynäs 123 
Strömnäs AB 96 Holmsunds AB (SCA) 76 
Kungsgården — M AB 89 Nordmalings Å AB 71 
Holmsunds AB 82 Kungsgården — M AB 67 
Nordmalings Å AB 76 RAB 65 
Ströms T AB 59 
Björkå AB 55 
RAB 54 

Anm. Företagen som ingick i holdingbolaget SCA ägde 1938 836 000 ha i norra 
Sverige och totalt 1 646 000 ha. 

Källa: Gaunitz (1966) bilaga 2. 

För att införa en modern skogsvård anställde Kempe jägmästaren Vilhelm 
Alund, vilken även kom att få ett övergripande ansvar för bolagets alla skogar 
samt det direkta ansvaret för sådan skogsvård som t ex plantering av skogsplan
tor. De två skogsförvaltarna Mauritz Klockhoff och Per Johansson ansvarade 
för skogsavverkningarna och flottningen i Burträsk och Gällivare, de två skogs
förvaltningsområdena, som bolagets skogar var indelade i. Med den tidens mått 
mätt lades mycket stora summor ned på skogsvården; främst skogsdikning och 
frösättning.63 

Antalet skogsarbetare, vilka rekryterades bland bönderna i trakten, variera
de starkt från ca 1 000 till 2 000 man per år. Här liksom på andra håll tog vanligt
vis köraren skogsarbete på entreprenad, men RAB träffade även avtal direkt 
med huggarna. Den normala dagsförtjänsten var år 1913 från 5,50 till 6 kr för 
en körare med häst och 2,50 kr för en huggare. I regel ägde arbetarna hästarna 
och körredskapen, men vid behov kunde bolaget inköpa dessa. I Robertsfors ar
betade skogsarbetarna vanligtvis från november till mars månad omkring sex 
timmar per dag. Under vårvintern utökades arbetstiden till mellan sju och nio 
timmar. Under sommarhalvåret sysselsattes dessa skogsarbetare vid flottning
en. En del blev säsongarbetare vid brukets industri eller jordbruk, och andra ar-
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betade på sina egna jordbruk.64 

Rickleån med biflöden blev allmän flottled fram till Robertsfors bruk år 
1904. Därefter sökte Domänstyrelsen år 1905 och Bure AB år 1912 även få till 
stånd en reglering av Rickleåns nedre lopp för att möjliggöra flottning ner till 
havet. Båda återkallade senare sina ansökningar, eftersom det ansågs vara för 
dyrt att rensa ån ända ner till havet. För att underlätta flottningen bildades 1907 
Rickleåns flottningsförening. RAB delade från denna tid flottleden, Rickelåns 
övre lopp, med Bure AB och Sävenäs Nya AB som flottade mindre kvantiteter 
tom år 1928, då RAB åter blev ensam flottare i Rickleån. Vid flottningsarbetet 
sysselsattes mellan 500 och 1 000 man någon eller några månader under som
marhalvåret.65 

Kempe eftersträvade, som nämnts ovan, en produktionsapparat som i hu
vudsak utnyttjade bolagets egna råvaror, allt från virke till energi. Under hans 
period som VD kom också virkesleveranserna från de egna skogarna att domi
nera virkesfångsten. De årliga variationerna var emellertid stora och andelarna 
för leveransvirke och rotposter ökade. Framför allt var det rotpostköpen av såg-
timmer, som blev betydande under hans tid som VD. Rotposter kunde under 
vissa år dominera sågtimmerfångsten, men hade inte samma betydelse för gran-
massaveden. Här var det istället leveransvirket som främst kompletterade de eg-

Diagram 1. Virkesfångsten uppdelad på egna hemman, rotposter och leve
ransvirke 1898-1927. Milj kbf. 
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Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1927. RBA. 
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na skogarna. Denna utveckling låg i linje med den allmänna för de norrländska 
sågverken, vilkas andel av köpt sågtimmer ökade från ca 30 till 40 procent under 
denna period.66 

Under denna period fortsatte man vid Robertsfors att framställa kol för bru
kets behov och för försäljning. Man kolade dels ribb från sågen, sågverkskol, 
dels toppar och smågranar, skogs- eller rundvirkeskol. Ribbkolning hade en rela
tivt stor betydelse för de norrländska sågverken från början av 1870-talet och för 
järnbruken eftersom den hade lägre fosforhalt än rundvirkeskol. Ca 25 procent 
av järnbrukens kol var framställd av ribb före massaindustrins genombrott.67 

Obeaktat förtjänsten av kolningen var det ur skogsvårdssynpunkt bra att ut
skottet kolades. Under 1800-talets slut och början på 1900-talet steg priset på kol 
kraftigt, och RAB fick även långtidskontrakt för försäljning. Detta medförde en 
utökning av kolningen. Man började planera för att bygga en större kolugn som 
skulle ersätta milkolningen i Robertsfors. Planerna realiserades emellertid inte i 
Robertsfors. Däremot lät Kempe bygga en kolugn i Dal till mycket stora kostna
der, och med dåligt resultat. Benägenheten att binda sig för flerårskontrakt upp
hörde, då experimenten i Dal visade att man kunde använda skogen till sulfit
massa. Sedan sulfitfabriken var färdigbyggd minskade kolningen för att slutli
gen bli helt betydelselös. Dessförinnan hade kolningen givit intäkter på närmare 
10 000 kr per år. Den senare omfattningen av kolningen varierade och vissa år, 
exempelvis krigsåret 1916, gav den ett relativt betydande tillskott.68 

LASTAGEPLATSEN I SIKEÅ 

Brädgården hade tidigare utvidgats endast genom utläggning av nya stapelfötter 
inåt land i stället för en utvidgning utmed stranden. Därmed blev brädgården 
mycket djup och arbetet i den mycket kostsamt. En sådan brädgård medförde 
även sämre kvalité på virket, vilket orsakade reklamationer. Dessa berodde dock 
i lika hög grad på bristande tillsyn hos skeppningsförmännen. Direkt efter köpet 
började man göra utfyllningar av lastageplatsen, främst med sågavfall. Vidare 
pålades marken.69 

Lastageplatsen byggdes med endast en högbana i mitten, som förseddes med 
två spår. Mellan spåren lämnades plats för fyra staplar i bredd och på yttersidor
na för två. Ett justerings ver k placerades även på kajen, vilken slutligen blev 15 m 
bred. Denna nya brädgård, som anlades kring sekelskiftet, kom att halvera 
skeppningskostnaderna. Vidare kunde antalet stabbläggare undan för undan 
minska. Det var en för företagsledningen positiv utveckling, eftersom dessa stän
digt hade givit anledning till «oro och bråk».70 Antalet arbetare vid brädgården 
i Sikeå var ca 90 under vinterhalvåret och ca 150 man under sommaren. Stuveri-
arbetet vid lastageplatsen utfördes av en kooperativ stuvarförening, ansluten till 
såväl Norrlands stuvareförbund som Svenska transportarbetareförbundet.71 
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Under 1920-talet började skeppningskostnaderna för det sågade virket åter att 
stiga, så att de under 1930-talet i fast penningvärde var lika höga som före om
läggningen år 1900. De olika arbetsmomenten för brädgårdsarbetarna, juste
ring, sortering, märkning, frambärning av bräderna till inlastning samt snö
skottning, var desamma under perioden; så även kostnaderna för administra
tion, försäkringar och elkraft. Kostnaden för underhåll och reparationer var 
även jämnt fördelad fram till de besvärliga åren kring 1920 då ledningen drastiskt 
minskade dessa utgifter. Vid mitten av 1920-talet var utrustningen uppenbarli
gen så nedsliten, att stora medel måste anslås till att förbättra densamma. Under 
1930-talet minskade utgifterna återigen för underhåll och reparationer. En an
nan kostnad som minskade var den för splitvedshanteringen. En förklaring till 
detta är att hanteringen med försäljning av ved till ångbåtarna minskade i om
fattning.72 

SÅGVERKET 

Vattensågen i Robertsfors, ursprungligen uppförd år 1798, var försedd med fem 
ramar och två kantbänkar. Åtgärder mot brister som fanns i sågens skötsel, vid-
togs omgående efter köpet. För att lösa problemet med att en för stor mängd 
bakar kolades, installerade man ett stavverk med två enkla klyvsågar, vilka er
hölls från Dal. Vidare placerades två stycken kapsågar framför kantborden, och 
ytterligare en kapsåg anskaffades för att kapa bakarna. Denna användes även till 
att justera bräder och plank under de tider, då ingen försäljning pågick. För detta 
ändamål investerade man senare i ytterligare en klyvsåg.73 Framdragningen av 
det landdragna timret skedde från början med häst, något som i längden blev 
alltför dyrt, då det behövdes ända upp till åtta hästar enbart för detta ändamål. 
Istället installerades linor, som drog upp timret till sågen. Under det första året 
installerades även en ny turbin för att öka sågens kapacitet.74 Med den nya tur
binen räknade Kempe med att sågverket skulle kunna komma upp till 10 000 stds 
per år, genom att alla fem ramarna nu kunde användas. Därmed kunde man 
blocksåga på tre ramar och fyrskära på två.75 Det visade sig emellertid att Kem
pe varit alltför optimistisk när det gällde sågens kapacitet, då målet på 10 000 
stds per år aldrig uppnåddes. 

Sågställaren ansvarade ensam för sågen och hyvleriet med drygt 100 anställda. 
År 1920 anställdes även en hyvleriförman.76 

Sågningstiden varierade i början av seklet. Vid god orderingång arbetade man 
i två skift; i annat fall i 11 timmars «enkelvakt». Att endast såga på dagen ansågs 
vara bättre ty dels gick sågningen bättre då, dels blev en del arbetare disponibla 
till annat arbete inom bruket.77 Under de första åren fortsatte det gamla samar
betet med Dalkarlsåsågen, vilken anlitades för legosågning av en del av timret ef
ter Dalkarlsån. Men senare, när timmerupptagningen från Sikeå till Robertsfors 
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Diagram 2. Antalet sågade standards bräder 1898-1936. Glidande 3-års medeltal. 
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Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1936. RBA. 

fungerade bättre, upphörde samarbetet.78 

Kempe hade som princip att inte låta legosåga hos bönderna, vilka hade bya-
sågar i alla större byar i trakten, eftersom han ansåg att detta kunde uppmuntra 
till fortsatt sågning. Men om han däremot kunde köpa billiga trävaruprodukter 
från bönderna, eller under år när sågningen vid bruket gått dåligt, som åren 
1900, 1909, 1910 och 1920, steg inköpen av trävaror från något hundratal stds till 
runt 1 000 stds.79 

Tillgången på vattenkraft vid Robertsfors visade sig räcka även för en hyvel. 
Då anläggnings- och driftskostnaderna ansågs bli jämförelsevis låga, uppsattes 
en sådan år 1902. Hyveln var avsedd att arbeta för såväl export som försäljning 
lokalt. År 1909 erhöll hyvelavdelningen en stor sk exporthyvel. Efter hyvelns in-
stallering år 1902 hyvlades ca en tredjedel av virket, under 1910-talets sista år 
minskade emellertid andelen till ca tio procent, för att efter år 1920 åter stiga till 
strax under 50 procent. 

Ett par hundra stds bräder per år användes av bruket självt eller såldes i Ro
bertsfors, vilket motsvarade två till tre procent av produktionen. År med större 
byggnadsprojekt såsom åren 1903, 1910 och 1929 fördubblades den egna för
brukningen till drygt 400 stds per år. 

Under slutet av 1909 och under 1910 skedde en ombyggnad av sorteringsverket 

Stds 

1900 1910 1920 1930 1935 

RAB Disponentens berättelse 1898-1936. RBA. 
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vid sågen. Härigenom vanns utöver en effektivare sortering av virket också något 
lägre arbetskostnader i brädgården.80 

Diagram 3. Sågverkets redovisade resultat 1898-1936. Fasta priser (1900 = 100) 
och glidande 3-års medeltal. Tkr. 

Tkr 300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 T T T 

1900 1910 1920 1930 1935 òr 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1936. RBA. 

Att inte vinsterna för sågningen i Robertsfors blev större i jämförelse med Seth 
M Kempes andra sågverk under åren kring sekelskiftet förargade honom mycket; 
i synnerhet som driftskostnaderna av en vattensåg var betydligt lägre än för en 
ångsåg.81 Arbetskraftskostnaderna kunde vid ett sågverk som låg så avskilt, 
som Robertsfors gjorde, hållas betydligt lägre än exempelvis vid Sandö och Dal, 
vilka låg mitt i ett industricentrum. Även arbetarnas förmån att äga egen jord 
borde ha en kostnadssänkande effekt. Efter de problematiska åren i inledningen 
steg emellertid produktionen och försäljningspriserna, och därmed förbättrades 
resultatet betydligt fram till år 1910. Under 1910-talet gav sågen relativt god och 
jämn avkastning. Under nästa decennium blev sågverkets resultat allt sämre. 
1921 års kris klarade sågen bra, i motsats till massafabriken, men 1931 och 1932 
års resultat fick skrivas med röda siffror. Sågens «kräftgång» berodde till en del 
på att vinstmarginalerna allmänt blev sämre för sågade produkter. Bolaget hade 
uppenbara svårigheter att hålla nere tillverkningskostnaderna, vilka i fast pen
ningvärde steg från nio kr år 1919 till 24 kr år 1930 per stds. En av orsakerna till 
de höga tillverkningskostnaderna i början av 1900-talet kan sökas i att det 
smäckrare timret vid Robertsfors höjde arbetskostnaderna för såväl arbetet i 
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Sågverket och sulfitfabriken år 1923. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 

skogen som sågning och skeppning. De stigande kostnaderna efter år 1919 be
rodde emellertid inte på någon ökad stockåtgång eftersom timret under 1920-
talet, liksom i början av 1930-talet blev allt grövre. Orsaken till de höga sågkost-
naderna kan främst sökas i minskat kapacitetsutnyttjande och i ökade kostnader 
för underhållet av den nedslitna sågen och höga staplingskostnader. Kostnader
na för själva sågningen hade reducerats med ca 25 procent i och med ombyggna
den 1915. 

Under en lång tid hade man planerat för en ombyggnad, men först vid krigs
utbrottet hösten 1914 kom beslutet om en fullständig modernisering av sågen, 
vilken utfördes våren 1915 till en kostnad av närmare 200 000 kr. Den modernise
rade sågen förseddes bara med fyra ramar, medan kantbänkarna utökades till 
tre. Genom de moderna ramarnas större effektivitet kunde man nu upphöra med 
all nattsågning, utan att kvantiteten sågat virke för den skull minskade.82 Detta 
var den sista större förnyelsen av den såg, som blev den sista större vattensågen 
i drift i Sverige. Den lades ned år 1936 och beslutsprocessen runt nedläggningen 
kommer att utförligt behandlas i kapitel 3.3. 

SULFITFABRIKEN 

I februari år 1904 startade produktionen i RABs nya sulfitfabrik, som byggdes 
för en produktion av mellan 4 000 och 6 000 ton pappersmassa per år. Fabriken 
drevs med ångmaskiner eldade med lövved och avfall från sågen. Sedan det förs
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ta årets «barnsjukdomar» övervunnits, steg produktionen 1905 till nära det be
räknade eller 6 000 ton. Produktionen ökade sedan snabbt fram till år 1909, då 
8 000 ton passerades. Därefter pendlade produktionen mellan 8 000 och 9 000 ton 
fram till år 1923. Undantag var åren 1918, 1921 och 1922, då produktionen upp
hörde under längre perioder. År 1918 var orsaken brist på framför allt svavel och 
1921 och 1922 svårigheter att finna avsättning för massan. Från och med år 1923 
kunde produktionen successivt utökas till ca 12 000 ton år 1927. Under dessa år 
utökades och moderniserades produktionsapparaten för i det närmaste 50 000 kr 
per år. Åren 1917 till 1921 var investeringskostnaderna ett eller ett par hundra tu
sen kr. Resultaten av dessa förbättringar kan utläsas i de nämnda produktions
höjningarna men även i minskad råvaruåtgång; exempelvis minskades förbruk
ningen av svavel från 130 till 85 kg per producerad ton massa och kalksten från 
200 kg till 140 kg och slutligen massavedsåtgången från 240 kbf till 185 fram tom 
år 1927. År 1910 ersattes ångmaskinerna till en del med elektriska motorer i sam
band med att vattenkraftsstationen i Fredriksfors byggdes. 

I fast penningvärde minskades råvaru- och tillverkningskostnaderna fram till 
år 1916, varefter de kraftigt steg, för att efter år 1922 återigen sjunka och vid pe
riodens slut ligga på ungefär samma nivå som vid dess början.83 

För att kunna klargöra den specifika kostnadsbild RABs massafabrik hade, 
har en jämförelse gjorts med det för år 1914 befintliga genomsnittet för stark-
massaproducerande svenska sulfitfabriker. 

Tabell 11. Tillverkningskostnaderna per ton för massafabriken i Robertsfors 
och i medeltal för de svenska sulfitmassafabrikerna år 1914. Kr. 

RAB Medeltal 
Massaved 40,19 48,82 
Energi 7,20 12,82 
Svavel 9,55 6,34 
Kalksten 1,29 1,06 
Övr mtrl & underhåll 9,07 6,93 
Löner 15,25 14,50 
Administration 2,46 3,24 
Fraktkostnader 0,78 0,00 

Summa 85,79 93,79 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1914. RBA, Den svensk cellulosaindustrins 
utveckling (1918) s 107f. 

Som framgår av tabellen ovan hade fabriken år 1914 lägre massaveds- och energi
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kostnader än den genomsnittliga massafabriken. Detta berodde i huvudsak på 
att konkurrensen om massaved inte var så stor i RABs upptagningsområde. Att 
energikostnaderna var så låga har sin förklaring i att fabriken endast eldade med 
lövved och avfall från sågen och hyvleriet, samt att man hade egna kraftverk. 
Kostnaderna för frakterna av råvaran upp till Robertsfors och av massan ner till 
Sikeå var uppenbarligen inte så omfattande i relation till totala summan. 

Fabriken uppvisade goda resultat under hela perioden förutom åren 1921 och 
1922, när den gick med förlust. Vinsten år för år redovisas i ett diagram med 
kommentarer i kapitel 2.2.2. 

Kempe kom senare till insikt om att placeringen inne i landet trots allt var 
olycklig. År 1927 verkställde platschefen, disponent Åhrberg, en utredning som 
visade att man för åren 1925, 1926 och 1927 fick årliga extra kostnader på ca 
75 000 kr pga att fabriken och sågen inte var placerad vid kusten, som var bruk
ligt på andra håll. Vattnet i Rickleån visade sig även vara olämpligt, eftersom det 
innehöll en stor mängd humussyra, vilken medförde att massan missfärgades.84 

Fabrikens drift övervakades av en driftsingenjör som till sin hjälp hade ett an
tal förmän. Från och med år 1916 anställdes även en biträdande ingenjör. Antalet 
anställda arbetare ökade från ca 100 till 150 man år 1927.85 

MEKANISKA VERKSTADEN 

Förutom att mekaniska verkstaden fungerade som underhålls- och reparations
avdelning för bruket och andra företag i närheten, producerade den även detaljer 
till andra företag, såsom mejerier, kvarnar och sågverk. Dessutom tillverkades 
här ett litet antal tröskverk, bakugnar mm. År 1900 utvidgades verkstaden och 
två elektriska motorer anskaffades. Gjuteridelen tillbyggdes år 1908 för 12 000 kr 
och år 1919 installerades en helt ny maskinpark för 53 000 kr. 

Verkstadens och sulfitfabrikens ingenjörer fick till uppgift att utveckla maski
ner som skulle möjliggöra Kempes intentioner att utnyttja de egna råvarorna för 
energiproduktionen vid företaget. Detta lyckades över förväntan och tre ingenjö
rer utvecklade var sin maskin som skulle komma att medföra relativt stora fram
gångar. En försäljning kom till stånd i hela Norden och också i Ryssland. Dessa 
var Vilhelm Adrians huggmaskin för bränsleflis till ångpannor från år 1902, 
A.H. Börresens stoker för eldning av sågverksavfall i ångpannor från år 1910 och 
slutligen Albert Fresks barkningsmaskin från år 1918. Tack vare försäljnings
framgångarna med dessa maskiner ökades verkstadens externa debitering från 
runt 20 procent till närmare 70 procent under denna period. Trots detta gav den 
emellertid aldrig några större vinster. Dessa låg i medeltal runt 10 000 kr per år, 
vilket till stor del kan förklaras av att interndebiteringen skedde till självkost
nadspris. Även antalet anställda var lågt och stabilt, mellan 30 och 40 man. Anta
let arbetsledare utökades däremot under åren 1918 och 1919, då en verkmästare 
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Interiör från mekaniska verkstaden år 1911. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 

och en gjutmästare anställdes. Dessa, tillsammans med den sedan tidigare an
ställda ingenjören, utgjorde arbetsledningen.86 

TRANSPORTFÖRHÅLLANDEN 

Avståndet mellan Robertsfors och Sikeå hamn är ca sex km. År 1875 påbörjades 
byggandet av en smalspårig järnväg mellan orterna för transport av råvaror upp 
till Robertsfors och för befraktning av färdiga produkter ner till hamnen i Sikeå. 
I början drogs vagnarna med hästar, men år 1889 inköptes ett ånglok. Redan vid 
köpet 1897 insåg Kempe, att det behövdes ett elektriskt lokomotiv för att ersätta 
det gamla vedeldade «Charles». Med ett elektriskt lokomotiv kunde man ta vag
narna med bräderna direkt från sågen och föra dem in på brädgården i Sikeå. 
Detta var inte möjligt med ett lokomotiv eldat med ved eller kol utan stor brand
risk, vilket i sin tur skulle leda till mycket höga brandförsäkringspremier. Därför 
elektrifierade man banan och köpte elioket «Starkotter» från Luth & Rosén för 
en sammanlagd kostnad av ca 50 000 kr. Åren därefter satsade man på ytterligare 
två lok främst för växlingstjänst, och 1914 inköptes ett andra trafiklok.87 
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ENERGIPRODUKTION 

Vid Robertsfors industrier började man använda elektrisk kraft år 1893. Detta 
år ersattes sågverkets vattenhjul med en turbin av egen tillverkning, vilken försåg 
verkstaden med elektrisk kraft och såg och kvarn med elektrisk belysning. Dam
men, som byggts redan under åren 1856-57, var vid Kempes köp i så dåligt skick 
att det fanns risk att den skulle raseras vid en kraftig vårflod. Under åren 1899 
och 1900 revs därför dessa anläggningar och en ny elektrisk kraftstation uppför
des vid verkstadsfallet, dvs på samma plats som tidigare. Den gamla kanalen från 
bruksdammen byggdes om och fallhöjden ökades genom att forsen nedanför 
rensades. Vattnet leddes in till tre turbiner, även dessa av egen tillverkning. Det 
elektriska maskineriet utgjordes av fyra stycken likströmsgeneratorer för drift av 
lokomotivet, för belysning och drift av verkstaden mm. Den ursprungliga 
växelströmsgeneratorn användes för sågens belysning. Via järnvägsledningen 
drevs även det elektriska kapverket i Sikeå brädgård. Kostnaden för ombyggna
den av dammen och uppförandet av kraftstationen med utrustning uppgick till 
omkring 100 000 kr, och införandet av elektrisk drift och belysning i Sikeå beräk
nades ha kostat ca 16 000 kr. Denna nya vattenkraftsanläggning hade föregåtts 
av ett flertal undersökningar av fallhöjd och vattenmängd vid de olika fallen, vil
ka utgjordes av «verkstadsfallet», «sågfallet» samt fallen vid Fredriksfors och 
Isakfäbodarna. Planerna på att utnyttja fallen vid Isakfäbodaforsen avancerade 

Robertsfors, Fredriksfors Kraftstation 

Fredriksfors kraftstation. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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längst, men Överklintens byamän, vilka hade äganderätten till marken, satte 
stopp för förverkligandet av planerna. 

För att förse sulfitfabriken och Sikeå hamn med ytterligare elektrisk kraft och 
för att spara på vedbränsle vid sulfitfabriken, byggdes kraftstationen i Fredriks
fors under sommaren och vintern 1909. Hela anläggningen uppfördes i sten och 
armerad betong och kostade 257 000 kr. Häri ingick kostnader för damm och 
byggnader 150 000, för maskiner 87 000 och för ledningar 20 000 kr. Kraften led
des högspänd till sulfitfabriken och Sikeå. Genom tillskottet av kraft till sulfit
fabriken minskades dess behov av bränsle, främst kolved, avsevärt. 

Kraftstationen vid verkstadsfallet ombyggdes vintern 1913/14 för ca 60 000 kr. 
Utloppskanalen fördjupades och de gamla turbinerna ersattes. Detta nya energi
tillskott leddes in på kraftnätet från Fredriksfors kraftstation. 

Vattenkraften utnyttjades, förutom i dessa två elektriska kraftstationer, ge
nom direkt turbindrift av sågen. Vid sulfitfabriken fanns dessutom en ång
maskin, som huvudsakligen eldades med sågverksavfall.88 

JORDBRUKET 

Jordbruksegendomen i Robertsfors var en av Norrlands största och omfattade 
en åkerareal på totalt 330 ha varav bruket utnyttjade 212 ha. Efter köpet moder
niserades egendomen och anpassades till industrins behov och Kempes före
tagsstrategi genom att arbetarna fick egna små brukningsenheter, sk nyverken. 

Höbärgning från Slyet år 1921. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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Brukets olönsamma kvarnrörelse lades ned år 1903 och mejeriet år 1911. Brukets 
svinhus avvecklades under de första åren av 1900-talet och den sista grisen såldes 
år 1905. Tidigare hade man haft ett hundratal grisar. Företaget införde ett ratio
nellt växelbruk, utvecklat av agronom Axel Bosin, och konstgödsel började an
vändas. Omoderna jordbruksmaskiner och vagnar byttes ut och nya anskaffades 
efter förebilder från Sydsverige. Som ett led i statens försöksverksamhet upplät 
bolaget ett område av sex ha för jordbruksförsök under ledning av professor Si
gurd Rhodin. Detta gjordes för att utöva ett positivt inflytande på bygdens och 
länets jordbruk. På försöksfältet utvecklades tidigt mognande korn- och havre
sorter samt nya potatissorter, lämpliga för norrländska förhållanden. Ladu
gårdsbesättningen utgjordes av omkring 140 kor, ett 50-tal ungnöt och 25-50 
hästar. Årligen såldes 70 000 1 mjölk, 500-600 kg smör och 12 500 kg ost.89 

I och med mejerirörelsens nedläggning upphörde försäljningen av smör och 
ost. Bolaget utvecklade därefter traditionen, att åt arbetarna mot lågt arrende 
utskifta allt större jordarealer, fördelade i lotter på drygt en ha, sk ny ver ken. 
Småbrukens ladugårdar uppfördes av bruket dels i längor, dels fristående. Lador 
byggde arrendatorerna i regel själva med virke, som bruket tillhandahöll. För 
kornas sommarbete uppläts hagar med tillhörande skogsmarker. Merparten av 
åkermarken överlämnades därmed till arbetarna. Bolaget behöll endast så myc
ket som behövdes för produktion av mjölk för tjänstemäns, förmäns och tillfälli
ga arbetares behov samt för de arbetare, främst i Sikeå, som behövde köpa mjölk. 
Detta behov täcktes av 50 till 70 mjölkkor. Arbetarna arrenderade år 1920 270 ha 
mark och hade 210 nyverken med sammanlagt 275 kor, vilket innebar att i det 
närmaste alla industriarbetarhushåll hade ett mindre jordbruk med en ko och ett 
ungdjur och ibland också en gris och några höns. Exakt vilket värde dessa små
bruk hade för arbetarna är svårt att veta, men enligt gjorda beräkningar motsva
rade inkomsterna mellan 20 och 50 procent av den arbetslön, som arbetarna fick 
av företaget. Under krigsåren 1914-18 var betydelsen av denna förmån naturligt
vis avsevärt större.90 

Kempe hade också som mål att från de skogshemman bolaget köpt, sälja till
baka jordbruksdelen med skog för husbehov till arrendatorerna. 279 arrende
gårdar såldes med en medelareal på 22 ha. Dessutom avsöndrades 170 mindre 
lotter i huvudsak för odlingsändamål till de nämnda friköpta arrendegårdarna 
eller närliggande jordbruk och till arbetare för att bygga mindre egna hem. Vida
re såldes 231 bostadstomter.91 

Vid jordbruket växlade intensiteten i arbetet högst väsentligt med årstiderna, 
och då främst inom åkerbruket. Antalet fast anställda var under denna periods 
första hälft ca 50 till 60 personer. Från och med 1910-talets mitt minskas antalet 
till omkring 35-40 man; därefter skedde dock en mindre ökning. Under jordbru
kets högsäsong, från juli till oktober, var sammanlagt ett hundratal arbetare sys
selsatta. Det var i huvudsak kvinnor och ungdomar, men även en del av de som 
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arbetade i skogen under vinterhalvåret sysselsattes här. För jordbruket behövdes 
endast en arbetsledare, titulerad befallningsman. Arbetstidens längd varierade 
för olika kategorier av jordbruksarbetare. Ladugårdsarbetarna arbetade 10-11 
timmar varje dag i veckan, övriga exempelvis körkarlarna, 8-10 timmar med ledi
ga söndagar. Lantarbetarnas löner låg något under exempelvis sågverksarbetar
nas, men i j ämförelse med andra lantarbetare ansågs löner och löneförmåner go
da. Fram till hösten 1907 beräknades lönen efter dagsverken, därefter övergick 
man till timlön. Timlönen sattes för körkarlar till 25 öre och för ladugårdsarbe
tare till 22 öre; från år 1909 fick även de senare 25 öre. Timlönen hölls därefter 
konstant till år 1916, då ett flertal löneökningar följde. Under periodens senare 
hälft ökades inkomsterna även genom att vissa prestationslönesatta moment in
sattes.92 

Det ekonomiska utfallet av företagets jordbruk var i stort sett plus minus noll 
sett över hela perioden. Men dess betydelse var en helt annan. De anställda kun
de erhålla relativt billiga jordbruksprodukter, och få extra inkomster genom 
hustruns och barnens arbete vid «nyverkena» och skördearbetet. För företaget 
medförde det en fastare arbetarstam med starka lojalitetskänslor gentemot före
taget och för hushållen en betydande trygghet och ett icke föraktligt ekonomiskt 
tillskott. 

2.1.4. SETH M KEMPE, BRUKET OCH SAMHÄLLET 

Från att ha varit ett bruk med ett omodernt sågverk med tillhörande skogar, stör
re jordbruk och en mindre mekanisk verkstad år 1897, omvandlades Robertsfors 
bruk fullständigt under Seth M Kempes ledning. Skogar köptes, sulfitfabrik och 
kraftstationer byggdes, och slutligen moderniserades sågverket och lastageplat-
sen. 

Alla dessa förändringar påverkade naturligtvis hela samhället i och omkring 
Robertsfors. I Bygdeå och Burträsk fanns det tidigare förutom jordbruk endast 
ett antal mindre byasågar, med undantag av två mindre ångsågar, och husbe
hovskvarnar. Konkurrens hade bolaget främst av landstingsmannen och ordfö
rande i Bygdeå sockens kommunalnämnd, grosshandlare G.W. Andersson, som 
köpte upp de mindre sågarnas produkter för vidare export.93 

Vid sekelskiftet bodde omkring 800 personer vid bruket och hamnplatsen. 
Under Seth M Kempes verksamhetsperiod fördubblades befolkningen till ca 
1 600 invånare. Denna snabba befolkningstillväxt skapade nya behov av bostä
der, skolor, samlingslokaler etc. För att planera samhället och bebyggelsen anli
tade Kempe arkitekter från Stockholm. En stadsplan ritades i vilken 150 bygg
nadstomter på i genomsnitt 1 000 m2 avsattes. På dessa tomter, som såldes eller 
skänktes till brukets arbetare, byggde arbetarna sina hus efter av Kempe godkän
da ritningar. Arbetarna erhöll dessutom lån till bostadsbyggandet.941 Sikeå ut
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stakades ett liknande, fast mindre område. Seth M Kempes bostadspolitik gick 
ut på att arbetarna skulle bo i egna hem. Som ytterligare ett led i denna strävan 
understödde han Vesterbottens Egna Hems ABs verksamhet. Vidare skulle de 
producera sina egna baslivsmedel på arrenderade småbruk. I samband med kö
pet av bruket infördes kontantlön och den gamla brukshandeln upphörde med 
sin verksamhet. Ar 1905 bildades istället på företagets initiativ Robertsfors Han
dels AB. Merparten av arbetarna och tjänstemännen blev delägare i denna spece-
rihandel, vilken år 1917 utvidgades med en filial i Sikeå. När detta handelsbolag 
övergick till KF år 1927 sålde RAB sina andelar. Samhället fick egen bank och 
tullstation år 1905; post, telegraf och telefonstation året därpå. Läkarstation, 
sjukstuga och apotek kom åren 1913 respektive 1915 och 1917. År 1915 anlades 
ett varmbadhus med tvättstuga och bastu för arbetarna och tjänstemännen. Två 
år senare blev Robertsfors en egen församling, bestående av Robertsfors bruks
område, Sikeå hamn och närliggande byar, med en folkmängd på 2 650 personer. 
Detta var föranlett av att bolaget redan år 1910 skänkte Bygdeå församling en ny 
kyrka i Robertsfors med begravningsplats och komministerboställe. RAB avlö
nade präst och klockare. En ny folkskola togs i bruk år 1905 i Robertsfors och en 
i Sikeå 1908. 

År 1907 bildades Robertsfors föreläsningsförening med ett medlemsantal på 

Robertsfors Hornorkester år 1907. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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400 personer. Föreningen hade varje år drygt ett tiotal föreläsningar samt en kon
sert och en teaterföreställning. Intresset för föreläsningarna var oftast gott men 
kunde variera. Lokala förmågor som brukspredikant pastor Johan August Klum 
och Lektor Magnusson drog endast ett tiotal åhörare, medan föredrag som 
«Bland Sydamerikas indianer» av fil dr Gustaf Bolinder fyllde godtemplarloka-
lens 400 platser. Slutsålt blev det också för det mesta när teatergruppen «Skåde
banan» från Stockholm uppträdde i slutet av 1920- och början av 1930-talet. Så 
även när operasångerskan Judith Hörndahl från Lund besökte Robertsfors år 
1919. År 1909 startades en teknisk aftonskola. Samtliga dessa verksamheter 
igångsattes av Kempe direkt eller indirekt och bolaget var huvudfinansiär för 
dem. Vidare understödde bolaget att lokaler byggdes för godtemplarlogen och 
fyra olika frireligiösa organisationer. Senare övertog bruket godtemplarlokalen, 
vilket hade den fördelen för bolaget, att företagsledningen blev informerad i för
väg om när socialdemokratiska agitatorer skulle hålla föredrag, och möjliggjor
de för Kempe att i tid engagera motagitatorer. Det var främst Arbetartidningens 
huvudredaktör Svensson som utnyttjades. 

Fil dr Erik Kempe 
VD vid Robertsfors AB 
1928-1947. 
Foto ur Carl Kempes foto
samling. 
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Befolkningsökningen möjliggjorde etablering av en lång rad mindre affärer 
och verkstäder. Exempel är Bröderna Forströms Reparationsverkstad, Roberts-
fors vattenfabrik och G. T. Sundelins Velosiped Värkstad som började tillverka 
cykeln «Robertsfors» på 1910-talet. I övrigt saknades industriell verksamhet för
utom tre kvarnar, Dalkarlså, Rickleå och Öfverklintens kvarnar. Dessa utgjorde 
ett naturligt inslag i den agrara miljö som Bygdeå och Burträsk socknar utgjorde 
under denna period, med undantag av de industraliserade enklaverna Roberts
fors och Sikeå.95 

Bolagets engagemang stannade således inte vid fabriksgrindarna. Kempe ville 
med en faderlig hand styra hela bygdens liv i stort som smått, vilket till stora delar 
också accepterades av befolkningen. De enda motsättningar som är återkom
mande gäller Kempes krav på ett ordnat bostadsbyggande, dvs att arbetarna inte 
skulle få bygga eller modifiera sina privata hus efter eget gottfinnande. Kempe 
var rädd för att utan föreskrifter samhällets genomtänkta och unika husbebyg
gelse skulle omvandlas till en «kåkstad». Bolaget och Seth M Kempe privat hade 
även en omfattande filantropisk verksamhet. Familjer med ekonomiska svårig
heter, boende inom bolagets verksamhetsområde, kunde vända sig till bolaget 
med ansökan om hjälp. Men tidens anda arbetade emot Kempe. Ett citat från 
1936 ur Västerbottens Folkblad får belysa detta; «Kemparna voro de sista repre
sentanterna för den patriarkaliska arbetsgivartypen i vårt land, de hade sin syn 
på tingen och händelseförloppet, som var dömd av den nya tidens krav på unifor
mitet"96 

2.2. ERIK KEMPE OCH ROBERTSFORS AB 

Vid bolagsstämman den 10 mars 1928 överlämnade Seth M Kempe ledningen för 
RAB till sin äldste son, den 30-årige Erik Kempe. Redan år 1922 överlät Seth M 
Kempe huvuddelen av sina aktier till sina två söner, Erik och Ragnar, vilka där
med blev huvuddelägare. År 1930 köpte dotterbolaget Åsträsk Ångsågs AB via 
en nyemission drygt fyra procent av aktiekapitalet. Andelen utökades något se
nare genom köp från familjen Kempe. I övrigt var ägarbilden mycket stabil. 

Traditionen med två årliga bolagsstämmor hade övergivits på 1920-talet. Hä
danefter blev det endast en ordinarie bolagsstämma per år. Samtidigt hade stäm
mans betydelse minskat ytterligare, och förutom de rent formella ärendena, be
handlades enbart pensionsfrågor. 

I och med att Erik Kempe övertog VD-posten stärktes dock styrelsens infly
tande. Den sammankallades tre till fyra gånger per år. Bolagsordningen ändra
des så att det därefter blev styrelsen som fattade beslut om lån. I styrelsen fattade 
man nu också alla viktigare investerings- och avtalsbeslut. Detta gjordes för
modligen pga att Seth M Kempe, som styrelseledamot, inte helt ville släppa grep-
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pet över företaget sedan det direkta ansvaret i hans egenskap av VD inte längre 
åvilade honom. Han behöll rätten att ensam teckna bolagets firma, en rätt också 
VD hade. 

Tio år senare övertog Erik Kempe själv den reella makten från styrelsen. Som 
VD blev han därefter den som ensam fattade alla beslut av vikt. Styrelsens upp
gift inskränktes åter till att omfatta personal- och bidragsfrågor.97 

Tabell 12. Aktieägare i RAB åren 1930 och 1940. Procentuella andelar. 
1930 1940 

Seth M Kempe 23,3 22,1 
Erik Kempe 28,8 27,9 
Ragnar Kempe 29,0 27,3 
Lotty Bruzelius 8,8 8,4 
Fam Bernhard Kempe 3,8 3,8 
Fam Mauritz Salin 2,4 2,4 
Fam Thor Strömman 1,8 1,8 
Tjänstemän vid RAB 2,0 2,0 
Åsträsk Ångsågs AB 4,3 

Antal aktieägare 15 19 

Eget kapital. Milj kr 6,3 5,8 

Anm. Se tabell 5. 

Källa: RAB Bolagstämmoprotokoll 1930-40, PM angående AB Robertsfors 
finansiella ställning. Aktiefrågor, Sammanställd statistik. RBA. 

Tabell 13. RABs ordinarie styrelse 1928-1947. 

1928 
VV 
LL 

Erik Kempe 
Seth M Kempe 
Ragnar Kempe 
Thor Strömman LL 
Karl Salin 
Torsten Friis 

1930-39 
vvvvvvvvvv 
LLLLLLLLLL 
LLLLLLLLLL 
L 

LLLLLLLLL 

1940-47 
vvvvvvvv 
LLLLL 
LLLLLLLL 

LL 
OOO 

Anm. V avser VD, L styrelseledamot och O ordförande. 

Källa: RAB Bolagsstämmoprotokoll 1928-47. RBA. 
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I samband med att Karl Salins svåger, generallöjtnat Torsten Friis år 1945 blev in
vald i styrelsen, blev han också styrelsens första formella ordförande. Tidigare 
hade Seth M Kempe innehaft denna roll även om han inte formellt hade blivit 
vald. 

Erik Kempe hade studerat humanistiska ämnen i Uppsala, efter att ha avlagt 
studentexamen i Stockholm år 1917. Han hade disputerat 1923 på en statsveten
skaplig avhandling om de svenska hushållningssällskapen.98 Under ferierna 
praktiserade han inom RABs skogsförvaltning och efter sin doktorsexamen 1924 
anställdes han i företaget. Erik Kempe blev tidigt styrelseledamot i RAB och 
MoDo samt i dess närstående bolag. Dessutom skulle han komma att bli leda
mot i styrelserna för Holmens bruk, Grängesbergsbolaget, AB Svensk Sprit, 
Sveriges Industriförbund, Svenska Skogsvårdsföreningen, Svenska Skogsägar-
förbundet, Skogsindustrins samarbetsutskott, Cellulosaföreningen, Export
föreningen, SHB samt i 1933 års Motorbränslesakkunniga, 1943 års Norrlands
kommitté och Vetenskaps- och Lantbruksakademierna. Erik Kempe avled has
tigt redan vid 60 års ålder, våren 1959. 

I eftermälen beskrivs främst Erik Kempes förmåga att urskilja de stora linjer
na, samtidigt som han snabbt kunde bedöma och analysera tekniska och ekono
miska frågor och fatta beslut. Han sökte att i sina avgöranden i möjligaste mån 
ta hänsyn till olika intressen och vann därigenom förtroende inom många läger. 
Vidare hade han förmågan att, så långt det var möjligt, delegera ansvar och upp
drag." 

Personer, som ännu lever och minns Erik Kempe, upplevde honom som en 
mycket begåvad men samtidigt en aning kärv och reserverad person. De anställda 
i Robertsfors anade, att han kanske hade andra och vidare vyer än sin far, men 
de hade samtidigt ett intryck av, att han kände ansvar för det RAB hans far hade 
byggt upp. Fackföreningens representanter beundrade hans intressanta och lo
giskt uppbyggda tal, men också hans benhårda sätt att driva förhandlingar. Vid 
sådana tillfällen kunde han vara obeveklig och krävde hela tiden relevanta fak
ta.100 

Erik Kempe var mer resultatinriktad än sin far och eftersträvade till skillnad 
från honom maximal avkastning på kapitalet. Han ansåg även att hans far satt 
för stor tilltro till den moderna skogsvården. Det som enligt hans förmenande 
krävdes av den svenska skogsindustrin, var en nedskärning av antalet produk
tionsenheter och en vidareförädling av de gamla huvudprodukterna vid sidan av 
ett bättre tillvaratagande av biprodukter och avfall. Seth M Kempes viktigaste 
målsättning hade varit hög soliditet för företaget, en åsikt som Erik Kempe inte 
kunde dela. Erik såg innehavet av ett relativt stort främmande kapital enbart 
som ett uttryck för den vilja att ta risker industrin borde besitta. Han skrev bl a 
följande: «Ett modernt industriföretag får aldrig stå stilla i utvecklingen. Stille-
stånd betyder tillbakagång. Det är bättre och sundare för ett industriföretag att 
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ha fabriker och maskinutrustning på toppen av vad tekniken förmår än att ha 
svällande banktillgodohavanden."101 

Erik Kempe ansåg dessutom att de tillgängliga resurserna för investeringar i 
skogsbruket skulle användas för att höja den kvantitativa avkastningen och i 
mindre grad till att förbättra skogens kvalitet och värde; «Låt oss sträva efter 
högsta möjliga produktion i våra skogar, likgiltigt av vilka trädslag men med viss 
— dock ej överdriven — hänsyn till virkeskvalitén. Överlämna med förtroende 
åt kemisterna och teknikerna att lösa problemet om de olika virkessortementens 
bästa och mest lönande användning. Handla vi efter denna linje löpa vi minsta 
risken för klander från våra efterkommande.» Hans moderna syn på skogssköt
seln, med kalhuggning följd av markberedning och plantering, överfördes även 
till MoDo när han tillträdde som skogschef där år 1940.102 

Han ansåg i motsats till sin far, att industrin behövde starka centralorganisa
tioner med stor beslutanderätt och han verkade aktivt för att stärka organisatio
nernas befogenheter, vilket han bl a klargjorde i debatten i samband med bildan
det av inköpskartellen Nordsvenska Virkesföreningen.103 

Även om Erik Kempe inte var en principiell motståndare till statliga monopol 
och regleringar var han ändå negativt inställd till dessa företeelser vilket bl a 
framgår i en reservation mot ett förslag till förstatligande av bensin- och oljehan
deln i Sverige.104 

Ett exempel, som kan konkretisera skillnaden mellan Erik Kempe och hans 
far, är hans beslut om en ombyggnad av sulfitfabriken, ett beslut som fattades re
dan under hans första år som VD. 

Erik Kempe fann nämligen vid sitt tillträde, att produktionen i Robertsfors var 
för liten jämfört med de förvaltnings- och allmänna kostnader bolaget hade. 
Därför framkastade han förslaget om en fördubbling av fabrikens produktions
kapacitet två månader efter det han tillträtt. Att marknaden för sulfitmassan ha
de blivit betydligt bättre var säkerligen inte heller betydelselöst. Tidigare hade en 
planerad utökning av sulfitproduktionen och även byggandet av en sulfatfabrik 
stoppats av Seth M Kempe främst pga bristen på egen råvara. Erik Kempe ansåg 
emellertid, att självförsörjningsgraden kunde sänkas betydligt genom köp av re
lativt sett dyrare leveranstimmer från Norrbotten. Han var även medveten om att 
en helt ny produktionsapparat måste införskaffas, med undantag av det nyss 
byggda syratornet. Vidare förordade han moderna ångmaskiner och inköp av 
elkraft externt.105 

I motsats till vad Seth M Kempe hade till vana, gjorde Erik Kempe själv inga 
egna utredningar, utan överlät detta arbete till platschefen eller ingenjören vid 
fabriken. Deras promemorior utgjorde sedan underlag för Erik Kempe och sty
relsens enhälliga beslut att omedelbart bygga om fabriken för att öka dess kapa
citet från 12 000 till 21 000 ton per år. Detta gjordes för att förbättra företagets 
räntabilitet. Denna ombyggnad skulle komma att bli den största enskilda inves
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teringen i RABs historia. Kostnaden uppgick till totalt 2,8 milj kr under åren 
1928 till 1930.106 

2.2.1. FÖRETAGSLEDNING OCH ANSTÄLLDA UNDER ERIK KEMPES 
TID 

Erik Kempe hade vid huvudkontoren i Stockholm och Härnösand till sin hjälp 
en kamrer och en kontorist. Försäljningen av brukets massa- och trävaruproduk
ter samordnas med de norrländska familjebolagen Björkå, Dynäs-Svanö, Forss, 
MoDo och Strömnäs-Nensjö år 1931 via försäljningsbolaget AB Nordsvenska 
bruk. Detta bolag hade bildats för ett samarbete om försäljning, inköp och be-
fraktning.107 

Den nye disponenten i RAB Karl Åhrberg tillträdde år 1925. Åhrberg kallades 
«Ryss-Kalle» och var född i St. Petersburg år 1880. Han flyttade till Sverige via 
Finland. Han fick i Robertsfors epitetet «destruktör» och ansågs allmänt vara 

Karl Åhrberg disponent 
vid Robertsfors AB 
1925-1940. 
Foto ur Robertsfors 
Bruksarkiv. 
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den som låg bakom de olika industrinedläggningarna där. Att någon ur familjen 
Kempe kunde vara ansvarig för sådana beslut kändes uppenbarligen svårt för be
folkningen i Robertsfors och Sikeå att acceptera, varför Åhrberg fick bära skul
den. Åhrberg ansågs vara en stor personlighet men auktoritär, vilket kan förkla
ra beskyllningarna mot honom. Han blev med tiden så impopulär i vissa delar 
av arbetarkåren att exempelvis första maj demonstrationerna i Robertsfors ut
vecklades till personliga angrepp på honom. Han hade emellertid ett gott förhål
lande till arbetarrörelsens kraftfulle företrädare, J.E. Bäckström, vilket till stor 
del berodde på att Åhrberg föredrog sådana personer som kunde sätta hårt mot 
hårt.108 

Efter det att Åhrberg 1940 lämnat RAB för en befattning vid Bränslekommis
sionen, omorganiserades förvaltningen vid RAB. Det ansvar som tidigare en
samt legat på disponenten delades nu mellan driftsingenjören Ivar Frölander 
och skogschefen, Waldemar Zetterberg. Befattningen som disponent drogs där
med in. Vidare överflyttades skogsförvaltningen i Burträsk till Robertsfors. Fyra 
år senare lade man också ned skogsförvaltningen i Gällivare, och därmed kom all 
skoglig verksamhet att skötas vid Robertsforskontoret under direkt ledning av 
skogschefen.109 

Figur 2. Organisationsschema under Erik Kempes senare verksamhetstid 
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Anm. Figuren avser perioden efter sågverksnedläggningen. Skogsförvaltningen 
var uppdelad i sex distrikt: Bygdsiljum, Gällivare, Norsjö, Robertsfors, Stor-
brännan och Åsträsk under var sin faktor. 

Källa: Strand (1985), Intervju Norström. 
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Hemmansägarsonen och värmlänningen Waldemar Zetterberg anställdes år 
1914 av RAB som skogschefsassistent. Han hade avlagt examen på Mälsåkers jä
garskola och Skogshögskolans forstmästarkurs. Aren 1917 ti ll 1919 innehade 
han en liknande tjänst vid Skönviks AB. Tjänsten som skogsförvaltare vid Wifs-
tavarfs AB tillträdde Zetterberg år 1919 och två år senare fick han motsvarande 
befattning vid RAB. Skogschef i RAB blev han år 1926 och chef för skogs- och 
bruksförvaltningen år 1940. Zetterberg var lugnare och mer omtyckt av arbetar
na i Robertsfors än sin föregångare Åhrberg. Hans försynta sätt, som bl a tog sig 
uttryck i svårighet att ge besked och att fatta självständiga beslut, vållade honom 
emellertid vissa svårigheter i chefsrollen. 

Den 28-årige civilingenjören Ivar Frölander anställdes år 1922 som andre in
genjör vid Robertsfors sulfitfabrik. Åtta år senare tillträdde han posten som 
förste ingenjör, vilket han förblev ända tills fabriken lades ned. Frölander var an
sedd som en rättvis och behärskad arbetsledare av den «gamla stammen» och 
som en mycket duktig ingenjör, egenskaper som bidrog till att han ingav stor res-

Waldemar Zetterberg 
bruks- och skogschef vid 
Robertsfors AB 1940-1948. 
Foto ur Robertsfors 
Bruksarkiv. 
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pekt. Han sökte hela tiden förbättra och modernisera fabriken, som under hans 
ledning sköttes exemplariskt, och som kom att bli hans livsverk. Hans stora nog
grannhet kunde naturligtvis irritera somliga arbetare, och slitningar uppkom 
även med andra befattningshavare inom RAB. När diskussioner om en nedlägg
ning fördes på tal, skulle det även visa sig att han av förklarliga skäl inte delade 
Erik Kempes syn på den saken.110 

Tabell 14. Antalet anställda samt deras medelårslön år 1934. 

Mer än Mindre än Medelårslön 
8 mån 8 mån för mer än 8 
anst. anställn. Totalt mån anst. kr 

Brukskontor 10 10 
Elverk 12 6 15 2 551 
Såg & hyvleri 70 27 84 2 115 
Sikeå brädgård 58 42 79 1 920 
Jordbruk & Bygg 17 9 22 1 955 
Fabrik & vedgård 151 36 169 2 750 
Skog & flottning 1 000 500 
Mek verkstad 17 2 19 2 237 

Summa 335 1 122 1 457 

Anm. Antalet anställda inom skog och flottning är en skattning utifrån Strand 
(1985). Kolumnen totalt är en addering av anställda mer än 8 månader och 50 
procent av anställda mindre än 8 månader. 

Källa: PM AB Robertsfors 5.2.35. RBA, Strand (1985). 

Det allmänt erkända «goda förhållandet» mellan arbetarna och företaget som 
grundlades under Seth M Kempes ledning fortsatte under Erik Kempes tid. 
Exempelvis skrev skogschef Zetterberg år 1946; «Sådana moderna påfund som 
strejk eller arbetsstrid i någon form är fortfarande ett fullkomligt okänt begrepp 
i Robertsfors. Detta bör ju vara ett talande bevis för den anda och det goda för
hållande, som alltid rått här mellan husbonden och hans anställda medhjälpare. 
De i företaget anställda ha känt sig såsom medlemmar i en och samma familj 
med gemensamma intressen och besjälade av viljan att upprätthålla företagets 
och hemortens goda anseende.4 4111 Utifrån en socialistisk ståndpunkt redogjor
de en utomstående iakttagare samtidigt för denna företeelse i en sk nyckelro
man, men nu i negativa ordalag rörande Robertsforsarbetarnas konservatism, 
lokalpatrotism och inskränkthet.112 

I samband med bildandet av en rikstäckande branschorganisation för produ
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centerna av cellulosa år 1932, Cellulosaföreningen, framställdes krav på att 
RAB skulle ansluta sig till Pappersmasseförbundet och SAF för att erhålla med
lemskap. Trots motstånd från Karl Salin lyckades Erik Kempe genomdriva en 
anslutning, som dock endast gällde t o m år 1935. Motståndet till en anslutning 
motiverades med att så länge inte skogsarbetarna hade organiserat sig fackligt 
skulle även bolaget stå utanför SAF. Att kunna motverka skogsarbetarnas or
ganisering ansågs nämligen som svårare om företaget anslöt sig till SAF.113 

De tre ledande befattningshavarna vid företaget, Erik Kempe, Waldemar 
Zetterberg och Ivan Frölander slutade samtliga sina tjänster inom loppet av 
några år sedan beslutet om nedläggning av sulfit- och spritfabriken var fattat. 
Erik Kempe deklarerade redan 1948, i samband med att han skulle överta VD-
posten vid MoDo, att han önskade avgå som VD vid RAB. Till hans efterträdare 
utsåg RAB-styrelsen Ragnar Kempe, vilken förutom detta även behöll sin tjänst 
som chef för MoDos kraftavdelning. Året därpå kom skogschefen Zetterbergs 
begäran att efter 32 års tjänst få dra sig tillbaka. Hans efterträdare blev förvalta
ren vid MoDos skogsförvaltning i Åsele, civiljägmästare Tage Blidberg. Ivan 
Frölander stannade kvar till år 1954 för att ansvara för omplacering av de an
ställda efter nedläggningen och försäljning av sulfitfabrikens inventarier. När 
dessa uppgifter var slutförda flyttade han till Hammarby sulfitfabrik i Storvik, 
men efter sin pensionering återvände han till sitt «kära Robertsfors».114 

Arbetarna i Robertsfors drabbades inte så hårt av de stora nedläggningarna 
av samhällets två viktigaste industrier, sågverket 1936 och sulfitfabriken 1948, 
som man kunde befara. Detta berodde i fallet med sågverket på att Erik Kempe 
genom förhandlingar med MoDo kommit överens om att man där skulle överta 
en del av de friställda. Vidare pensionerades de äldre arbetarna genom bolagets 
försorg. Övriga kunde till övervägande del sysselsättas genom ökad skogsav
verkning i samhällets närhet och av de reparationsarbeten, som påbörjades i sul
fitfabriken. Sammantaget ledde det till att arbetslösheten tom minskade i Ro
bertsfors efter nedläggningen. 

I Sikeå var situationen däremot en helt annan än i Robertsfors. Antalet arbe
tare vid lastageplatsen minskades drastiskt från ca 150 till 40 efter nedläggning
en av sågverket och arbetarna fick här söka arbete på annan ort alternativt allt
mer förlita sig till olika biinkomster som fiske, jordbruk etc.115 

Vid nedläggningen av sulfitfabriken var det Ragnar Kempe som genom att 
använda sina kontakter med ASEA bidrog till att Robertsfors fick en ersätt
ningsindustri, som kunde överta huvuddelen av de tidigare sulfitarbetarna. 
Nedläggningen påverkade arbetslöshetssituationen endast vintern 1949/50, då 
antalet arbetssökande i kommunen fördubblades från ca 60 till 120 man. Före
taget såg sig tvunget att permittera 28 arbetare denna vinter, trots att man kraf
tigt utökade skogsavverkningarna runt om i Robertsfors grannskap. Orsaken 
var att etableringen av ersättningsindustrin dröjde.116 
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2.2.2. RÅVARA, PRODUKTION OCH PRODUKTIONSAPPARAT 
1928-1947 

RÅVARAN 

Sedan Erik Kempe övertagit ledarskapet i RAB, började företaget mer aktivt 
köpa virke från Norrbotten. Virket kostade ungefär lika mycket, fritt utsorterat 
i Kalix och Piteå älvmynningar, som det från Rickleåns älvdal. Men detta virke 
skulle därefter bogseras ned till Sikeå för att lastas på järnväg för transport till 
Robertsfors, vilket medförde att denna virkesfångst blev betydligt dyrare än 
motsvarande från Robertsfors' uppland. 

Diagram 4. RABs virkesfångst av granmassaved från Norrbotten via köp (rot
poster & leveransvirke) 1913/14-1946/47. Milj kbf och andel av den 
totala virkesfångsten av sulfitmassaved. 

M i l j  k b f  P r o c e n 1  

1914 1920 1930 1940 1947 hr 

HBBMilj kb-f Procent 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1913-1947. RBA. 

Andelen virkesköp ökade även för den totala virkesfångsten, trots att sågverket 
avvecklades och därmed behovet av sågtimmer. Denna utveckling mot ökad an
del köpvirke ökade RABs konjunktur känslighet. För den norrländska skogsin
dustrin generellt minskade självförsörjningsgraden från ca 50 till 45 procent.117 

82 



Diagram 5. RABs virkesfångst av timmer och massaved uppdelad på egna hem
man, rotposter och leveransvirke 1927/28-1946/47. Milj kbf. 

1^7/^8 19jy/4U 1946/47 år 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1927-1947. RBA. 

Skogsarbetet inom RAB var fortfarande ett säsongarbete med de traditionella 
redskapen yxa, timmersvans och barkspade. Vanligtvis utfördes huggningarna 
i arbetarnas hemtrakter, men «bortaliggningshuggning» var inte ovanligt, där 
15-20 män levde tillsammans i en enkel koja under vintern. Skogsarbetarna, ca 
1 500 till antalet, arbetade sommartid vid sina familjejordbruk eller utförde 
dagsverken åt bönder. Bolaget kunde även ge sysselsättning med hyggesrens
ning, plantering och dikesröjning. Tidigare avverkades virket i huvudsak så att 
små luckor uppstod, sk blädning, eller genom enbart utplockning av avverk
ningsfärdiga träd. Under Erik Kempes ledning började man införa kalhugg
ning, följd av markberedning och sådd eller plantering. Antalet skogsförmän 
ökade betydligt under denna period, från drygt tio till ett 30-tal.118 

Som nämnts tidigare sökte Domänstyrelsen och Bure AB genomdriva en 
flottledsreglering av Rickleåns nedre lopp på 1910-talet. År 1938 aktualiserades 
frågan åter, nu av Skellefteortens Skogsägareförening. Länsstyrelsen fann lik
som tidigare, att det inte var ekonomiskt försvarbart eller att det var av något 
vitalt ekonomiskt intresse för de privata skogsägarna med en reglering. Åtta år 
senare krävde emellertid skogsägare i Bastuträsk återigen en reglering, varvid 
man hävdade följande: «Vi skogägare vidkännas genom dessa förhållande sto
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ra förluster då vi tvingas att sälja vår skog till ett enda bolag. Frånvaron av flera 
köpare av skogen efter dessa flottleder har skapat ett förhållande som är högst 
osunt. Ett system som i smått går tillbaka ända till fogdetiden har tillämpats, 
och tillämpas fortfarande av bolaget och dess ombud. Om man för tillfället står 
i mindre gunst hos dessa herrar får man kanske räkna priset på den skog man 
skall sälja efter detta förhållande.4'119 Efter 1930-talets mitt var dock priserna 
efter Rickleån likvärdiga med de efter Ume- och Skellefteälvarna. Detta berod
de dels på den ökade möjligheten för skogsindustrierna i Umeå och Skellefteå 
att frakta virket på lastbilar från Rickleån, dels på det ökande antalet cirkelså
gar i länets inland. 

Denna schism mellan vissa privata skogsägare och RAB fick emellertid till 
följd, att ett flertal skogsägare i Bygdeå och Burträsk började en säljbojkott 
mot RAB, den sk RLF-blockaden, och därmed försvårades råvaruförsörjning
en för bolagets sulfitfabrik. Skogsägareföreningen i Västerbotten sökte ofta 
spela ut «hemmabolagen» i respektive älvdal genom att sälja till utomstående 
bolag, t ex Holmens Bruk i Norrköping.120 För att motverka detta krävde de 
drabbade skogsbolagen dock utan framgång bl a en statligt reglerad fördelning 
av virket. De bildade även en virkeskartell år 1947, Nordsvenska Virkesföre
ningen, som omfattade området från Sundsvall och norrut. Graningeverken var 
det enda företag av större vikt som under den aktuella tiden stod utanför denna 
kartell som Erik Kempe aktivt påskyndade.121 För även om RAB var den helt 
dominerande skogsägaren i regionen, och ägde 28 respektive 26 procent av 
skogstillgångarna i Burträsk och Bygdeå socknar och 7 procent av dem i Norsjö, 
var man beroende av leveranser från de privata skogsägarna. 

Tabell 15. Ägarförhållandena av produktiv skogsmark i Bygdeå, Burträsk 
och Norsjö socknar år 1938. 1 000-tals ha. 

Burträsk Bygdeå Norsjö 
RAB 32 15 9 
Sandviks Å AB 5 2 0 
Holmsund AB — 1 2 
Bure AB 10 — 0 
Sävenäs AB 3 — 22 
Bondeskogar 47 35 59 
Staten 19 4 31 

Totalt 116 57 123 

Källa: Sakkunninga för undersökning av taxeringsutfallet vid 1938 års 
allmänna fastighetstaxering. RA. 
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Cirkelsågar växte som nämnts även upp i RABs «upptagningsområde» och 
blev därmed konkurrenter till bolaget om råvaran. Exempelvis fanns år 1939 nio 
sågar i Bygdeå, en i Sikeå och fem vardera i n ärliggande byarna Åkullsjö och 
Överklinten. I Burträsk by fanns det nio och i hela socknen 32 stycken. Dessa 
små cirkelsågar ägdes främst av enskilda bönder men även byalag och aktiebolag 
förekom som ägare.122 Olika trävaruhandlare i bygden köpte sedan upp det cir-
kelsågade virket för export. Ett exempel var Johan Bygdén i Bygdeå, som starta
de sin firma år 1930. Han började efter ett antal år samarbeta med Norrlands 
Tunnindustri AB som blev RABs viktigaste konkurrent på råvarumarknaden. 
Den sistnämnda fabriken grundades år 1940 under namnet Andersson & Lind
berg och ombildades till aktiebolag år 1947 och hade ett 60-tal anställda. Fabri
ken bestod av ett sågverk och hyvleri samt själva tunnfabriken. Fabriken gjorde 
framför allt sill- och tjärtunnor, samt tunnor till Bolidenverket för förvaring av 
arsenik. Men också sommarstugor byggdes. I Robertsfors fanns även en mindre 
snickerifabrik, Robertsfors snickerifabrik. 

Lastbilstrafiken började på allvar i Robertsfors vid början av 1930-talet, vilket 
underlättade råvarutransporterna från upptagningsområdet till andra sågverk, 
framförallt i Umeå och Skellefteå. 1932 bildade lastbilsägarna en sammanslut
ning för att tillvarata sina intressen. År 1940 startades orderkontoret Bygdeå Bil
frakt för de 16 lastbilar som då var anslutna.123 

SÅGVERKET 

Den svenska sågverksindustrin hade sin egentliga storhetstid bakom sig även om 
år 1929 var ett toppår, med större export än någonsin. Minskad råvarutillgång 
och ökad internationell konkurrens skapade stora problem. 

Produktionen i brukets sågverk halverades i det närmaste och antalet arbetare 
minskade från ett hundratal till ca 70 under Erik Kempes tid, innan sågen lades 
ned år 1936. Det fanns dock planer på att låta modernisera sågverket i början av 
1930-talet. Erik Kempe hade tänkt, att bolaget år 1933 skulle kunna låna medel 
för en ombyggnad av sågen från det anslag som regeringen begärt och fått bevil
jat av riksdagen för att öka sysselsättningen. «Man lär söka med ljus och lykta 
efter arbetsgivare, som äro villiga att sätta igång industribyggen, och mindre fäs
ta sig vid, hur arbetstillfällena i driften på lång sikt ställa sig i dylika anläggnin
gar . . . Mina betänkligheter mot ett sågbygge nu ha väsentligt grundats på ovil
jan att f.n. i bank upplåna erforderliga pengar. Kunde vi av Staten till exempelvis 
4,5 °7o ränta och med skälig amortering erhålla ett lån på 3/400.000 kr, skulle jag 
vara mycket mer benägen att omedelbart slå till"124 Med anledning av Kempes 
brev begärde Åhrberg in kostnadsförslag och utifrån dem framställde han kalky
ler för dels en ny såg, dels två alternativa ombyggnader av den gamla sågen. 
Dessa ombyggnader gällde en modernisering av sågtekniken. Vinsten per år be
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räknades till mellan 3 600 och 13 300 kr vid en produktion av 6 000 stds. Kostna
den för en ny såg beräknades till 300 000 kr och för en erforderlig tillbyggnad av 
kraftverket behövdes 113 000 kr. Åhrberg ansåg därför, att ett nytt sågverk var 
«alldeles otänkbart». Om något överhuvudtaget skulle göras utöver nödvändiga 
reparationer, såg han alternativet med en modernisering av sågtekniken som 
tänkbart, men han betvivlade lönsamheten på en sådan ombyggnad. Provsåg-
ningar enligt moderna metoder gjordes emellertid. Senare ansåg även Erik Kem-
pe att man skulle inta en avvaktande hållning gentemot planerna för såväl ny
byggnad som ombyggnad pga de dåvarande ytterst vanskliga världsekonomiska 
förhållandena.125 

Sågen blev därför alltmer omodern och en samtida betraktare skriver: «Den 
är ett gammalt ruckel, som borde byggts om för många herrans år sen... Utifrån 
liknade sågen en fallfärdig lada. I de smårutiga fönstren var här och var en ruta 
inslagen, och för att draget inte skulle bli så kännbart, hade arbetarna stuckit in 
en tidning eller en trasa. Väggarna var tunna och när det snöade och blåste, yrde 
snön och blandade sig med sågavfallet... Men så snart det kom på tal att sågen 
med tiden skulle läggas ned, kämpade de för att få ha den kvar. Inte därför att 
de plötsligt blivit blinda för dess skavanker eller förnekade att de klagade över 

Sulfitfabriken år 1948. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 



dess hälsoskadlighet, utan därför att de visste, att hur farligt arbetet än var, be
tydde det ändock levebröd för dagen. Och hellre än att gå arbetslösa föredrog de 
att behålla sin såg, hur fallfärdig den än månde vara. De förbannade den men 
älskade den ändå. Här hade far arbetat, här hade man själv gjort sina första tre
vande försök"126 

SULFIT- OCH SPRITFABRIKEN 

Kapaciteten vid sulfitfabriken i Robertsfors motsvarade genomsnittet för svens
ka fabriker under denna period, tack vare den under år 1929 genomförda utbygg
naden av fabriken.127 

Till en början blev problemen med den nya utrustningen i Roberts forsfabriken 
omfattande, och när produktionen kommit igång, tvingades man till drifts
inskränkningar pga avsättningssvårigheter under åren 1931-33. Åren därefter 
förbättrades produktionsprocessen successivt. Som exempel kan nämnas att ett 
laboratorium inreddes och en laborant anställdes, liksom en ritare och en repara
tionsverkmästare. 

Tillverkningskostnadens olika andelar var med ett undantag mycket stabila 
för perioden fram till år 1927. Under första världskriget ökade kostnaderna för 
svavel, kalksten och underhållsmaterial kraftigt. Däremot minskade kostnader-

Diagram 6. Antalet producerade ton sulfitmassa 1904-1948. Glidande 3-års me
deltal. 
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Källa: RAB Disponentens berättelse 1904-1948. RBA. 

87 



för massaved och arbetskraft betydligt, mätt i fasta priser. Förklaringen till detta 
är att råvaruprisuppgörelserna ingicks året före leverans, vid rotpostköp ett fler
tal år före. Att massavedspriserna därmed inte följde den allmänna kraftiga pris
uppgången är därför naturligt. 

I Robertsfors, liksom i landets övriga sulfitfabriker, skedde en kraftig produk
tivitetsökning fram till andra världskriget. Arbetsstyrkan på 150 anställda kun
de hållas konstant trots ökad produktion. Antalet förmän var under fabrikens 
första tid två men under slutet av 1910-talet och under 1920-talet ökade deras an
tal successivt till sju man. Dessa var vanligen arbetare, som tidigare fått arbetar
nas förtroende att sitta i fackföreningens styrelse. Talrika militära inkallelser av 
arbetare och avsättningssvårigheter tvingade fram driftsinskränkningar under 
andra världskriget.128 

Diagram 7. Sulfit- och spritfabrikens redovisade resultat 1904-1948. Fasta priser 
(1900 = 100) och glidande 3-års medeltal. Tkr 
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Källa: RAB Disponentens berättelse 1904-1948. RBA. 

Svårigheterna att under andra världskriget exportera pappersmassa samt att im
portera bensin, oljor, lösningsmedel och tilläggsfoder för kreaturen medförde en 
ändrad produktionsinriktning för den svenska sulfitmassaindustrin. Med hjälp 
av statlig styrning och statliga subventioner började ett flertal cellulosaindust
rier producera sprit för motordrift och mänsklig förtäring, fodercellulosa och 
foderjäst för det svenska jordbruket samt lösningsmedel bl a för färg- och fernis
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saindustrin. År 1941 byggdes en spritfabrik även i Robertsfors. Fabriken kunde 
drivas med enbart en man i tvåskiftsgång. Under de år spritfabriken var i drift 
producerade den mellan 300 000 och 500 0001 per månad, vilket utgjorde ca tre 
procent av Sveriges totala spritproduktion. Ett kännetecken för spritfabriken var 
de långa driftsstoppen.129 

Avspärrningen under andra världskriget skapade den paradoxala situationen, 
att behovet av sulfitsprit inte kunde tillgodoses pga att exporten och därmed pro
duktionen av pappersmassa, som var förutsättningen för produktionen av spri
ten, hade upphört. Den svenska förbrukningen av pappersmassa var så obetyd
lig, att den inte kunde ligga till grund för den totala efterfrågan på sprit. Lösning
en fann man i produktion av fodercellulosa, som dessutom gav ett högre spritut
byte. Man räknade allmänt med, att utbytet ökade från 65 liter per ton vid ordi
när massa till 140 liter per ton för fodercellulosa. 

Det första avtalet om sprittillverkning träffades hösten 1940 mellan Foderint-
ressentföreningen upa (senare Svenska Spannmåls AB), Statens Bränslekommis
sion och AB Svensk Sprit. I fodercellulosan, som utnyttjades till kreatursfoder, 
blandades salter och melass in. Utifrån ett tredje försäljningsavtal mellan parter
na år 1942 slöt AB Svensk Sprit, där Erik Kempe var styrelsemedlem, ett hängav-
tal med RAB om leveranser av 4 â 5 000 ton fodercellulosa. Senare slöt RAB egna 
avtal direkt med uppköparen, Svenska Spannmåls AB, om utökade leveranser. 
Ett flertal andra bolag var inte sena att följa RABs exempel med direkta avtal till 
Cellulosaföreningens förargelse.130 

Efter avspärrningen uppstod även akut brist på äggvitehaltiga foderämnen, sk 
oljekakor, inom det svenska jordbruket. Svensk Jästfabriks AB hade utvecklat 
en ersättningsprodukt, foderjäst, som erhölls från spritjästen, och som var en bi
produkt vid sulfitspritframställningen.131 I ett licensavtal från år 1941 erhöll 
RAB rätten att utnyttja Jästbolagets patent mot en engångslikvid och royalty. 
Året därpå slöts ett leveransavtal med Bageriidkarnas Jäst AB, och utrustningen 
för foder jästproduktion installerades i Robertsfors.132 Anläggningskostnaden, 
36 000 kr, var betydligt lägre än beräknat. Men produktionen blev obetydlig och 
utrustningen såldes senare till Bageriidkarnas Jäst AB och MoDo som också 
fick överta leveranskontrakten. Senare hade Erik Kempe funderingar på att ånyo 
uppta produktionen, men han avråddes av ingenjör Frölander.133 

Sulfit- och spritfabriken startade åter sin drift i maj 1942. Vid sulfitfabriken 
hade produktionen då varit inställd i över ett år. Driften hölls igång fram till de
cember 1942. Under denna period hann man producera drygt 14 000 ton foder
cellulosa och 10 ton foderjäst samt 1,9 milj liter 95-procentig sprit. Därefter vara
de uppehållet i närmare två år. Arbetarna erhöll sysselsättning i bolagets skogar 
eller vid olika industrier i länet. Efter det långa driftsuppehållet började man på 
nytt tillverka vanlig sulfitmassa, eftersom fodermasseavtalet nu var uppsagt.134 

Vid sulfitkokning bildas cymol, ett benzolkolväte, som även det kom att bli 
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värdefullt under krigets avspärrning. Under år 1945 började man vid Roberts-
fors tillvarata cymol, som efter rening kunde användas som lösningsmedel och 
rengöringsmedel, men också för framställning av toluen. Tidigare tillvaratogs 
inte cymolen, eftersom dess starka och obehagliga lukt gjorde arbetet besvär
ligt.135 Redan under åren 1940 till 1942 erhöll RAB förfrågningar om leveranser 
från intresserade cymolköpare. Ingenjör Frölander gjorde därför en kostnads-
och intäktskalkyl, som visade att en anläggning skulle dels bli billig och dels vara 
amorterad redan efter 3,5 månad, varför han beslutade att skaffa den behövliga 
utrustningen.1361 maj 1943 slöt RAB och Statens Krigsmaterielnämnd ett leve
ransavtal, där RAB förband sig att leverera hela sin produktion av cymol till 
Krigsmaterielnämnden. Utrustningen kom att kosta 6 400 kr. Pga de «vidriga 
omständigheterna», dvs obehaglig lukt vid framställningen, började produktio
nen av cymol i någon större omfattning först under våren 1945.1 oktober samma 
år meddelade Krigsmaterielverket, att det inom kort avsåg att lägga ned sin egen 
toluoltillverkning, och ville därför att RAB skulle avstå från rätten att i framti
den leverera cymol. Kempe godtog detta om materielverket i sin tur var villigt att 
köpa företagets lager av cymol, vilket också skedde. Därmed upphörde tillverk
ningen i Robertsfors.137 

Saxpartiet och hydrauliska pressen i pappsalen år 1948. Foto ur Robertsfors 
Bruksarkiv. 
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Produktionen av sulfitmassa fortsatte efter kriget, men med återkommande av
brott, fram till den 26 juni 1948, när det sista koket tappades och den sista massa
balen lämnade fabriken; en epok var tillända vars slutfas närmare skall beskrivas 
i kapitel 3.6. 

ÖVRIGA PRODUKTIONSAVDELNINGAR 

Mekaniska verkstadens orderingång blev alltmer vikande och den kom därför att 
i huvudsak bli en reparationsavdelning till sulfitfabriken. Reservdelstillverk
ning, främst till de 110 Freskmaskinerna, som RAB tillverkat, gav även den en del 
externa intäkter. Men antalet anställda minskades drastiskt från ca 30 till ca 10 
personer åren 1930 till 1935. Diskussioner om en eventuell nedläggning förekom 
ofta.138 

Efter det att Erik Kempes tillträtt som VD, började bolaget köpa elkraft från 
Övre Norrlands Kraftverks AB. I samband med att sågen lades ned 1936 byggdes 
ett nytt kraftverk på den plats, där sågen tidigare hade legat, varvid behovet av 
kraft utifrån minskade. 

I och med andra världskriget fick arsenikimpregneringen av trävirke sitt ge
nombrott. Bolidens Gruv AB, som hade utvecklat och patenterat denna metod, 
slöt avtal med olika producenter, däribland RAB, som därmed erhöll rätten att 
utnyttja metoden i fråga. I impregneringsverket, som uppfördes år 1943, variera
de antalet anställda mellan 6 och 12 man.139 

Lönsamheten vid jordbruket blev allt sämre. Olika alternativ för att stoppa 
denna utveckling diskuterades. Exempelvis företogs uppfödning av kalkoner un
der kriget, men det visade sig inte vara ekonomiskt försvarbart. Zetterberg hade 
även långtgående planer på en större linberedningsanstalt i Robertsfors. Antalet 
anställda vid jordbruket höll sig under perioden kring ett 30-tal. År 1945 anställ
des en ladugårdsförman. Bolaget minskade även jordbruksareal genom bl a yt
terligare 17 ägostyckningar under åren 1926-46 på ett medeltal av 24 ha samt 83 
avstyckningar på totalt 246 ha.140 

2.2.3. ERIK KEMPE, BRUKET OCH SAMHÄLLET 

Den vid sekelskiftet påbörjade uppbyggnadsfasen i Robertsfors var nu över och 
nedläggningen av sågen 1936 medförde att arbetarna sökte sig från Robertsfors 
och Sikeå. Detta tog sig bl a uttryck i en betydlig befolkningsminskning. 

Sikeå drabbades hårdast; från att ha varit en ort med pulserande hamnliv med 
bl a ett flertal kaféer, avfolkades samhället och blev en slumrande by efter indust
rinedläggningarna i Robertsfors. Tidigare arbetade sommartid ca 150 man di
rekt åt bruket och ett 25-tal åt stuveribolaget. Vintertid fanns det arbete för ett 
trettiotal arbetare vid lastageplatsen. Efter nedläggningen av sågen fanns det en-
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Diagram 8. Befolkningsutvecklingen i Robertsfors 1890-1970. 
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Källa: Summariska folkmängdsredogörelser (RFA), BiSOS A Befolkning, 
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dast arbete för åtta man, av vilka några dessutom blev utsatta för förtal och 
repressalier från dem som förlorat sina arbeten.141 

I Robertsfors drabbades främst de kvarboende egnahemsägarna av det mins
kande befolkningsunderlaget, eftersom värdet på deras fastigheter föll kraftigt 
pga att ett betydande överskott på fastigheter. För att söka återställa balansen 
mellan utbud och efterfrågan på villamarknaden revs ett större antal arbetarbo
städer från äldre tid och byggnadsförbud infördes fram till år 1938. 

En ljusning för samhället var dock att företagsandan hade börjat så smått att 
spira. Exempelvis grundades tre snickerifabriker. Dessa var Gustaf Hahrs snic-
kerverkstad, Otto Isbergs snickerfabrik och Robertsfors snickerifabrik Gunnar 
Karlsson & Co.142 

Mellankrigstiden var även en brytningstid i Robertsfors' samhällsekonomiska 
utveckling. De kommunala och statliga instanserna övertog samhällsansvaret 
från RAB. Tidigare hade de kommunala och statliga insatserna för den samhäl
leliga uppbyggnaden varit små, och de utgjordes främst av åtaganden inom skol
väsendet och sjukvården. Bruket ville ej längre ansvara för allt ifrån tvätt- och 
bagarstugor till omsorg för barn, sjuka och åldringar. 

För att kunna överlåta mer ansvar främst för vatten- och avloppsfrågor på 
kommunala myndigheterna aktualiserade Grapengiesser i början av 1920-talet 
frågan om en köping eller alternativt ett municip skulle bildas. RAB ville inte in
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gå i en sådan organisation. Sedan frågan behandlats av oeniga lokala fastighets
ägare, provinsialläkaren, Bygdeå sockens kommunalfullmäktige och kommu
nalnämnd, Länsstyrelsen, Medicinalstyrelsen och regeringen, beslöt ändå 
Länsstyrelsen år 1927 att bilda Robertsfors municipalsamhälle. Municipet om
fattade endast det stadsplanerade bostadsområdet och inte bruksdelen och gäll
de endast hälsovårdsfrågor. Socialdepartementet, provinsialläkaren och lokal
befolkningen började efterhand att driva frågan om inte också fabriksområdet 
och, bolagets arbetar- och tjänstebostäder borde ingå i municipet; allt för att för
bättra dess ekonomi. Bolaget reagerade naturligtvis mycket negativt på detta, 
och Ahrberg lyckades få till stånd en överenskommelse med de tongivande kom
munalpolitikerna om att de inte skulle kräva en utvidgning. I stället skulle bruket 
vid behov ge municipet ekonomisk hjälp. Länsstyrelsen tog emellertid inte hän
syn till att lokalpolitikernas inställning till anslutning av bruksdelen hade svängt 
utan beslöt år 1939 att utvidga municipet med bruksdelen. Vidare beslöt Läns
styrelsen att även ordnings- och brandstadgan skulle tillämpas för municipet. 
RAB överklagade besluten, men regeringen ogillade besvären och därmed över
tog samhället brukets tidigare ansvar för dessa frågor. 

De ofta återkommande diskussionerna mellan kommunens representant 
Thorwald Jacobsson och brukets platschefer Zetterberg och Blidberg om vem 
som egentligen skulle bestämma i Robertsfors, kunde börja. Det skulle emeller
tid dröja länge innan ortsbefolkningens vana att enbart lita till bruket för
svann.143 

Den ömsesidiga misstron mellan RAB och den lokala pressen tog sig klara ut
tryck under denna tid, och skulle komma att ytterligare fördjupas tio år senare 
i samband med att planerna på nedläggning av sulfitfabriken aktualiserades. De 
motsättningar som fanns mellan kommunalfullmäktiges ordförande Thorwald 
Jacobsson — vilken för övrigt också innehade posten som ordförande i kommu
nalnämnden, socialdemokratiska arbetarkommunen och arbetslöshetskommit
tén — och företaget var sedan länge kända. Som vänstersocialdemokrat blev han 
VFs lokalredaktör i Robertsfors och kom att skriva många kritiska artiklar mot 
bolaget.144 

RABs engagemang i lokala samhällsfrågor fortsatte dock, men däremot upp
hörde andra tidigare viktiga drag i brukshushållningen. Ett exempel är att efter 
1925 minskade antalet utarrenderade nyverken stadigt, från 219 detta år till 50 
1948. Vidare avskaffades år 1932 förmånen av fri bostad för de arbetare, som 
bodde i bolagets bostäder. Samtidigt försvann hyresbidragen för de övriga arbe
tarna, vilket också var ett led i avvecklingen av den traditionella brukshushåll
ningen. Samma år beslöt också Åhrberg att upplösa föreläsningsföreningen ef
tersom det blev allt färre betalande medlemmar. Även RABs gåvoverksamhet 
minskade under Erik Kempes tid. Men i samband med firandet av RABs 50-års-
dag år 1947 skänkte företaget stora belopp till både anställda, föreningar och 
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Karta 2. 
Roberts fors municipalsamhälle. 



samhället. Exempelvis erhöll företagets personalstiftelse 200 000 kr, idrottsklub
ben 10 000 kr, och Robertsfors kommun 360 000 kr, främst till att bygga ett nytt 
badhus. Slutligen anslogs till kyrkorna i Robertsfors och Burträsk 100 000 re
spektive 400 000 kr.145 

Den år 1904 uppförda Godtemplarlokalen revs i början av 1930-talet och en ny 
uppfördes. Med bidrag från bruket byggdes år 1933 ett länge planerat Folkets 
hus, vilket användes för teater, föredrag, danser, fester och för ABFs bibliotek. 
RAB hade alltså ännu långt ifrån lämnat sitt samhällsengagemang. 

2.3. RAGNAR KEMPE OCH ROBERTSFORS AB 

Efter studentexamen år 1919 i Stockholm studerade Ragnar Kempe vidare till ci
vilingenjör i elektroteknik vid Kungl Tekniska Högskolan. Om somrarna prakti
serade han vid Robertsfors mekaniska verkstad. År 1924 var Ragnar Kempe klar 
med sin civilingenjörexamen. Åren 1925 och 1926 genomgick han ASEAs elev-

Fil dr Ragnar Kempe 
VD vid Robertsfors AB 
1947-1968. 
Foto ur Robertsfors 
Bruksarkiv 
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kurs för att år 1927 anställas av ASEA som platschefsassistent vid Ludvikaver
ken. Han var chef för högspännings- och kortslutningslaboratoriet i Ludvika 
från 1930 till 1935. Därefter anställdes han vid MoDo i Örnsköldsvik och 1937 
blev han chef för MoDos elavdelning. Där blev han kvar och år 1948 utsågs han 
även till VD för RAB. Därmed flyttades RABs huvudkontor till Örnsköldsvik 
från Stockholm. Under denna period var han dessutom styrelseledamot i RAB 
och MoDo, samt i en rad dotterbolag till dem. Ragnar Kempe hade en djupt reli
giös övertygelse och var ledamot av Härnösands stiftsråd. 

Tabell 16. Aktieägare i RAB åren 1950, 1960 och 1968. Procentuella andelar. 

1950 1960 1968 

Erik Kempe 15,1 9,4 
Elisabeth Peppier m fam 7,5 9,4 13,0 
Catarina Hillman m fam 7,5 9,4 12,5 
Antoinette Baker 7,5 9,4 12,5 

Ragnar & Ingeborg Kempe 5,5 5,5 5,5 
Thyra Söderström m fam 5,5 5,5 5,5 
Helena Welin-Berger 5,5 5,5 5,5 
Karin Lindberg m fam 5,5 5,5 5,5 
Brita H:son Hatt m fam 5,5 5,5 5,5 
Cari Kempe 5,5 5,5 5,5 
Sven Kempe 5,5 5,5 5,5 
Anders Kempe 5,5 5,5 5,5 

Fam Mauritz Salin 4,3 4,1 2,5 
Carola de Boulloche 3,4 2,1 2,1 
Fam Arvid Hernmarck 2,6 2,6 2,0 
Tjänstemän och deras arvingar 1,6 1,5 0,6 
Seth M Kempes minnesfond 0,5 0,6 0,6 
SHB pensionsfond 1,4 4,0 
Åsträsk Ångsågs AB/RAB 6,0 6,0 6,0 
Hedberg & Co AB 0,1 

Antal aktieägare 34 34 48 

Eget kapital. Milj kr 8,3 15,9 15,1 

Källa: RAB Bolagsstämmoprotokoll, Utdelning å kupong 1961-1967, 
Sammanställd statistik. RBA. 
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Han hyste ett brinnande intresse för Robertsfors samhälle och för företagsde
mokratiska frågor vid bruket och upplevdes av sina anställda som mycket lättill
gänglig och tillmötesgående. Ragnar Kempe gick som företagsledare vid Ro
bertsfors mycket försiktigt till väga. Att bevara och utveckla det som fanns kvar 
av hans fars RAB kände han som sin plikt. När han fattade beslut sökte han till
fredsställa allas önskemål och då alltid med företagets liksom bygdens bästa som 
ledstjärna. 

Arbetarna uppfattade honom som «en väldigt omtänksam far för Roberts
fors». Han hade förmågan att lära känna ett stort antal anställda i RAB på ett 
mycket personligt plan.146 Platschefen i Robertsfors karaktäriserade honom 
som «en verkligt intelligent man, en väldigt godhjärtad man. Han red inte på si
na höga hästar, utan var en enkel och sparsam människa.» Robertsfors hade för 
Ragnar Kempe blivit «en helig sak», mycket tack vare sin faders stora insatser för 
bruket och samhället.147 

Om vi studerar ägarförhållandena under den aktuella perioden ser vi, att även 
om aktierna spreds till allt fler aktieägare, förblev de i huvudsak inom samma fa
miljer, genom att barn eller barnbarn köpte eller ärvde dem. Erik Kempes, Rag
nar Kempes samt deras ättlingars dominerande ägarroll fortsatte alltså. Erik 
Kempes tre döttrar Antoinette Baker, Elisabeth Peppier och Catharina Hillman, 
som samtliga var bosatta i Schweiz, var de individuellt största ägarna. Under 
1960-talet tillkom en institutionell ägare, SHB:s pensionsstiftelse. Självägandet 
fortsatte i och med att Åsträsk Ångsågs AB fusionerades med moderbolaget år 
1955. Därmed ägde RAB sex procent av sin egen aktiestock, vilket inte var helt 
i samklang med de gällande lagarna för aktiebolag. 
I styrelsen representerades familjen Salin av generallöjtnant Torsten Friis och 
av överste Curt Kempff. Vidare ingick Elisabeth Pepplers make, direktör Wil
lem Peppier. För att framgångsrikt genomföra de förändringar som genomför
des och planerades i slutet på 1960-talet ansåg styrelsen att nya kunskaper och 
kontakter behövdes. Därför invaldes Willem Pepplers vän direktören i Tarkett 
Hans Söderlund och Ragnar Kempes son, tekn.lic Carl Kempe som styrelse
medlemmar. Bolagets styrelsesammansättning under Ragnar Kempes tid fick 
därmed utseendet enligt tabell 17. 

När Ragnar Kempe övertog VD-posten, stärktes åter styrelsens ställning. Under 
ordförandena Torsten Friis och Curt Kempff formaliserades styrelsens samman
träden, vilka till antalet var ca fem per år. Beslut om lån och investeringar togs 
nu här, men personalärenden av typen pensioneringar, gratifikationer eller lö
nefrågor för tjänstemännen och bidragsfrågor dominerade kvantitativt. 

Under de sista fyra åren genomgick styrelsemötena en markant förändring. 
Styrelsen höll sig nu kontinuerligt informerad om de olika verksamhetsgrenar
na, vilka ingående diskuterades. Studiebesök anordnades, och olika tjänstemän 
vid RAB redogjorde för styrelsen om aktuella frågor. Budgetfrågor framlades 
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Tabell 17. RABs ordinarie styrelse 1948-1968 

1948 1950-59 1960-68 1960-68 
Ragnar Kempe VV VVVVVVVVVV VVYVVVVV 

LL LLLLLLL00 Erik Kempe 
Torsten Friis 0 0  0 0 0 0 0 0 0  
Willem Peppier LLL LLLLLLLL 

0  0 0 0 0 0 0 0 0  
L 
L 

Curt Kempff 
Carl Kempe 
Hans Söderlund 

Anm. V avser VD, L styrelseledamot och O ordförande. 

Källa: RAB Styrelseprotokoll 1948-1968. RBA. 

även för styrelsens beslut. 
Bolagsstämman blev alltmer formell till sin karaktär. Från och med år 1936 av

handlades, med få undantag, endast de paragrafer och de förändringar, som bo
lagsordningen och den nya aktiebolagslagen föreskrev. År 1947 gav stämman 
styrelsen en milj kr att användas till gåvor i samband med firandet av bolagets 50-
års jubileum. Den viktiga aktieutköpsfrågan behandlades 1953, när aktieägarna 
övertog majoriteten av bolagets börsnoterade aktier.148 

2.3.1. FÖRETAGSLEDNING OCH ANSTÄLLDA UNDER RAGNAR 
KEMPES TID 

Till ny skogs- och platschef anställdes år 1948 Tage Blidberg, som dessförinnan 
hade varit skogsförvaltare vid MoDo. Blidberg ville förstärka den gamla bruks
andan. Han kom att få mycket stor betydelse för moderniseringen av skogsbru
ket, där RAB på 1950-talet i många avseenden kom att bli nydanare. Efter det att 
bolaget sålts till MoDo, slutade Blidberg efter uppnådd pensionsålder sin tjänst 
som platschef. 

Efter ett antal år löstes sysselsättningssituationen för de 159 arbetarna vid fab
riken, vedgården och lastageplatsen, vilka drabbades av nedläggningen 1948.107 
man anställdes av ASEA och AB Teknik i Robertsfors, 23 förtidspensionerades 
av företaget, sex flyttade och återstående 23 personer omplacerades inom RAB, 
alternativt erhöll annat arbete på orten. 

RAB hade på 1960-talet ca ett hundra anställda arbetare på de olika produk
tionsavdelningarna och ca 40 tjänstemän. Skogsbruket hade ett 70-tal fast an
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ställda skogsarbetare och sju förmän. Anställning av skogsarbetare för kortare 
perioder fortsatte och under ett år kunde ca 500 man få en kortare anställning. 
Under en 20-årsperiod reducerades arbetsstyrkan till en fjärdedel.149 

Tabell 18. Antalet årsanställda vid de olika avdelningarna under Ragnar 
Kempes tid. 

1949 1968 
Sulfitfabrik & vedgård 124 
Sikeå hamn 50 25 
Skogsbruk 1 000 200 
Sågverk 30 
Jordbruk & div 15 15 
Impregneringsverk 8 8 
Elverk 20 15 
Brukskontor 10 10 
Summa 1 227 303 

Källa: Zetterberg t R Kempe 6.4.49. RBA. Strand (1985) passim. 

Tage Blidberg 
bruks- och skogschef vid 
Robertsfors AB 1948-1968. 
Foto ur Robertsfors 
Bruksarkiv. 

99 



Efter avvecklingen av massaindustrin omorganiserades bruket enligt schemat 
nedan. 

Figur 3. Organisationsschema under Ragnar Kempes verksamhets tid. 
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nerings-
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Källa: Strand (1985) passim. 

Skogs- och platschefen Tage Blidberg hade vid kontoret till sin hjälp en jägmäs
tare och en skogsmästare för skogsbruket. Den tidigare skogskamreren Axel 
Norström ansvarade från och med år 1961 för administrationen av såväl bruks-
som skogsförvaltningen med hjälp av nio kontorister och en telefonist. Han 
blev kvar i företaget fram till sin pensionering år 1980. Verkstadschef var ingen
jör Valter Olsson. Ytterligare fyra tjänstemän fanns vid mekaniska verkstaden: 
en konstruktör, en verkmästare, en gjutmästare och en rationaliseringstekni
ker. Den senare anställdes så sent som år 1965. Under bolagets sista år fanns 
även en ekonomichef anställd vid RAB. För att ytterligare utnyttja nyvunna rön 
inom arbetsorganisation anlitade RAB år 1950 Industribyrån som konsult. In
dustribyråns förslag till ny organisation och nya rutiner kom aldrig att realise
ras, eftersom det möttes av motstånd hos bolagets tjänstemän.150 

De allt mer omfattande statliga regleringarna av arbetsmarknaden gjorde det 
allt svårare för RAB och MoDo att stå utanför arbetsgivareorganisationerna. 
1949 anslöt sig MoDo till SAF och två år senare var det RABs tur att till sist upp
ge sitt «oberoende». 
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Axel Norström, kamrer vid brukskontoret 1961-1968, Fil dr Ragnar Kempe, 
VD vid Robertsfors AB 1947-1968 och Tage Blidberg, bruks- och skogschef 
1948-1968. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 

I enlighet med 1946 års avtal om företagsnämnder inrättades år 1952 en före
tagsnämnd vid bruket. Även om nämnden enbart hade förslagsrätt blev den det 
organ där information kunde delges. Andra kommittéer, som tillkom på 1950-
talet, var förslagskommittén och de kommittéer som hade ansvaret för semes
terstugorna i Hemavan och Sikeå samt studie- och semesterresor, vilka alla fi
nansierats med medel från företagets personalstiftelse.151 

2.3.2. RÅVARA, PRODUKTION OCH PRODUKTIONSAPPARAT 
1948-1968 

RÅVARAN 

RAB hade sina rötter i en vidareförädling av skogsråvaran till bräder och pap
persmassa. Under årens lopp fick dock bolagets virkesleveransförsäljning till 
MoDo allt större betydelse. Att bolaget övergick från att vidareförädla skogsrå
varan till enbart försäljning av denna hade delvis sin förklaring i prisutveckling
en. 
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Diagram 9. Leveransvirkespriserna 1911-1966. Öre per kbf. Fast pris 
(1900= 100) och glidande 3-års medeltal. 

öre/kb-f 

25 -

50 -

0 

1911 1920 1930 1940 1950 1960 1966 *r 

Anm. Priserna avser RABs inköp av granmasseved från BD-län. Dessa var i 
stort sett likartade för rotpostköpen och för AC-län. Även sågtimret följde sam
ma trend, men det var något eller ett par ören dyrare. 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1911-1966. RBA. 

Stora förändringar ägde rum inom bolagets skogsbruk under 1950-talet. Skogs
marken koncentrerades främst genom ett ägobyte med Domänverket år 1954. 
Över 5 000 ha produktiv skogsmark byttes mellan parterna, och därmed vanns 
en väsentlig förbättrad arrondering av skogsfastigheterna, vilket i sin tur under
lättade ett mer rationellt skogsbruk inom RAB. 

De tidigare så betydande köpen av leveransvirke och rotposter avvecklades 
liksom den egna virkesfångsten i Norrbotten. Den skog som bolaget ägde där 
såldes på rot. Orsaken till minskningen av den externa virkesfångsten kan sökas 
i det avtal bolaget slöt med MoDo år 1950, i vilket man förband sig att till MoDo 
leverera virke till självkostnadspris. Det skulle emellertid visa sig att köpen gav 
underskott, och därför avvecklades de. Den totala virkesfångsten ökade dock 
betydligt, eftersom uttaget från de egna skogarna intensifierades. RAB förband 
sig dessutom i avtalet att till MoDo leverera företagets virkesfångst av barrved, 
förutom det virke, som behövdes till impregneringsverket och det nya Ari-
sågverket i Sikeå.152 

102 



Diagram 10. Virkesfångsten uppdelad på egna hemman, rotposter och leve
ransvirke 1948-68. Milj kbf. 

M i l j  k b - f  

1 iRotposler 
ÜÜS Leverans-

virke 
12833 Hemman 

1950 I960 1968 nr 

Anm. Granveden utgjorde 42 procent av den totala virkesfångsten med en me
delkubik av 1,9 kbf per stock. Motsvarande tal för timret var 32 procent och 7 
kbf och för furuveden 26 procent och 2 kbf. 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1948-68. RBA. 

Markoeredning i Aspliden år 1957. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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Under början av 1950-talet mekaniserades skogsbruket, och skogsarbetarna er
höll fast anställning hela året. Traktorer började ersätta hästar inom skogsbru
ket, men det skulle dröja ända till 1964, innan denna process var helt fullbor
dad. Moderna, mobila rastkojor ersatte de tidigare, som var timrade och utan 
golv. De första personalbussarna kom även de i början av 1950-talet. Något se
nare, i slutet av 1950-talet, började arbetarna på Robertsfors skogar använda 
motorsågar. Genom att motor sågen och skogsmaskiner infördes kunde antalet 
skogsarbetare drastiskt minskas från betydligt över 1 000 per år till ett par hund
ra. Även antalet skogsförmän kunde minskas, men inte i samma relativa om
fattning. Från att ha utgjort mindre än en procent av arbetar styr kan kom för
månen pga mekaniseringen att utgöra ca 12 procent av totala antalet anställda 
inom skogsförvaltningen. Deras arbetsuppgifter förändrades från i första hand 

Robertsfors plantskola år 1957. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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övervakning av arbetet till mer serviceinriktade funktioner. Samtidigt renodla
de bolaget sin skogspolitik med trakthyggesskogsbruk, dvs kalavverkningar 
med skogsplantering. Betydande medel satsades på ett omfattande skogs
vårdsprogram och på att bygga skogsbilvägar. För att säkerställa försörjningen 
av plantor påbörjades 1957 odling av skogsplant på åkermark i Robertsfors. 
Satsningen på att bygga ut landtransporterna medförde att dessa från och med 
1957 kvantitetsmässigt kom att dominera över flottningen. År 1961 upphörde 
så flottningen helt efter Rickleån.153 

Under Blidbergs ledning skedde en stark ökning av föryngringsytorna. Bolaget 
blev först med att utnyttja maskinell markberedning och maskinell sådd för vil
ka arbeten man även tog fram egna maskiner i verkstaden. Även inom ett annat 
område utförde Robertsfors skogsförvaltning ett pionjärarbete, nämligen vid 
virkesmätningen. Ett system, «Robertsforsmätning» eller TF-mätning, utarbe
tades vilket gjorde det möjligt att mäta virket på lastbilarna istället för som tidi
gare, då varje stock mättes individuellt.154 

Diagram 11. Skogsförvaltningens redovisade resultat. Fast pris (1900=100) 
och glidande 3-års medeltal. Tkr. 

Tkr 750 

500 

250 

T T T T 
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Anm. Det internt debiterade priset för det egna virket följer förutom för 1960-
talet i stort sett marknadspriset. Resultatet skall således vara något högre detta 
decennium. 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1899-1968. RBA. 
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Före sågens nedläggning 1936 utgjorde intäkterna från skogsbruket ca en tred
jedel av företagets totala intäkter. Därefter steg de till drygt 40 procent, för att 
efter fabrikens nedläggning helt dominera. 

Vid försäljningen av RAB till MoDo innehade bolaget stora skogstillgångar 
på 68 900 ha produktiv skogsmark. Det innebar att endast 13 skogsbolag i Sveri
ge hade större skogsinnehav än RAB.155 

ARI-SÅGVERKET I SIKEÅ 

Nedläggningen av sulfitfabriken drabbade liksom sågverksnedläggningen 
främst arbetarna i Sikeå. Ett 30-tal förlorade sin anställning där, och bolagets 
vilja att ordna arbete sattes ständigt ifråga i lokalpressen, något som Ragnar 
Kempe kraftigt försökte tillbakavisa. För att söka tillgodose det starka kravet 
från lokalbefolkningen på någon form av industriell verksamhet som ersättning 
för den nedlagda lossningen och utlastningen i S ikeå, beslöt RABs styrelse i 
april 1950 att uppföra ett mindre cirkelsågverk där. Initiativtagare till projektet 
var Tage Blidberg, som av Ragnar Kempe fått i uppdrag att söka ordna syssel-

KPK 

Flottläggning i Sikeå år 1948. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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sättning i Sikeå. Sågverkets främsta uppgift skulle vara att under vinterhalvåret 
sysselsätta de arbetare, vilka under sommaren utförde flottläggning i Sikeå. En 
bidragande orsak till detta beslut var naturligtvis även den rådande gynnsamma 
konjunkturen på sågade trävaror. Sågverket fick en anläggningskostnad på 
drygt 180 000 kr, och i april 1951 startade driften. Sågverket kom att producera 
ca 1 500 stds per år och sysselsatte 15 till 20 man under sex till sju månader per 
år. Längre fram i tiden drevs sågverket året om, innan det till sist lades ned, år 
1975.156 

ÖVRIGA PRODUKTIONSAVDELNINGAR 

Efter sulfitfabrikens nedläggning sökte den mekaniska verkstaden med viss 
framgång nya kunder inom board-, cellulosa- och gruvindustrin. Det mekanise
rade skogsbruket blev en allt viktigare kund till verkstaden, och vid periodens 
slut kunde en större ombyggnad motiveras utifrån skogsbrukets krav. 

Kraftstationen vid den gamla sågen genomgick en modernisering åren 
1952/53. Ett tiotal anställda lydde under den anställde övermontören. Bolaget 
hade nu tre mindre kraftstationer i Rickleån, Fredriksfors, Sågforsen och 
Bruksforsen sammanlagt på 1 100 kW. 

I början på 1960-talet hade jordbruket drygt 100 nötkreatur samt ett femton
tal hästar. Antalet jordbruksarbetare hade minskat till ca 10. Sedan mitten av 
1960-talet hade man talat om en nedläggning, men själva beslutet dröjde till vå
ren 1968, eftersom man länge diskuterade en eventuell placering av en lant
bruksskola i Robertsfors. Även inom byggnadsavdelningen reducerades antalet 
anställda från 15 till 5 under samma tid.157 

VÄRDEPAPPERSHANDELN 

Under Ragnar Kempes tid blev värdepappershandeln tillsammans med virkes
försäljning ett viktigt inslag i RABs verksamhet. Innehavet av aktier kom att 
öka kraftigt. Från att ha varit helt obetydligt under Seth M Kempes VD-tid kom 
det att under Ragnar Kempe utgöra en stor del av balansräkningen och resulta
tet. Under Seth M Kempes tid som VD inköptes aktier i olika bolag för att möj
liggöra eller underlätta driften vid bruket. Tabell 19 redovisar dessa aktieköp. 
Vid RABs bolagsstämma år 1936 beslöt aktieägarna, att bolaget skulle utöka sin 
verksamhet till att även omfatta finansiell rörelse. Detta inleddes med att RAB 
erbjöd sina aktieägare att förmånligt köpa deras röststarka A-aktier i MoDo.158 

I samband med det goda finansiella läge bolaget befann sig i efter nedlägg
ningen av sulfitfabriken, beslöt styrelsen att man skulle börja köpa även andra 
börsnoterade aktier för att inflationsskydda sina tillgångar. Aktier köptes på 
börsen men även direkt från RABs aktieägare. Samma motiv som för aktieköp 
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Tabell 19. RABs innehav av aktier som inte främst var avsedda att förränta 
insatt kapital. Löpande priser. Tkr. 

Bokfört värde 

Robertsfors Handels AB 
Robertsfors Intressenter 
RederiAB Baltic-Australien 
Vesterbottens Egna Hems AB 
AB Träfraktbyrån 
Sv Pappersbrukens Handels AB 
AB Nysätraskogar 
Åsträsk Ångsågs AB 
AB Nordsvenska Bruk 
AB Svensk Sprit 
Skogägarnas Olje AB 
RAB 

År inköp försäljn 
1905-26 5 2 
1908-16 97 100 
1913-17 3 2 
1917-37 10 1 
1918-28 1 1 
1919-47 3 3 
1925-27 25 25 
1927-56 0 0 
1931-47 4 5 
1941-47 1 1 
1941-47 5 5 
1953-68 0 0 

Anm. Åsträsk Ångsågs AB fusionerades med moderbolaget år 1956. 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1905-1968. RBA. 

fanns även bakom bildandet av RAB Fastighet AB. Fastighetsbolaget var ett dot
terbolag till RAB, och ägde tre fastigheter i Örnsköldsvik, vilka hyrdes ut till 
MoDo.159 

RAB köpte aktier i det nybildade MoDo Wallboard år 1929 för 100 000 kr. Be
slutet motiverades med att det var en fördel «att på nära håll få studera en ny till
verkningsgren, som kunde komma att få betydelse även för Robertsfors 
bruk.44160 Åtta år senare såldes innehavet till Karl Salin för 70 000 kr. Året in
nan, dvs 1936, köpte RAB MoDo-aktier för 690 000 kr huvudsakligen av Erik 
och Ragnar Kempe. Successivt köpte RAB ytterligare A-aktier i bolaget samti
digt som B-aktier såldes ut på marknaden, allt för att stärka bolagets inflytande 
över MoDo. År 1947 tredubblade man innehavet genom att köpa aktier för yt
terligare 3,5 milj kr i MoDo. Efter 1952 års förändring av kommunalskattela
gen, som innebar att RAB tvangs betala skatt på aktieutdelningarna, beslutade 
RABs stämma att bolaget skulle sälja sitt innehav av aktier i MoDo, Gränges
berg, SKF och Holmen till sina aktieägare. Priset bestämdes till det pris RAB en 
gång givit för dem, dvs med en betydande rabatt. För att kontrollera denna för 
de mindre aktieägarna känsliga fråga anlitades bankinspektör Albert Tondén 
och bolagets revisorer.161 
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Tabell 20. RABs innehav av aktier främst avsedda att förränta insatt kapital. 
Värdet i fasta priser (1968 = 100). Tkr. 

Innehavets 
Inköp högsta 

År År år 1 värde År Resultat 
Aerotransport 1926-28 1 1 1926 -1 
MoDo Wallboard 1930-36 327 327 1930 -130 
MoDo 1936-68 2 256 28 993 1966 -4 936 
ASEA 1948-68 1 366 5 900 1966 5 900 
Grängesberg 1948-52 1 037 1 950 1951 83 
SKF 1948-64 956 1 388 1951 505 
Holmen 1948-63 491 878 1951 47 
Sthlms Bryggerier 1948-61 489 551 1950 20 
Sv Metallverken 1951-65 169 469 1961 329 
Esselte 1951-59 213 235 1954 103 
Boliden 1952-60 165 315 1958 193 
RAB Fastigh. AB 1948-68 10 766 
Fläkt 1960-65 212 413 1963 119 
Peopac 1968 -18 216 

Anm. Resultatet avser även utdelningar och värdet på sålda inköpsrätter. 
Marknadsvärdet är beräknat utifrån värdet på börsen den 31/12 respektive år. 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1926-68 RBA. Affärsvärlden 1926-1968. 

Köp av MoDo-aktier började på nytt år 1958. Innehavet utökades via köp och 
nyemissioner till ett marknadsvärde runt 29 milj kr år 1966. Under de sista åren 
köpte bolaget stora poster direkt från sina aktieägare. Trots detta sjönk värdet 
på innehavet pga att marknadsvärdet på MoDo-aktien minskade med ca två 
tredjedelar fram tom år 1968. Innehavet av ASEA-aktier var mer stabilt. 7 000 
aktier köptes åren 1948 och 1951 för 1,1 milj kr. Trots försäljning av samman
lagt 5 500 aktier under åren 1957-1964 steg antalet aktier till 12 500 år 1968 ge
nom ett antal fondemissioner. Genom en aktieutdelning på mellan 8 och 10 pro
cent, liksom försäljning av olika teckningsrätter och värdestegringen gav dessa 
aktier en vinst på över fem milj kr. De andra noterade börsaktierna som köptes, 
såldes efter ett antal år, främst till de egna aktieägarna med ett mycket gott resul
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tat, även om det inte går att jämföra med de vinster ASEA-aktierna gav. 
Bolagets goda ekonomiska ställning och ändringen av reglerna för förvärv av 

skogsmark år 1965 fick styrelsen att överväga inköp av nya skogsfastigheter. 
Förhandlingar fördes om köp av Rosfors Bruk som hade 2 000 ha produktiv 
skogsmark i Norrbotten. Detta bruk ägdes av Erik Kempes döttrar. Men när 
förvärvstillstånd hade erhållits överläts detta till MoDo, eftersom det visade sig 
möjligt att i stället förvärva skogsskiften i anslutning till bolagets skogar kring 
Rickleån, vilket ansågs vara bättre. Vidare gav en försäljning av Rosfors Bruk 
familjerna Baker, Hillman och Peppier möjlighet att återbetala sina skulder till 
R AB.162 

Peopac AB var ett företag i Hallstahammar inom förpackningsbranschen. 
Det tillverkade främst pappershylsor för mynt. Vidare hade företaget utvecklat 
en ny metod för framställning av tepåsar. Bolaget ansågs ha goda utvecklings
möjligheter och ägdes av en ingift medlem av familjen Kempe. Under slutet av 
1960-talet fick bolaget likviditetssvårigheter. Därför ombildades Peopac AB till 
kommanditbolag och år 1967 gick RAB in som komplementär i företaget. Detta 
innebar att man borgade för bolagets skulder, allt för att underlätta en vidareut
veckling av företaget.163 

RAB hade således i slutet av 1960-talet utvecklats till vad man skulle kunna 
kalla ett sk blandat investmentbolag eller som en koncern med en verkstad i Väs
terbotten och en i Västmanland, med en stor aktieportfölj och med ett stort skog
sinnehav. Så kom emellertid år 1968 med lågkonjunktur och baisse på börsen. 
För RAB blev situationen kritisk, eftersom Peopac tvingades ställa in betalnin
garna, samtidigt som kurserna på bolagets aktier föll kraftigt. Under våren 1968 
började därför direktör Gunnar Ahlzén och Hans Söderlund, som representan
ter för RABs aktieägare, förhandla med MoDo om en försäljning av bruket. Mo-
Dos bud var till en början mycket lågt, varför andra eventuella köpare kontakta
des, varav Domänverket visade det största intresset.164 Därmed lyckades man i 
oktober höja priset till en acceptabel nivå, varefter aktieägarna beslutade om 
försäljning till MoDo. På den ordinarie bolagsstämman den 31 oktober 1968 
övertog så MoDos styrelse ansvaret för RAB. Därmed var en 70-årig epok i Ro-
bertsfors historia slut, en epok som i hög grad varit påverkad av familjen Seth M 
Kempe. 

2.3.3. RAGNAR KEMPE, BRUKET OCH SAMHÄLLET 

För att lösa de problem nedläggningen av sulfitfabriken medförde för arbetarna 
och samhället fick den industriella verksamheten i Robertsfors och Sikeå en ny 
inriktning. Det första steget i den riktningen var att ASEA startade tillverkning 
av isoleringsmaterial, senare glasfiber och verktyg i de av RAB uthyrda sulfitfab
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rikslokalerna. Av mer kortvarig natur var AB Tekniks verksamhet i Roberts-
fors.165 

Municipet upplöstes årsskiftet 1958/59. De sista resterna av brukets samhälle
liga ansvar försvann också de i slutet av 1950-talet. Som exempel kan nämnas att 
kyrkan ensam övertog ansvaret för begravningarna. Väghållningen och ansvaret 
att bygga vägar i samhället övertogs nu helt av kommunen. Vidare upphörde bru
kets åtagande att gratis förse samhället med vatten och att upplåta mark för 
sopstation, vatten- och avloppsledningar mm. Tom arbetarbostäderna såldes 
ut. Denna förändring som bestod i att kommunen skulle överta ansvaret för sam
hället skedde emellertid inte friktionsfritt. Mellan platschefen vid bruket, Tage 
Blidberg, och kommunens allt i allo, Thorwald Jacobsson blev det motsättnin
gar om bolagets ersättningsanspråk.166 

De olika platscheferna,«husbondens öga», och de tre Kemparna, «husbön
derna» vid RAB hade alla satt sin personliga prägel på bruket. Det var ett «hus
bonderegemente» som så i hög grad skapat den sociala fred och det allmänna 
välstånd i Robertsfors, vilket Seth M Kempe så helhjärtat hade eftersträvat.167 

2.4. UTVECKLINGENS RESULTAT 1897-1968. NÅGRA HUVUDDRAG 

Allmänt brukar den företagsekonomiska litteraturen skilja mellan produktions-
och marknadsorienterade strategier. Produktionsorienterade strategier utgår 
från företagens särkompetens, framförallt vad gäller produktionsteknik och 
kunnande. Marknadsorienterade företag formulerar sina strategier med ut
gångspunkt ifrån marknadens behov. Alternativt söker man marknadsdomi
nans vilket ger möjlighet till inflytande på prissättningen, stordriftsfördelar och 
lägre tillverkningskostnader. Parallellt med dessa två finns även strategier som 
söker uppnå integration, differentiering alternativt specialisering och koncentre
ring samt internationalisering. 

Den svenska skogsindustrin var under denna period i huvudsak produktions-
orienterad. Den kan grovt delas upp i tre huvudtyper; skogsbaserade, industriba-
serade och exploateringsinriktade företag. Den första typen, skogsbaserade 
skogsföretag, byggde sin verksamhet på skogsinnehavet och strävade efter att 
förädla sina resurser så långt som det var möjligt. Industriproduktionens inrikt
ning och omfattning bestämdes av skogstillgångarna. Den andra typen, industri-
baserade företag, var inriktade på sin industrirörelse som byggdes ut till optimal 
storlek. Storskalighet och inköp av råvara var rättesnöret. Den tredje typen slutli
gen, exploateringsinriktade företag, var de företag som sökte att utnyttja struk
turkriser och korta avverkningskontrakt för att kortsiktigt exploatera skogstill
gångarna.168 

Som framgått var Seth M Kempes strategi en klart utpräglad skogsbaserad 
strategi medan Erik Kempe hade en industribaserad strategi. Seth M sökte hela 
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tiden maximalt utnyttja de egna råvaruresurserna. Industrin byggdes inte ut för 
kraftigt så att beroendet av banker, extern råvarutillförsel etc skulle blev för stort. 
Erik däremot byggde ut industrin i Robertsfors maximalt och vid lämplig tid
punkter, valde han att lägga ned först sågverket och sedan sulfitfabriken för att 
möjliggöra en överföring av råvaran till systerbolaget MoDo. Som styrelseleda
mot och sedermera VD i MoDo kunde Erik medverka och vara den pådrivande 
i detta bolags mest expansiva utbyggnadsperiod. Ragnar Kempes alternativ var 
däremot begränsade och hans strategi var en differentiering av RABs verksam
het. Medel fördes över till finans- och fastighetsförvaltning samt industriell verk
samhet utanför bolagets traditionella verksamhetsområden. 

Antalet anställda vid bruket ökade kraftigt från köpet strax före sekelskiftet 
fram till slutet av 1910-talet, då ca 600 industriarbetare erhöll sin utkomst här. 
Antalet minskade så successivt från år 1930 fram till 1968, då ett hundratal fanns 
kvar. Utvecklingen var likartad för skogsarbetarkåren; en kraftig ökning från ca 
500 till uppemot 2 000 och därefter en drastisk nedskärning till ungefär 200 an
ställda. I antalet anställda tjänstemän ser vi samma utveckling, men nedgången 
kom senare och blev relativt sett mindre. Först en ökning från ett 20-tal vid sekel
skiftet till över 50 under perioden 1920 till 1960, för att år 1968 vara nere vid 40. 

Diagram 12. RABs investeringar i skogsfastigheter, industrianläggningar 
och inventarier samt nettoinvesteringar i aktierl898-1968. Milj kr 
Fast pris (1900 = 100). Femårsperioder. 
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Källa : RAB Disponentens berättelse 1898-1968. RBA. 
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I detta avsnitt skall kortfattat redogöras för hur företaget byggde upp sina till
gångar för att ge dessa personalkategorier sysselsättning och aktieägarna utdel
ningar. 

Under de första tio åren efter köpet av RAB var investeringarna stora. Bolaget 
köpte stora skogsarealer, byggde sulfitfabriken och kraftverket vid verk
stadsfallet samt moderniserade de övriga industrianläggningarna. Dessa inves
teringar möjliggjordes främst tack vare kortfristiga lån från Härnösands Enskil
da Bank och Seth M Kempes syskon, Lotty Bruzelius och Bernhard Kempe. Vid
are finansierades denna expansion genom mindre tillskott av aktiekapital åren 
1899, 1902 och 1903 jämte privata lån från Seth M Kempe. 

Till att börja med var RAB emellertid inte någon lysande affär. Tillverknings
kostnaderna vid sågverket steg samtidigt som världsmarknadspriset på sågade 
trävaror sjönk. Att framtidsutsikterna inte heller enbart var ljusa visar nyemis
sionen 1902 inför bygget av sulfitfabriken, där endast 75 procent av det föreslagna 
emissionsbeloppet tecknades. I och med tillkomsten av «ett andra ben», sulfit
fabriken, vände emellertid utvecklingen. Vinsterna steg, skulderna amorterades 
och tillgångarnas värde avskrevs och därmed skapades stora dolda tillgångar. 

Efter bolagsförbudslagens införande upphörde i stort sett fastighetsköpen; 
vissa år införskaffades emellertid fastigheter från andra skogsbolag. De kostna
der som nedlades på skogsbruket var främst av skogsvårdande karaktär. Även in
dustriinvesteringarna minskade och de som ändå gjordes var för att öka sulfit
fabrikens kapacitet och 1915 års modernisering av sågverket. Ett nytt större pro
jekt var utbyggnaden av fallet vid Fredriksfors 1909. Dessa investeringar finan
sierades huvudsakligen genom sparade vinster i företaget. Detta sparande upp
hörde i och med de besvärliga krigsåren 1917 och 1918. RAB fick återigen i hu
vudsak förlita sig på externa medel fram till år 1923, med undantag för det vinst
rika året 1920. Seth M Kempe lånade exempelvis bolaget över 850 000 kr år 1917 
av sina och sina söners sparade medel. Brorsdottern Anna Hwass hjälpte även till 
liksom Lotty Bruzelius. 1918 nyemitterade bolaget ytterligare aktier för att hjäl
pa upp situationen. Banklånen förblev stora men deras andel av bolagets skulder 
minskade därmed från ca 70 till 45 procent. Skulderna till närstående personer 
var ca 1,9 milj kr eller ca 32 procent av bolagets skulder år 1922. Övriga ford
ringsägare var främst staten och olika leverantörer. 

De stora kortfristiga lånen lyckades bolaget reducera genom tre obligationslån 
åren 1907, 1910 och 1921. De stora lånen från SHB åren 1921 och 1922 innebar 
att bankskuldens andel steg till mellan 60 och 70 procent. 

Under Seth M Kempes period som VD erhöll företaget således lejonparten av 
sina externa medel från aktieägarna dels som aktiekapital, dels i form av bety
dande lån. RAB upphörde därefter till stor del att låna från sina aktieägare. Upp
byggnaden av företaget var i väsentliga avseenden avslutad och 1921 års defla-
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Tabell 21. Fördelningen av skulder och eget kapital 1898-1968 i procent. 
Femårsmedeltal. 

Kortfristiga lån Långfristiga lån 
Aktie Dot.b Aktie Vins

Bank Stat ägare Övriga Bank o stift, kapital Fonder ter 
1898-1902 26 0 14 22 2 0 36 0 0 
1903-1907 36 0 10 10 5 0 38 0 1 
1908-1912 15 2 12 4 29 0 33 3 2 
1913-1917 4 3 12 9 27 0 29 9 7 
1918-1922 7 1 13 3 20 0 33 18 5 
1923-1927 1 2 10 3 29 0 34 18 3 
1928-1932 2 1 7 1 42 2 30 13 2 
1933-1937 1 0 5 2 37 3 37 12 3 
1938-1942 3 1 3 3 32 3 38 13 4 
1943-1947 1 6 1 5 20 2 38 16 11 
1948-1952 0 7 1 5 7 17 31 15 17 
1953-1957 0 3 2 5 1 0 42 28 19 
1958-1962 0 2 1 14 0 16 34 21 12 
1963-1968 8 2 1 22 23 8 19 12 5 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1969. RBA. 

tionskris övervunnen och med de vinster som genererades kunde RAB betala till
baka lånen till såväl SHB som till aktieägarna. 

Seth M Kempe var en föregångare i fråga om tekniken att värdera tillgångarna 
lågt för att på så sätt dölja den verkliga ställningen i balansräkningarna. Redan 
från början tillämpade därför RAB metoden att «göra upp boksluten bakifrån». 
Man utgick från en lämplig procentsats för utdelningen och gav sedan bl a av
skrivningarna den storlek som behövdes för att få fram den önskade årsvinsten. 
Enligt den aktiebolagslag, som gällde före 1912, behövde inga fondavsättningar 
göras. Bolagets «fonderingar» skedde därför i början huvudsakligen i form av 
avskrivningar och undervärdering av lagret. Industrianläggningarna avskrevs 
med mellan 5 och 15 procent fram t o m år 1914, med toppar på drygt 30 procent 
respektive 20 procent under åren 1898 och 1906. Skogsfastigheterna avskrevs 
med i genomsnitt drygt 5 procent per år fram t o m år 1920. Även här var avskriv
ningarna mycket höga åren 1898 och 1906 med 20 respektive 24 procent. Avskriv
ningarna på inventarier och osäkra fordringar var inte lika betydande. Över
föring av medel till stiftelser utnyttjades år 1916, när arbetarnas pensionskassa 
fick ta emot 100 000 kr. De fonder som utnyttjades var reservfond, skattemedels
fond och avskrivningsfond varav reservfonden var den helt dominerande. 
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Lagervärderingen utnyttjades aktivt för att reglera resultatet. Främst var det 
värderingen av bräder, massa, sågtimmer och massaved som varierade. Kring se
kelskiftet användes även jordbruksprodukterna som resultatutjämnare. Lagret 
av utskott och split ved över värderades kraftigt åren efter 1920, när de erhöll sam
ma lagervärde som bräder och plank.169 

Diagram 13. RABs överavskrivningar 1898-1925. Tkr. 
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Anm. Avskrivningar på skogsfastigheter och inventarier mer än 10 % samt an
läggningar mer än 5 % har definierats som överavskrivningar. 
Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1925. RBA. 

Bolaget hade stor nytta av detta sparade kapital vid deflationskrisen 1921/22 när 
bolagets vidare öde var mycket osäkert. Under och omedelbart efter första 
världskriget åren 1917 till 1920 drevs priserna på såväl skogsindustrins produkter 
som på råvaror och löner avsevärt i höjden. Högkonjunkturen vände emellertid 
redan år 1921 och marknaden för brukets produkter försvann fullständigt. Kö
pare vägrade fullfölja undertecknade kontrakt samtidigt som bolaget året innan 
köpt stora rotposter till höga priser. Läget blev så kritiskt våren 1921, att Kempe 
till aktieägarna tvingades skriva «komma försäljningarna och skeppningarna ej 
igång 1922 på våren, har bolaget ej annat att göra än att helt nedlägga drif
ten».170 Driften inskränktes och riktlinjen för Seth M Kempes upplåningspoli
tik, att skulderna inte fick överstiga omsättningstillgångarna, övergavs. Bolaget, 
som nu tack vare sina «dolda tillgångar» kunde redovisa ett betydligt bättre re
sultat än det verkliga, erhöll en extra förlagskredit på 1,5 milj kr och kunde emit-
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obligationslån på 2,5 milj kr hos SHB. Detta skedde samtidigt som andra skogs
bolag inställde betalningarna. Ett exempel på ett företag som tvingades till kon
kurs var AB Ytterstfors-Munksund, som på den tiden var Sveriges största träva-
ruföretag med tio sågverk, två träsliperier, ett järnbruk och en sulfatfabrik. 

Efterfrågan började sakta men säkert öka från och med år 1923 på såväl träva
ror som pappersmassa, men de stora vinsterna lyste fortfarande med sin frånva
ro. 

Efter det att Erik Kempe övertagit VD-posten, infördes mer planenliga av
skrivningar med ca 5 respektive 10 procent på anläggningar och inventarier och 
avskrivningarna på fastigheterna upphörde. 

Diagram 14. RABs redovisade räntabilitet 1898-1968. Glidande 3-års medeltal. 
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Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1968. RBA. 

Räntabiliteten varierade kraftigare än vad som redovisas i diagram 14, med tanke 
på den resultatutjämningspolitik som företaget förde under Seth M Kempes tid. 

Företaget uppvisade ett mycket gott resultat ända fram till deflationskrisen, 
förutom åren runt 1900. Som nämnts var resultatet åren 1921 och 1922 sämre än 
det redovisade då företaget i realiteten förlorade miljontals kronor under dessa 
två år. Hela perioden från 1921 fram till 1945 var resultatet nedslående. Andra 
världskriget medförde nya svårigheter. Exporten omöjliggjordes i stor utsträck
ning och produktionen begränsades avsevärt. 

Efter en långsam ökning av såväl virkespriserna som skogsindustrins produk
ter fram tom andra världskrigets slut steg priserna kraftigt vintrarna 1946/47, 
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1947/48 och under den sk Koreaboomen. I löpande priser fördubblades respek
tive tredubblades virkespriserna under dessa två tvåårsperioder. Vinsterna för 
RAB i samband med de ökande priserna på virke och massa blev avsevärda, och 
bolaget erhöll dessutom realisationsvinster i samband med nedläggningen av 
sulfitfabriken. Under åren därefter stabiliserades priset på en lägre nivå som i 
fasta priser innebar en prissänkning. 

Det var skogen och förädlingen av skogsråvaran till bräder och massa som ge
nererade vinsterna fram till 1950-talets början. Den övriga delen av bolagets 
verksamhet, dvs mekaniska verkstaden, jordbruket, kraftverken, spritfabriken 
och impregneringsverket spelade en helt underordnad roll, vilket illustreras av 
nedanstående tabell. 

Tabell 22. Bruttoresultatets fördelning på rörelsegrenar 1898-1968 i procent. 
Exklusive förlusterna i Peopac. Femårsmedeltal. 

Skogs Trä Mek. Jord El Impr- Ak
vinst varor Massa Sprit verk bruk kraft nering tier 

1898-1902 51 43 4 2 
1903-1907 39 35 22 4 0 
1908-1912 24 41 34 1 0 0 
1913-1917 14 38 46 2 0 0 0 
1918-1922 15 54 28 2 1 0 0 
1923-1927 23 24 51 2 0 0 0 
1928-1932 27 17 57 1 -2 0 0 
1933-1937 27 23 50 1 -1 0 0 
1938-1942 32 52 12 1 -1 0 4 
1943-1947 18 69 12 0 -1 0 0 2 
1948-1952 72 -1 14 0 -1 -2 -4 2 20 
1953-1957 52 -1 4 -2 1 3 43 
1958-1962 56 5 1 -1 3 3 33 
1963-1968 58 5 3 0 3 2 29 

Anm. Under de två sista åren gjordes mycket stora förluster i samband med ett 
borgensövertagande i Peopac. Förlusterna var större än bolagets bruttovinster 
för de sista fem åren. En procentjämförelse med Peopac inkluderat blir därför 
missvisande. 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1969. RBA. 

Under Erik Kempes tid blev investeringarna i skogsbruket obetydliga. Däremot 
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satsade man stora summor på olika industriprojekt, som 1929 års utbyggnad av 
sulfitfabriken och 1941 års spritfabrik. Inköpen av MoDo-aktier åren 1936 och 
1937, dvs efter sågverksnedläggelsen, var även av betydande storlek. Investering
arna finansierades av bolaget med sparade medel. Under åren efter nedläggning
en av sulfitfabriken kom de stora aktieköpen helt att dominera investeringarna. 
Här var det de stora vinsterna från rörelsen, men även realisationsvinster i sam
band med nedläggningen, som utnyttjades. Huvuddelen av bolagets aktieinne
hav såldes ut under 1950-talets början samtidigt som Tage Blidbergs och Ragnar 
Kempes stora skogsbruksprogram började dra stora kostnader. Främst var det 
investeringar i skogsbilvägar som förklarade utgiftsökningen. När aktieköpen 
återupptogs på 1960-talet, finansierades dessa från början med lån från bolagets 
stiftelser och från och med 1963 med allt större banklån. Under 1950-talet hade 
man tidigare varit helt skuldfri till banken. 

Under hela uppbyggnadsfasen av RAB fram till början av 1920-talet var bola
gets likviditet ansträngd. Perioden därefter präglades däremot av mycket god lik
viditet. Under vissa perioder var problemet t o m det motsatta; bolaget hade en 
mycket stor likviditet, som inte kunde förräntas genom investeringar i Roberts-
fors. Detta var förklaringen till att bolaget sökte andra investeringsalternativ 
som börsnoterade aktier, fastigheter, Rosfors Bruk och Peopac. 

Diagram 15. RABs likviditet 1898-1968. Glidande 3-års medeltal. 
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Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1969. RBA. 

Delar av aktieportföljen såldes därefter i olika omgångar till aktieägarna, varvid 
stora fordringar på dessa uppkom. 
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Tabell 23. Fördelningen av tillgångar i procent 1898-1968. Femårsmedeltal. 

Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar 
Bank o Ford- Indus- Fastig - Ford-

Kassa ringar Aktier Lager strier heter Aktier ring 

1898-1902 0 4 0 15 19 62 0 0 
1903-1907 0 3 0 19 34 44 0 0 
1908-1912 0 3 0 24 35 36 2 0 
1913-1917 1 4 0 31 34 29 1 0 
1918-1922 1 6 0 42 36 15 0 0 
1923-1927 2 10 0 29 42 15 0 2 
1928-1932 7 10 0 19 44 12 1 7 
1933-1937 0 13 0 14 45 15 4 9 
1938-1942 2 9 0 21 37 15 8 8 
1943-1947 3 26 0 16 26 15 8 6 
1948-1952 9 29 14 2 5 13 21 7 
1953-1957 1 50 5 7 2 29 2 4 
1958-1962 0 31 4 13 2 28 21 1 
1963-1968 0 45 1 8 2 16 28 0 

Anm. Till aktier under omsättningstillgångar har alla noterade aktier förts. Un
dantaget är MoDo, eftersom innehavet där var en omfattande och långsiktig 
placering. Anläggningsfordringar avser skulder som dotterbolaget, Åsträsk 
Ångsågsbolag, hade till RAB. Procenttalen bygger på ojusterade balansräk
ningar. Eftersom bolaget byggde upp stora dolda tillgångar är talen inte helt 
rättvisande. 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1969. RBA. 

Som framgår av tabellen ovan bestod tillgångarna huvudsakligen av skogsfas
tigheter och industrianläggningar under perioden före 1948. Därefter blev de re
lativt jämt fördelade mellan fordringar på aktieägare och aktier i börsnoterade 
bolag, främst MoDo-aktier och skogsfastigheter. 

RAB var mycket starkt finansierat efter uppbyggnadsperioden. Den nedåt
gående trenden för soliditeten under 1960-talet förorsakades av de lån som bola
get tog för att finansiera aktieköpen. Lånen blev mot slutet så stora att bolaget 
kom under den 50 procentgräns som är allmänt vedertagen som tumregel för 
god soliditet. 

119 



Diagram 16. RABs soliditet 1898-1968/69. Glidande 3-års medeltal. 
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Anm. Soliditeten är mätt genom relationen mellan eget kapital och summan till
gångar efter avskrivningar. 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1969. RBA. 

Om man mäter soliditeten genom relationen mellan eget kapital plus långfristi
ga skulder och eget plus främmande kapital var förändringarna inte lika stora. 
Då steg soliditeten från 40 till 70 på 1910-talet. Därefter låg den runt 80 till 90 
ända fram till de sista åren, när relationstalet kom ned till drygt 70 procent.171 

Det dröjde ända till år 1906 innan RAB gav sina aktieägare någon utdelning. 
I löpande priser delade bolaget därefter ut runt 90 000 kr per år. Denna summa 
ökades under inflations- och vinståren i slutet av 1910-talet till närmare 400 000 
kr. Utdelningarna upphörde under två år i samband med deflationskrisen och 
under fyra år i samband med 30-talskrisen. När bolaget därefter åter började ge 
utdelning, skedde detta i en långsam, stabilt ökande takt från 120 000 kr år 1935 
till 602 000 kr för budgetåret 1966/67 innan utdelningarna under de två sista 
åren helt upphörde. Undantaget var 1947 när bolaget utdelade 640 000 kr till si
na aktieägare. Detta skedde i samband med de vinster som gjordes vid avveck
lingen av sulfitfabriken och de stora gåvor bolaget gav arbetarna och kommu
nen. Aktieägarna erhöll dessutom som nämnts under 1950-talet «utdelningar» 
i form av billiga aktier vid de stora aktieutköpen. Efter nyemissionen 1918 på 
1 275 000 kr behövde RAB inte be sina aktieägare om kontanta tillskott. 
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3. STRATEGISKA BESLUT 

Intresset för teorier om beslutsfattande uppstod på 1950-talet i samband med 
Herbert A Simons kritik av den klassiska ekonomiska teorins antagande om in
dividers och företags fullständiga rationalitet; teorier för vilka han senare erhöll 
Nobelpriset i ekonomi.1 Det av Simon kritiserade rationalitetsantagandet utgår 
ifrån att beslutsfattare i företagen har fullständig kännedom om alla tänkbara 
handlingsalternativ och deras konsekvenser och en helt klar målsättning för fö
retagen. Detta ger företagen maximal vinst. Beslut i företagen föregås av för-
nuftsmässiga överväganden och inga hänsyn tas till traditioner, fördomar och 
känslomässiga reaktioner. Själva beslutsprocessen, som går att beskriva i av-
skiljbara sekvenser har följande steg: problemet identifieras av företagsledning
en varefter målen för verksamheten klargörs. Utifrån tillgängliga medel beräk
nar beslutsfattarna kostnaderna och vinsterna för alla alternativ samt hur alter
nativen uppfyller målen. Det alternativ som ger största relativa nytta och minst 
uppoffringar väljs. Beslutsfattande är därmed oproblematiskt, eftersom beslu
tens resultat kan förutses utifrån målet och omgivningens restriktioner.2 

Simon och hans kollegor inom den sk Carnegieskolan antog däremot att be
slutsfattarna har vad de kallar «begränsad rationalitet» och mänskliga brister. 
De söker snarare tillfredsställande eller «satisfierande» lösningar. Man tar vid 
beslut hänsyn till personliga motiv och sociala begränsningar; olika intressen 
och värderingar påverkar beslutsfattandet. Beslutsprocessen kan således i hög 
grad präglas av konflikter och ett beslut kan mycket väl vara ett resultat av kom
promisser. Simon ser beslutsprocessen som en sökprocess där varken besluts
problemet, alternativen eller effekterna är givna utan måste upptäckas och ut
vecklas. Dessa alternativ söker beslutsfattarna i närheten av tidigare lösningar.3 

Ett standardverk på detta område är Richard M. Cyert och James G. Marchs 
«A Behavioral Theory of the Firm» från år 1963. Här hävdas att ett företags 
standardregler och rutiner som tidigare visat sig effektiva spelar en stor roll vid 
beslutsfattande. Beslutsfattarna söker undvika osäkerhet och konflikter vilket 
med standardiserade rutiner skapar en tröghet inom företagen. Bristen med 
Cyerts och Marchs undersökning är att de beslut som studerades inte var strate
giska utan snarare administrativa eller operationella.4 

Ar 1969 kom E. Eugene Carter med sin doktorsavhandling «A Behavioral 
Theory Approach to Firm Investment and Acquisition Decisions» vilken inne
bär en vidareutveckling av Cyerts och Marchs teorier, såtillvida att han här stu
derar sex strategiska beslut i ett snabbt växande mindre dataföretag. Carter an
vänder deras begreppsapparat med organisationsbegreppen mål, förväntningar 
och val, samt relationsbegreppen problemsökande, konfliktlösning, inlärning 
och undvikande av osäkerhet. Carter har, när det gäller förståelsen av strategiska 
beslut, fastslagit att många nivåer inom företaget påverkar besluten. Dessa har 
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inflytande på mål, förväntningar, val, sökprocessen och inlärning. Ömsesidiga 
uppgörelser mellan individer och intressentgrupper har stor betydelse för beslu
tets utformning. Antalet mål för företaget ökar vid osäkerhet. Sökprocessen ef
ter nya lösningar stimuleras både av företagets miljö och ledningens strävan och 
beslut. Valet av information kan till stor del förklaras av aktörernas olika bak
grund och intressen. Information som talar mot aktörens intressen ignoreras, 
och företagsledningen får den väntade informationen av sina underordnade. 
Även osäkerhet efter att ett beslut fattats ignoreras och en «tänk-positivt» anda 
anses värdefull. 

I den fortsatta investeringsteoretiska forskningen fann man allt mer stöd för 
tanken att valet av investeringsalternativ inte enbart går att beskriva utifrån 
kvantitativa ekonomiska termer utan att beslutsprocessen till stor del påverkas 
av aktörernas värderingar, moral etc. Carter visar tydligt i «Project evaluation 
and firm decisions» att aktörerna i huvudsak bedömer olika investeringsalterna
tiv utifrån sina värderingar. Ytterligare information söks främst för att stödja re
dan intagna ståndpunkter. Besluten växer fram successivt, själva beslutstillfället 
är endast ett led i beslutsprocessen. Investeringars genomförande och utform
ning påverkas till stor del av aktiviteter både före och efter att ett beslut fattats. 
Beslutsprocessen innehåller flera delbeslut och val vilket leder fram till att det vid 
det formella beslutstillfället enbart återstår att godta redan fattade beslut.5 

I Sverige var tidigare huvuddelen av forskningen normativt inriktad. Den 
gängse uppfattningen var att strategiska beslut fattades vid bolagens styrelse
sammanträden. Denna uppfattning accentuerades i den debatt, som fördes an
gående kraven på att arbetstagarna och staten skulle vara representerade i bola
gens styrelser. Emellertid ökade intresset för empiriska studier av beslutsfattan
de betydligt i samband med debatten om medbestämmandelagen, och en lång 
rad skrifter och undersökningar gavs ut. Undersökningarna verifierade utifrån 
svenska exempel i stort sett vad de amerikanska forskarna tidigare fastslagit. De 
undersökningar som gjordes visade att beslutfattande i Sverige liksom i USA of
tast är en långvarig process, och att styrelsernas möjlighet att påverka beslutens 
innehåll inte sällan är klart begränsad. Man fann också att direktörerna hade 
övertagit ägarnas roll att reellt styra företagen, och att olikheter i beslutsfattande 
i huvudsak beror på skillnader i beslutsmiljön. Vidare fann man det omöjligt att 
klassificera beslutsfattarnas roller som rådgivande respektive ordergivande, och 
att beslutsfattarna tillämpar ett sk satisfieringsförfarande.6 

I SAF-broschyren «Beslut fattas. Ett alternativ till beslutsteorin illustrerat 
med ett exempel» av Albert Danielsson och Anders Malmberg från 1979, kritise
ras lagstiftarna som riktar huvudintresset mot styrelsearbetet och själva besluts
ögonblicket i tron att det skall vara det viktigaste inslaget när beslut skall fattas. 
De hävdar i likhet med sina amerikanska kollegor att själva innehållet i besluten 
till stor del redan är bestämt av tidigare aktiviteter och att en betydande del av re
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sultatet beror på det efterföljande genomförandet. Handlingsutrymmet eller 
handlingsfriheten i själva beslutssituationen blir således avsevärt mindre om 
man betraktar verksamheten som ett fortgående skeende. 

«Strategiutveckling i medelstora företag» av Einar Häckner behandlar strate
gibeslut i tre medelstora företag. Han fann att företagsledarens personliga egen
skaper har en utomordentligt stor betydelse vid strategiska beslut och att det reel
la beslutsfattandet i viktigare frågor är skilt från det formella. Beslut på stäm
mor och styrelsesammanträden är enbart en bekräftelse och godkännande i ef
terhand av redan fattade beslut. Dessutom fann han att överordnade föreställ
ningar av sk mjuk karaktär inte påverkas av historiska erfarenheter eller sk hård 
information. 

Stig Larsson hävdar i sin avhandling «Företagsledare som politiker», att den 
stora förändringen ligger i de senaste årens ökade möjligheter för olika intressen
ter att påverka beslutsprocessen. Utvecklingen under 1970- och 1980-talen har 
skapat en «politisk miljö» där allt fler intressenter vill och får delta och där de 
har ett reellt inflytande över företagens strategiska beslutsfattande. Dessa nya 
intressegrupper är exempelvis fackföreningar, miljögrupper och myndigheter. 
Ägarnas inflytande har reducerats och ett nytt «informellt och situationsrelate-
rat huvudmannaskap för företagets strategiska aktiviteter» har skapats. Ett kär
vare affärsklimat har vuxit fram med en lägre självfinansieringsgrad, ett selek
tivt finansiellt stöd från statsmakten, som framtvingat lobbyverksamhet och tä
tare kontakter mellan företagsledningarna och myndigheterna. De anställda har 
krävt ökad anställningstrygghet, ökat medinflytande och bättre arbetsmiljö. In
vånarna i industrisamhällena har genom olika miljögrupper ställt krav på miljö
förbättrande åtgärder. Ett omfattande formellt regelsystem har i ökande omfatt
ning reglerat företagens relationer med dess intressenter. Trots detta har direktö
rernas inflytande och makt ökat i denna politiska miljö. Dessa starka direktörer 
söker samarbete med flera oberoende intressenter för att förverkliga sina egna 
mål. Intressenternas förhandlingsutrymme och olika besluts effekter testas i ett 
växelspel, och en lösning godkänns slutligen av en koalition mellan flera intres
senter.7 

Att det övergripande målet för företag i en marknadsekonomi är och har varit 
högsta möjliga avkastning på insatt kapital har oftast tagits för givet.8 

Empiriska undersökningar har emellertid visat att företagsledningar inte säl
lan söker ett tillfredsställande alternativ, sk satisfiering, eller det «anständigas
te» handlingsalternativet, snarare än vinstmaximering. Detta förklaras av före
tagsledningens rädsla att ta alltför stora ekonomiska risker, av påtaget socialt an
svar, vana, tidspress och avsaknad av fullständig information. I efterhand har 
dock beslutet kunnat rättfärdigas med att det valda alternativet också ansetts va
ra det som lönade sig bäst.9 

Företagskonsulten Hans Ingvar Hanson skriver: «Det är en passerad epoks 
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beslutsfattare som svarar att företaget bara kan ta företagsekonomiska hänsyn. 
Den sociala och politiska verkligheten är så sammanflätad med den ekonomiska 
att en snävt ekonomisk kalkyl sjunker ihop redan av brist på realism. Min erfa
renhet som konsult är att det etablerade företaget inför en större inskränkning i 
sin verksamhet gör både en ekonomisk analys... samt en moralisk analys omfat
tande sannolika sociala och politiska effekter av de tänkta förändringarna, 
opinionsbedömningar, granskning av förändringarnas överensstämmelse med 
eller avvikelse från tidigare företagstradition, företagskultur mm!'10 

Inom den sk intressentteorin hävdas däremot att företagen inte har några egna 
mål utan att företagets mål sammanfaller med intressenternas. Störst inflytande 
över företagets mål har de intressenter, som har största möjlighet att hota företa
gets överlevnad och/eller kan utöva sanktioner mot företagsledningen. En före
tagslednings viktigaste uppgift blir då att söka uttolka intressenternas krav och 
att formulera företagets mål utifrån dessa krav.11 

Makt och beslut är intimt förknippade med varandra. Maktforskaren Claes 
Gustafsson skriver; «Varje beslut som fattas, varje order som ges, ja, så gott som 
alla kontakter mellan individer eller grupper inom företaget bär med sig ett ele
ment av maktutövan. Den uppträder synlig och lätt igenkännlig i form av hot och 
sanktioner, men också mera dold som övertalning, auktoritet, ledarförmåga, 
etcì412 

Maktbegreppet har definirats på en mängd olika sätt. I likhet med koncentra
tionsutredningen kan man konstatera, att makt är «lika opreciserat och svårmät-
bart som det är värdeladdat.» Det finns inte heller någon enhetlig teori om mak
ten i företag.13 

Maktfördelningen utifrån ett juridiskt perspektiv motsäger emellertid detta. 
Lagstiftnigen förutsätter att företagets ägare har makten genom bolagsstämman 
och tillsätter en styrelse som i sin tur utser en företagsledning som verkställer 
ägarnas intentioner. 

En rad fallstudier visar klart att den aktör som tar initiativet och agerar för att 
åstadkomma en förändring och därmed får «problemformuleringsmonopolet» 
har ett stort övertag mot övriga aktörer. Företagen har ambitionen att undvika 
negativ uppmärksamhet från massmedia. Det har därför visat sig att t ex lokala 
fackliga organisationer och miljögrupper med stöd av massmedia och framträ
dande politiker kan få inflytande på beslutsfattandet genom att de har kunnat 
formulera problemet. Andra faktorers betydelse, t ex kunskap, har verifierats av 
ett flertal forskare.14 

Genom den utförda forskningen har fyra viktiga «maktbaser» utkristallise
rats: 
1. Auktoritet eller formell makt 
2. Kontroll över materiella resurser 
3. Problemformuleringsmonopolet eller initiativkraft 
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4. Kunskap 
5. Planeringsresurser 

Inflytande i en beslutsprocess har således inte enbart den intressent, som for
mellt har makten, eller den som behärskar de ekonomiska resurserna. Hit räknas 
också de intressenter, som startar beslutsprocessen och därmed formulerar prob
lemet, styr informationen och har kunskap samt planeringsresurser. 

De olika maktbasernas betydelse kan variera från fall till fall. Winander påpe
kar; «Ju mer kritisk en resurs är för företaget, ju mer beroende av resursen före
taget är, desto större inflytande har den som kontrollerar resursen"15 

Arbetsrättkommittén hade en klar föreställning om hur beslutsfattande i före
tag skall undersökas. De hade uppenbarligen godtagit den klassiska ekonomiska 
teorins antaganden om hur beslut fattas, vilket även Svenska Metallindustriarbe
tarförbundet gjorde i sin rapport «Företagens styrsystem» där beslutsprocessen 
delas in i fyra steg: insikt om ett problem i företaget, formulering och utvärdering 
av olika handlingsalternativ, beslutsfattande samt genomförande.16 

Denna indelning har dock mött kritik. Kerstin Sahlin-Andersson skriver, att 
beslutsprocessernas delar inte följer samma ordning, utan att många går i cykler 
eller hoppar över vissa stadier i de linjärt beskrivna modellerna. Dessutom på
stås ursprunget till processen och beslutstillfället vara svåra att identifiera. Där
för ger en indelning i olika steg varken någon struktur eller ordning för förståel
sen av strategiska beslut.17 

Beslutsfattande inom ett företag är således något mycket centralt. Många oli
ka beslut fattas varje dag. I denna undersökning, som omfattar 70 år, har därför 
ett antal beslut valts ut, som varit av stor eller avgörande betydelse för företagets 
fortsatta utveckling. Det är sju sk strategiska beslut, som närmare studeras.18 

De är: 
1) beslutet att bygga en sulfitfabrik 1902 
2) beslutet att inte bygga en sulfatfabrik 1912-1918 
3) beslutet att lägga ner sågverket 1935 
4) beslutet att bygga en sulfitspritfabrik 1941 
5) beslutet att producera impregnerade bräder och stolpar 1943 
6) beslutet att upphöra med driften vid sulfit- och spritfabriken 1947 
7) beslutet att bygga ut och modernisera gjuteriet 1967.19 

För att underlätta läsbarheten och jämförelsen mellan besluten kommer be
slutsprocesserna att behandlas efter ett gemensamt schema. Ett undantag utgör 
dock processen om den planerade sulfatfabriken 1912-1918. Schemat består av 
fyra steg: 
1. Beslutsfaktorer 
2. Beslutsunderlag 
3. Beslutsfattande 
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4. Beslutets verkställande 
Steg 1 innehåller först en kortfattad resumé av relevanta fakta som tidigare har 
behandlats. Därefter behandlas de sk yttre faktorerna. Detta görs för att sätta in 
beslutet i ett större sammanhang. I steg 2 redovisas de undersökningar och för
handlingar som verkställdes inför besluten, och i steg 3 ingår det formella beslu
tet. Steg 4 avslutas med en kortfattad redogörelse för effekterna av respektive be
slut. 

Albert Danielsson liknar beslutsprocessen «vid en väv bestående av varp och 
inslag. Varpen som löper i vävens längdriktning symboliserar de idéer, synsätt 
och vedertagna handlingsregler som i mångt och mycket styr händelseförloppet. 
Inslagen, som går vinkelrätt mot varpen, motsvarar oförutsedda och ofta svår
kontrollerade händelser.» Seth M, Erik och Ragnar Kempes företagsstrategier 
som presenterades i kap 2 motsvarar således «varpen». Återstoden av kap 3 äg
nas således «inslagen». 

3.1. SULFITFABRIKEN BYGGS 

Förutsättningarna för skogsindustri i Robertsfors var goda av framför allt tre 
skäl. För det första var konkurrensen om råvaran inte så stor där som vid de and
ra sågverk för vilka Seth M Kempe var VD. Skogen bestod emellertid till stor del 
av mindre och lågproduktiva träd, som efter bruksdriftens nedläggning år 1896 
ej kunde tillgodogöras i någon större omfattning. För det andra fanns efter Rick-
leån flera vattenfall, vilka kunde användas för att producera energi. För det tred
je kunde brukets stora jordbruk försörja en stor arbetarstam med baslivsmedel. 
Att Robertsfors låg relativt isolerat, och att arbetarna arrenderade mindre jord
bruk, gjorde att arbetskraftskostnaderna blev lägre än i mer utpräglade industri
områden. Brukets lokalisering ca en mil från kusten var emellertid mindre lämp
lig. 

Massatillverkning kräver tillgång till trämasseved, billig elkraft, goda kommu
nikationer samt rent vatten. De tidigaste anläggningarna anlades därför ofta i 
närheten av bortrationaliserade järnbruk. Därmed kunde man tillgodogöra sig 
deras tillgångar av kolskogar, vattenkraft och arbetskraft. De första fabrikerna 
byggdes i huvudsak i södra och mellersta Sverige. I Norrland dröjde övergången 
från järnbruk till massafabriker. 

Under 1800-talet dominerade träsliperier och under 1900-talets första decen
nium anlades sulfitfabriker. Under 1910-talet var det främst sulfatmassafabriker 
som byggdes. Det första svenska träsliperiet, Öhnans träsliperi vid Trollhättan, 
anlades redan år 1856. Det skulle dock dröja till 1870-talet innan den mekaniska 
metoden fungerade tillfredsställande, då med hjälp av den från Tyskland impor
terade kallslipningstekniken. Den nyare och mer överlägsna varmslipningsmeto-
den slog inte igenom i Sverige förrän åren kring sekelskiftet. 
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Då hade även de väsentligaste tekniska svårigheterna vid kemisk massatill
verkning övervunnits, och cellulosatillverkningen övergick från sitt småskaliga 
experimentstadium till relativt omfattande stordrift. År 1874 anlades den första 
sulfitfabriken Bergvik i Hälsingland, av sulfitmetodens uppfinnare Carl Daniel 
Ekman. Det var dock först i mitten på 1880-talet, som denna metod fick någon 
praktisk betydelse i Sverige. Under åren 1881-1890 anlades 15 sulfitfabriker i Sve
rige, varav fyra i Norrland. Under detta decennium utvecklades sulfitmetoden så 
mycket, att den även under följande årtionde kom att dominera över sulfatmeto
den. På 1890-talet uppfördes 24 sulfitfabriker, varav ytterligare fyra i Norrland. 
Den största utvecklingen skulle emellertid sulfitindustrin få åren efter sekelskif
tet och då främst i Norrland. Av de 30 fabriker som anlades åren 1901-1910 bygg
des 15 i Norrland.20 

Tabell 24. Antalet nyetablerade sulfitfabriker i Norrland 1885-1920. 
Ar Antal Fabriksort 
1885-89 4 Järpen, Storvik, Gysinge, Mackmyra 
1890-94 1 Ström 
1895-99 3 Utansjö, Hissmofors, Essvik 
1900-04 4 Skutskär, Bergvik, Domsjö, Robertsfors 
1905-09 11 Hörnefors, Svanö, Köpmanholmen, Kramfors, 

Svartvik, Öhrviken, Nyhamn, Vallvik, Söråker, 
Korsnäs, Ortviken 

1910-14 1 Fagervik 
1915-20 2 Iggesund, Ulriksfors 

Källa: Nyström (1925) s 427ff. 

Produktionsvolymen av sulfitmassa ökade således kraftigt kring sekelskiftet. In
dustritidningen Norden varnade redan år 1889 för den «epidemiska spekula
tionsfeber» som byggandet av massafabriker fått karaktären av. Huvuddelen av 
de tidigaste fabrikerna blev inte heller långlivade. Under nästa tioårsperiod skul
le endast två sulfitfabriker byggas i Norrland. 

Massaindustrins Klondykeperiod runt sekelskiftet hade ännu ej resulterat i 
någon massafabrik i övre Norrland. Det finns en lång rad förklaringar till detta, 
bl a företagens brist på kapital och beredvillighet att våga satsa på nya verksam
hetsgrenar. Speciallagarna för övre Norrland var säkerligen också av stor bety
delse. Dimensionslagen föreskrev exempelvis att det var förbjudet att avverka 
klenare virke för export. 

Bröderna Kempe hade inte heller byggt någon egen fabrik, även om planer ha
de funnits. Båda var dock delägare i Utansjö Sulfit AB med en massafabrik norr 
om Härnösand. Fastän både Seth M och Frans Kempe var individualister, sam
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arbetade de här aktivt med övriga sågverksägare i Ådalen. Deras gemensamma 
samarbete var även mycket omfattande under denna period, men huvudlinjen 
för dem båda var att de sökte skapa företag, som så långt som möjligt var obe
roende av andra.21 

Tankar på att anlägga en massafabrik vid Robertsfors fanns hos Seth M Kem-
pe redan år 1898. I ett brev uppmanade han den nye platschefen Anrep att resa 
runt i Sverige för att studera moderna sågar, brädgårdar, hyvlerier, torkhus och 
kraftstationer innan han började sin tjänst på bruket. Kempe bad honom dess
utom att, om tillfälle gavs, studera någon sulfitfabrik, ty han antog «att vi nog 
förr eller senare komma att anlägga en sådan vid Robertsfors."22 

Vid RAB hade inte vinsterna varit stora efter köpet, och såväl likviditeten som 
soliditeten var ansträngd. För att finansiera nya projekt var man tvungen att till
skjuta nya medel. Makten vid bolaget var koncentrerad till Seth M Kempe även 
om han var tvungen att ta hänsyn till sin äldre bror. Den lokala ledningen var 
mycket svag och därför utnyttjade Seth M Kempe disponenten vid Dal, Åke Bel-
frage, som «överledare» för bruket. 

Innan beslutet att bygga en sulfitfabrik i Robertsfors fattades, hade många 
andra förslag till nyinvesteringar diskuterats. Direkt efter köpet av Robertsfors 
hade Seth M Kempe planer på att anlägga en ångsåg vid Rickleåns mynning. Lik
nande planer hade även de tidigare ägarna haft.23 

Orsaken till att Kempe inte realiserade dessa planer framgår ej klart, men tro
ligtvis bidrog flera faktorer. Exempelvis köpte Fagervik AB flera hemman kring 
platsen för den planerade ångsågen. Vidare var det inte utan besvär som flott
rensning av Rickleån mellan Robertsfors och Rickleå kunde genomföras. Vikti
gare var emellertid upptäckten av hur mycket elkraft det gick att utvinna ur vat
tenfallen efter Rickleån, tillsammans med den rikliga tillgången på lågproduktiv 
granskog på brukets skogar, vilket osökt bör ha fört tankarna till massaproduk
tion.24 

När vattenfallens stora möjligheter att producera billig energi började framstå 
än klarare under våren 1898, ansåg Kempe att man borde tillvarata denna energi 
på lämpligt sätt. Han sände därför bl a handböcker om den elektriska kraftens 
användbarhet för industrin till ingenjör Oskar Olsson, som var chef för brukets 
verkstad. Olsson erhöll även medel för experiment med en kolugn.25 

Diskussionerna om och planerna på hur man bäst skulle använda brukets re
surser utvecklades efter en lång rad olika linjer. Förslag som diskuterades var 
produktion av kalcium-karbid, brikettkol, träättika, krut, träfiberskivor och 
konstsilke. Samtliga förslag var nya produkter, som stod inför sitt genombrott i 
slutet av 1890-talet.26 

Avfallsproblemen vid dåtidens vattensågverk var betydande. Till stor del 
brändes sågspån och sågverksavfall i speciella brännugnar. Detta förekom även 
i Robertsfors, vilket Seth M Kempe uppfattade som ett stort resursslöseri.27 För 
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att finna en bättre användning, initierade han en rad forskningsförsök vid Dal 
under våren 1899.28 

Experimenten varade från november detta år till slutet av september nästa år 
och leddes av ingenjör R.W. Strehlenert under överinseende av professor Peter 
Klasson vid Kungl Tekniska högskolan i Stockholm.29 Både Seth M och Frans 
Kempe understödde experimenten ekonomiskt. Syftet var ursprungligen att 
framställa dels konstsilke av viskos, sk rayon, för textilindustrin, dels ett bygg
nadsmaterial av sågspån och viskos, som skulle ersätta den på marknaden existe
rande «compo-boarden».30 Vid experimentens början försökte man även av vis
kos framställa råämnen för kruttillverkning.31 Man gjorde även försök att fram
ställa pappersmassa av sågspån. För att kunna skilja bark från sågspån, som var 
nödvändigt för nämnda hantering, konstruerades en rad olika maskiner. 

Det kanske viktigaste praktiska resultatet av experimenten var kunskapen om 
att den långsamt växande granen gav ett bättre ekonomiskt utbyte än den snabb
växande vid framställning av cellulosa. Här krävdes det emellertid en något läng
re koktid. Man kunde även använda sågverksavfall i denna process.32 Övriga 
produkter som konstsilke och viskos för kruttillverkning fick sina kommersiella 
genombrott först på 1930-talet.33 

Vattenprover togs från en rad platser i Norrland. Dessa prover visade, att Ro-
bertsfors hade det bästa vattnet för cellulosatillverkning. Under hela experi
menttiden försökte man tillämpa högsta möjliga sekretess pga att det ansågs 
omöjligt att erhålla patent på resultaten.34 

Men experimenten drabbades av en lång rad missöden, såsom förseningar i 
svaveltillförsel, dålig flis, hög koncentration av garvsyra i vattnet och ojämn 
strömtillförsel. Detta medförde fördyringar, vilket ledde till att motsättningar 
uppstod mellan Strehlenert och Frans Kempe. Därför avbröts experimenten i 
förtid. Seth M Kempe försökte förgäves fullfölja dem under ledning av Vilhelm 
Adrian, ingenjör vid Dal, och Arthur Stålnacke, främst känd som sulfitfabriks
konstruktör.35 

Strehlenert sammanfattade resultaten av experimenten sålunda: 
"För icke fackmannen (läs Frans Kempe förf anm) är det alltid en ledsam sak att 
se ett felslaget experiment, till då han ekonomiskt skall betrygga företaget. Så 
länge som ett arbete befinner sig på experimentstadiet, har man dock alltid att 
förutse motgångar. De felaktigheter, som derunder kunna uppstå, erbjuda fack
mannen största intresse, då han lärt sig huru desamma skola afhjelpas. Finnes 
mellan dessa båda parter ett ömsesidigt förtroende, skördas gifvet de största för
delarne, finnes det ej, så försvåras arbetet, misslyckas det, så drabbar ofta förlus
ten dem båda. Till hvilket resultat arbetena på Dal kunna leda är måhända ännu 
för tidigt att yttra sig om, ett är dock visst, att det för närvarande har varit större 
och mera praktiska skäl, att arbeta på användning för sågverksavfall till pappers
massa, än drifva försöken med den ännu på experimentområdet varande visko-
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sen. Det har här varit grosshandlar Seth Kempes förslag som i hufvudsak blifvit 
földt och torde otvifvelaktigt bära de bästa frukterna. De utarbetade metoderna 
visa tydligt de tekniska såväl som de ekonomiska möjligheterna att använda såg-
verksaffall för pappersmassatillverkning"36 

Dessa experiment var unika såtillvida, att de var de första systematiska, tek
niskt vetenskapliga undersökningarna inom svensk trävaru- och massaindustri. 
Tidigare hade denna bransch i Sverige präglats av «trial and error». Att privata 
industrimän som Seth M och Frans Kempe satsade på teknisk utveckling, delvis 
på grundforskningsnivå, för att erhålla ökat resursutnyttjande av skogens till
gångar och rationell skötsel av skogarna, var således något som pekade framåt, 
mot de större skogsindustriernas forskningslaboratorier.37 

3.1.1. BESLUTSUNDERLAG 

För att få underlag för beslutet att bygga en massafabrik i Robertsfors initierade 
Seth M Kempe under åren 1900 och 1901 en lång rad undersökningar, den röran
de kraft- och råvarutillgången hade redan påbörjats. Vattnets kvalité, arbets
kraftsbehovet och arbetarnas bosättning, typ av massafabrik, dess kostnader 
och räntabilitet, marknaden för massa, vem som skulle planera och leda fabriken 
var frågor som nu utreddes. Utredningarna gjordes förutom av Kempe själv av 
de sk överledarna, Åke Belfrage och Wilhelm Ålund, företagets tekniske konsult 
från Dal, Vilhelm Adrian samt ingenjör Oskar Olsson. Vidare framlades tre oli
ka förslag till massafabrik av ett team bestående av Vilhelm Adrian, Janne 
Bergström och Magnus Hanson.38 

Ursprungligen var det tänkt att fabriken skulle ligga i Fredriksfors, ca två kilo
meter väster om Robertsfors och producera 2 000 ton per år. Kempe insåg emel
lertid ganska snart att det skulle vara bättre att lägga den i Robertsfors. Det fanns 
emellertid många tänkbara placeringar i Robertsfors. Även planerna för fabri
kens produktionskapacitet utökades succesivt.39 

Belfrage verkställde en utredning, som jämförde värdet av sågade bräder med 
massa från granvirke. Denna visade att stockarna skulle ha en toppdimension på 
över 11 tum för att det skulle löna sig bättre att såga dem. Mindre dimensioner 
kunde däremot med fördel användas till massa, props eller sparrar. Ett omedel
bart resultat av denna utredning blev att bruket upphörde att avverka smågran 
i närheten av Robertsfors.40 

Av Strehlenerts tidigare undersökningar i Dal visste man, att granribb från så
gen med fördel kunde användas till sulfitmassa, och att den mindre lågpro
duktiva granen var utmärkt råvara för sulfitmassa. Om den senare råvaran kun
de utnyttjas i Västerbotten för produktion av pappersmassa var pga den gällande 
dimensionslagen dock osäkert. Advokat Gustav Tellgren, som fick till uppgift att 
juridiskt undersöka frågan, var även han osäker. Men Kempe valde efter att blivit 
informerad om detta att ta för givet att ett sådant förfarande var tillåtet.41 
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Undersökningar genomfördes under åren 1900 och 1901 för att ta reda på om 
avfallet från sågen och den mindre granen vid Robertsfors skulle räcka till för att 
driva en fabrik där. Tillgången på ribb skulle naturligtvis minska, om man lade 
en massafabrik i Robertsfors, eftersom sågningen av de mindre stockarna då 
skulle upphöra. Seth M Kempe beräknade att sågen sedan massafabriken byggts 
skulle ge ca 2 000 till 2 500 kbm ribb per år. För att få mer exakta siffror fick Bel-
frage och Adrian i uppdrag att beräkna avfallsprocenten, dvs mängden sågverks
avfall, sågspån och flis från Robertsfors såg. Kempe gjorde senare egna beräk
ningar och kom fram till i stort sett samma siffror som Belfrage och Adrian. Fö
retagsledningen beräknade således att sågverksavfallet motsvarade ca 2 500 till 
3 000 ton kol per år.42 

Ålund fick i uppdrag att ta reda på hur många kubikmeter pappersmassaved 
det fanns på bolagets skogar och totalt kring Rickelåns vattendrag. Resultatet av 
denna taxering visade att det fanns 765 000 kbm massaved på egna skogar, me
dan andra bolag ägde massaved motsvarande ca 76 000 kbm. Utifrån dessa siff
ror ansåg Kempe att ett uttag på 14 000 kbm per år skulle vara möjligt. Vidare be
räknades att Töre AB skulle kunna lämna 2 800 kbm massaved och att ca 5 700 
kbm skulle kunna köpas efter Rickleån. Till detta skulle dessutom läggas bola
gets skogstillgångar efter Dalkarlsån, Sävarån liksom tillgångarna i Norrbotten. I 
slutet av år 1901 var Kempe därför säker på, att det inte skulle uppstå någon brist 
på råvara för en mindre sulfitfabrik i Robertsfors.43 För att utröna virkesförlus
ten vid barkning och virkesåtgången per ton vid olika dimensioner pappersmas
saved hade tidigare Belfrage och ingenjör Nils Hansson, VD för Utansjö Sulfit 
AB, utfört en del barkningsförsök vid Utansjö sulfitfabrik.44 

För att ytterligare öka tillgången av massaved hade Kempe tänkt köpa de sko
gar med stora mängder lågproduktiv granskog, som fanns i närheten av Rickle-
åns flodområde, ty dessa ansågs av ägarna som värdelösa och var därmed mycket 
billiga. Av speciellt intresse var även de stora skogar av denna typ som ägdes av 
Bure AB i Burträsk. Därför bad han Ålund att inte offentliggöra den av honom 
skrivna artikeln om värdet av «oväxtlig» gran för massaproduktion, eftersom 
den kunde medföra att priserna på denna typ av skogar kunde öka.45 För att få 
ett underlag till besluten om vilka skogar som skulle inköpas gjorde Älund en be
räkning av transportkostnaderna av massaveden från olika avverkningsområ
den. Denna visade att man kunde köpa in skogar som låg på tre mils avstånd från 
Rickleån med biflöden.46 

För att ersätta den vid eldning av sulfitfabriker vanliga stenkolen med såg
verksavfall, fick Adrian i uppdrag att göra kostnadskalkyler för eldning med 
stenkol respektive ved. Dessa kalkyler visade klart, att det var betydligt billigare 
att elda med ved. Vinsten beräknades till mellan 36 000 och 43 000 kr per år vid 
full drift. Tveksamt var dock om avfallet vid Robertsfors ensamt skulle räcka 
till.47 
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Vattnets kvalitet har mycket stor betydelse för framställningen av sulfitmassa, 
om man vill framställa en vit massa av god kvalitet. Rickleåvattnets användbar
het för sulfitproduktion hade tidigare blivit testad i samband med försöken vid 
Dal. Man var dock tvungen att göra fler analyser och då under olika årstider, ty 
speciellt under våren var vattnet brunt i Rickleån, huvudsakligen pga att det var 
uppblandat med humusämnen. Analyser av olika filter prov gjordes av Adrian 
och Nils Hanson. Sammanlagt gjordes 14 olika analyser, vilka senare även visa
des för olika experter. Deras utlåtanden är emellertid inte kända.48 

Vidare fick Belfrage och Adrian till uppgift att beräkna järnvägens transport
kapacitet och fabrikens arbetskraftsbehov. Man gjorde inga större undersök
ningar av marknadssituationen för försäljning av sulfitmassan. Seth M Kempe 
var emellertid fullt medveten om att marknaden började bli mättad pga alla ny
startade sulfitfabriker. Fyra räntabilitetsundersökningar verkställdes därför. 
Fabriken beräknades ge en vinst på 94 600 kr per år vid en produktion av 4 000 
ton.51 

Det dröjde relativt länge innan Kempe och Belfrage var eniga om att man verk
ligen skulle bygga en sulfitfabrik. Belfrage föredrog nämligen ett träsliperi. Ar
gumenten för ett sliperi var att anläggningskostnaderna var betydligt lägre. Av 
firman J & A Jensen og Dahl i Oslo erhöll Kempe ett prospekt på en träslipan-
läggning. Ett sliperi på 4 000 ton skulle kosta 320 000 för kallslipning och 340 000 
kr för varmslipning. Seth M Kempe var dock motståndare till tanken på ett slipe
ri och det av två orsaker: dels hade han tidigare diskuterat med en ägare till ett sli
peri, vilken ansåg sig ha gjort ett stort misstag genom att inte bygga en sulfitfab
rik istället, dels kunde man inte använda sågverksavfallet i Robertsfors i ett slipe
ri, vilket Kempe ansåg som viktig invändning.52 

Under våren 1900 fick Adrian i uppdrag att utarbeta ett förslag till en sulfitfab
rik med en produktion av 3-4 000 ton. Förslaget skulle också innehålla en jämfö
relse med ett sliperi av samma storlek. Naturligtvis hade Kempe tänkt engagera 
en fackman för att senare göra ett slutligt förslag, men han ansåg att det skulle 
vara bra att själv först sätta sig in i frågorna, innan han skulle pröva ett av en 
fackman upprättat förslag. Adrian skulle föreslå platsen för fabriken samt göra 
kostnads- och räntabilitetsanalyser. Adrian besökte en rad fabriker, och erhöll 
kostnadsförslag från olika agenter och tillverkare innan han gjorde sitt förslag 
klart. Seth M Kempe gjorde själv ett studiebesök till Utansjö sulfitfabrik. Det 
förslag, som Adrian presenterade var inte komplett och fick justeras på ett flertal 
punkter.53 

En lång rad personer diskuterades som lämplig konstruktör och lämplig chef 
för den tilltänkta fabriken.54 Fabrikschefen vid Mackmyra sulfitfabrik, ingen
jör Einar Lundbäck, en av de tilltänkta konstruktörerna, ansåg emellertid att 
RAB och MoDo istället för att bygga två fabriker, en i Domsjö och en i Roberts
fors, skulle bygga en enda stor gemensam fabrik, placerad endera i Domsjö eller 
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Hörnefors. 
Detta förslag medförde en rad nya utredningar under hösten 1901. Man beräk

nade transportkostnaderna med järnväg för massaveden och sågspånet ned till 
Sikeå och därefter med båt till den planerade fabriken. Sedan gjordes en beräk
ning av kostnaderna att rensa Rickleån från Robertsfors ned till mynningen. Det 
var tänkt att massaveden skulle flottas till mynningen, varifrån den skulle havs
flottas. Resultaten av dessa beräkningar visade att flottningen av massaveden på 
Rickleån ned till mynningen skulle bli dyrare än transport på järnväg. Även de 
besvärliga hamnförhållandena vid älvens mynning talade mot flottning. Av kal
kylerna framgick det att om RAB istället för att bygga en egen fabrik på 4 000 
ton gick samman med MoDo, skulle RAB genom ökade transportkostnader för
lora 20 000 kr per år på virkestransporterna. Naturligtvis skulle arbetslöner och 
administration bli betydligt lägre med en fabrik. Dessa vinster beräknade Seth M 
Kempe till maximalt åtta kr per ton, eller vid en produktion av 4 000 ton 32 000 
kr. För att förbättra Robertsfors-alternativet kalkylerade man med att transpor
tera allt sågspån från sågen i Robertsfors ned till Hörnefors som bränsle till fabri
ken där. Denna transport visade sig vara mycket dyrbar. Man beräknade att bola
get skulle förlora nästan 31 000 kr på detta. Därför blev vinsten per år på att pro
ducera massan i Robertsfors ca 19 000 kr. Att kapitalkostnaderna skulle bli lägre 
med en enda fabrik togs då inte med i beräkningarna. Ytterligare en fördel med 
en fabrik skulle vara, att man slapp riskera råvarubrist, men ett sådant problem 
ansåg Seth M Kempe att man aldrig kunde få i Robertsfors. Han ville bygga fab
riken i Robertsfors, även om det rent företagsekonomiskt inte var det mest för
delaktiga alternativet; andra bevekelsegrunder fanns uppenbarligen.55 

I slutet av år 1901 fick ingenjören och fabrikskonstruktören Janne Bergström 
i uppdrag att gå igenom och justera Adrians förslag. Bergström fick också i upp
drag att planera för ett blivande blekeri. Kempe var främst intresserad av den än
nu på experimentstadiet varande metoden för kontinuerlig blekning, vilken hade 
utarbetats av Carl Fredrik Skjöld. Bergström föreslog att fabriksbyggnaden 
skulle uppföras för 6 000 tons produktion, men maskinparken skulle ha en kapa
citet för endast 4 000 ton. Kostnaden för en sådan fabrik beräknade han till 
650 000 kr. En utökning av kapaciteten till 6 000 ton skulle kosta ytterligare 50 000 
kr.56 När han var klar med sitt förslag, ansåg Kempe att Bergströms arvode 
var bortkastade pengar, eftersom han då redan hade fått kontakt med ingenjör 
Magnus Hanson från Tofte sulfitfabrik i Norge, bror till Nils Hanson vid Utan-
sjö. Magnus Hanson hade nämligen tänkt sig fabrikens utförande på ett helt an
nat sätt än Bergström.57 

I början av år 1902 sammanträffade Seth M och Frans Kempe med ingenjör 
Magnus Hanson. Att Frans var med berodde på att han hade planer på att anläg
ga en sulfitfabrik i Domsjö för MoDos räkning. Hanson framhöll att det fanns 
en tendens till överproduktion av kraftsulfitmassa i Sverige. Sedan fabriken i Gy-

133 



singe brunnit ned, fanns det emellertid inte en enda fabrik som tillverkade sulfit
massa av högre kvalitet. Alla svenska sulfitfabriker hade ryktet om sig att produ
cera dåliga produkter. Han nämnde speciellt Mackmyra, Storvik, Skutskär och 
Utansjö. Detta skulle vara orsaken till det prisfall, som skett på den svenska sul
fitmarknaden. I motsats till den svenska sulfitmassan tillverkades i exempelvis 
Tyskland en utmärkt vara, som visserligen var dyrare att framställa, men som 
tack vare sin överlägsna kvalitet hade ett mycket högre pris än den svenska. Han
son föreslog därför Kemparna att om de skulle bygga en sulfitfabrik, borde de 
tillverka en bättre massa för att kunna profilera sig mot den övriga svenska sulfit
massan. Likande åsikter hade även hans bror Nils Hanson och disponenten för 
Karlstads Mekaniska Verkstad, den viktigaste leverantören av utrustning till 
massafabrikerna i Sverige. Dessa uppgifter bekräftades även av två pappersmas
segrossister i England, vilka Seth M Kempe kontaktat. För att inte vara beroende 
av en enda marknad föreslog Magnus Hanson att man skulle bygga fabriken så, 
att den kunde producera både kraft- och finare massa. En sådan kombinerad till
verkning var redan införd på Tofte sulfitfabrik och hade uppvisat ett synnerligen 
gott resultat. Hanson beräknade kostnaderna för Robertsforsfabriken till 651 
000 kr.58 

Både Seth M och Frans Kempe fann denna idé och kostnadsförslaget mycket 
intressant och erbjöd Hanson omedelbart engagemang för två år med en lön på 
15 000 kr per år. Under det första året skulle han bygga de två planerade fabriker
na vid Domsjö och Robertsfors och under det andra sätta dem i drift. De hade 
också planer på att söka få honom att stanna i ytterligare några år för att då byg
ga ännu en fabrik åt MoDo. Hanson var emellertid bunden vid Tofte av sex må
naders uppsägningstid. Därför kunde han inte börja leda byggnationerna förrän 
1 juli 1902. Han ville dock börja med en av fabrikerna först. Seth M Kempe ansåg 
det vara bättre om sulfitfabriken i Robertsfors byggdes efter den i Domsjö, vilket 
även blev fallet. Robertsforsfabriken planerades nu för en produktion av 4 till 6 
000 ton, men den skulle byggas så att en utvidgning lätt skulle kunna göras.59 

Under slutet av år 1901 och början av 1902 begärde Seth M Kempe in olika 
kostnadsförslag för utrustningen till fabriken från olika mekaniska verkstäder. 
En stor del av utrustningen var dock tänkt att den mekaniska verkstaden i Ro
bertsfors skulle klara av.60 

3.1.2. HUR BESLUTET FATTADES 

Den 25 januari 1902 kallades delägarna i RAB till en extra bolagsstämma på Seth 
M Kempes kontor i Stockholm. Man skulle behandla den av Seth M Kempe re
dan beslutade anläggningen av en sulfitfabrik vid Robertsfors samt en utökning 
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av aktiekapitalet hos bolaget. Vid stämman som hölls den 11 fe bruari deltog 
samtliga aktieägare, bröderna Bernhard, Frans och Seth M Kempe samt deras 
svåger Thor Stömman vilka samtliga hade en aktie var. Dessutom representerade 
Seth M Kempe de två huvuddelägarna Dal och Sandö med 98 aktier vardera. 

Stämman beslöt att uppföra fabriken med en årlig tillverkning av 4 till 6 000 
ton massa. Vidare beslöt man att ändra bolagsordningen så att man kunde ge
nomföra en nyemission. Ökningen av aktiekapitalet skulle göras genom en emis
sion av 160 nya aktier för 5 000 kr stycket. Denna nyemission skulle således mer 
än väl täcka de beräknade kostnaderna för den nya fabriken.61 

Samtidigt beslöt MoDos aktieägare att bilda ett separat bolag för sin pappers
masseproduktion, Sulfit AB Mo och Domsjö. Detta bolag skulle bygga en sulfit
fabrik för en produktion av 6 000 ton i Domsjö och senare en än större fabrik i 
Hörnefors. Detta nybildade bolag begärde även det likvida medel från familjen 
Kempe.62 

3.1.3. VERKSTÄLLANDET 

Vid nyemissionen tecknades enbart 120 aktier. Syskonen Seth M Kempe, Lotty 
Bruzelius och Frans Kempe tecknade huvudparten eller 37, 36 och 25 aktier. Av 
övriga släktingar tecknade sig Mauritz Salin, Henriette Kempe, Arvid Hern-
marck och Thorbjörn Hwass för fyra, tre, tre respektive en aktie. Huvudkonto-

Robe rtsf ors, Sulfitfabriken 

Sulfitfabriken år 1910. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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rets anställda i Stockholm Karl Holm och Axel Sundberg erhöll var sin aktie i gå
va av Seth M Kempe. Vidare köpte disponenterna vid Dal och Sandö Åke Belfra-
ge och Sten Grapengiesser fyra respektive tre aktier samt slutligen skogschefen 
Mauritz Klockhoff två aktier.63 

Efter det att byggandet av Domsjöfabriken igångsatts våren 1902 påbörjades 
byggandet av Robertsforsfabriken under hösten samma år under ledning av 
Magnus Hanson. Byggmästare blev Mousén från Karlstad, som hade med sig en 
rad specialarbetare. De flesta specialarbetarna kom från Holmsund, bl a 18 ång
pannebyggare. Grovarbetarna rekryterades i huvudsak från byarna runt Ro-
bertsfors.64 Hansson insåg hösten 1902 att kostnaden skulle bli betydligt mer än 
beräknat eller ca 700 000 kr.651 juli 1903 var alla grundarbeten avslutade och i 
februari 1904 stod fabriken klar. Produktionen som började i de första dagarna 
av mars utföll till full belåtenhet. 

Anläggningskostnaden blev 906 000 kr, vilket var 39 procent dyrare än vad 
som ursprungligen beräknats. Finansieringen löstes tillsvidare med kortfristiga 
kreditiv och växellån hos Härnösands Enskilda Bank. 

Det första året producerade de två kokarna, en stående och en liggande, 3 983 
ton; åren därefter ökades produktionen till mellan 5 och 6 000 ton och år 1909 
producerade man över 8 000 ton. Hanson stannade kvar som fabrikens driftsin
genjör under det första produktionsåret.66 

De beräknade driftskostnaderna och intäkterna visade sig stämma relativt bra 
med undantag av att råvarukostnaderna blev betydligt högre än beräknat. Kost
naderna för lönerna i fabriken och lastageplatsen i Sikeå blev även de större än 
man trott. Administrationen däremot blev betydligt billigare än vad man hade 
kalkylerat med.67 

3.2. BESLUTET ATT INTE BYGGA EN SULFATFABRIK I 
ROBERTSFORS 

Sulfatindustrin fick sitt genombrott i Norrland under 1910-talet. Före år 1910 an
lades sulfatfabrikerna huvudsakligen i södra Sverige. Det var under de goda åren 
efter 1912 som sulfatindustrin först tog fart i Norrland och nästan alla större 
skogsägande företag byggde egna sulfatfabriker. Den tidigare linjen att gå sam
man ådalsvis, eller att överlåta åt andra intressenter att starta fabriker som vid 
sulfitindustrins genombrott drygt tio år tidigare, hade således övergivits. Åtta 
större fabriker, med en kapacitet mellan 10 000 och 24 000 ton, anlades tom år 
1919. Samtliga, utom en, drevs med elektricitet, i huvudsak från egna kraft
verk.68 

Redan under hösten 1910 och under år 1911 började marknadsläget ljusna för 
den svenska sulfatmassaindustrin efter en rad år med problem. Både efterfrågan 
och priserna ökade. Den starka prisökningen som ägde rum under år 1912 fort-
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satte även under första kvartalet 1913. Därefter stabiliserades marknaden, och 
efterfrågan på sulfatmassa ökade. Krigsutbrottet 1914 medförde att den tyska, 
ryska och finska exporten av trämassa upphörde. De engelska pappersbruken, 
som var de största köparna av svensk sulfatmassa, hade vid krigsutbrottet i all
mänhet små lager. Detta medförde att priserna ånyo steg, men bara för att åter 
falla i början av år 1915. 

Orsaken till prisfallet ansågs vara, att man vid de många sulfatfabriker som 
planerades och anlades under början av 1910-talet «visade en onödig nervositet» 
och band sin kommande tillverkning för flera år framåt till alltför låga priser. Re
dan under krigets inledning uppkom befraktningsproblem; exempelvis vägrade 
skeppsredarna att binda sig vid fasta fraktsatser. Ytterligare ett stort problem för 
sulfatmassatillverkningen var, att råvarupriserna på stenkol och svavel steg kraf
tigt. 

Tillgången på stenkol minskade drastiskt år 1915 pga att den engelska rege
ringen införde exportförbud på kol. Den svenska regeringen svarade med att ho
ta med exportförbud på cellulosa till England, om inte restriktionerna på export 
av kol därifrån till Sverige upphävdes. Den engelska regeringen vägrade att upp
häva förbudet, och som en följd därav införde den svenska regeringen exportför
bud den 21 j anuari 1916. 

Den stora efterfrågan från andra europeiska länder gjorde att exportförbudet 
till den traditionellt största marknaden, England, inte drabbade den svenska cel
lulosaindustrin i den omfattningen som man hade befarat. Snarare hade det en 
positiv effekt på så sätt, att det ytterligare drev upp priserna. Tyskland, som före 
kriget hade varit stor massaexportör, blev under år 1916 Sveriges största köpare 
av massa. I Tyskland var marknaden för sulfatmassa speciellt bra beroende på 
att den användes som ersättning för jute, bomull och ull. Trots det engelska ex
portförbudet blev 1916 således ett extremt bra år för cellulosaindustrin. Från län
der som Tyskland och Österrike var nämligen efterfrågan större än tillgången på 
svensk producerad massa. 

I och med det oinskränkta ubåtskriget under sommaren 1917 blev b risten på 
råvaror som ved, kol, svavel och svavelkis så akut för vissa cellulosafabriker, att 
de var tvungna att inställa driften. Denna bristsituation drev upp råvarukostna
derna kraftigt. Tillverkningskostnaderna för cellulosan tredubblades i det när
maste om man mätte i löpande priser och jämförde med förkrigstiden. Sulfatin
dustrin klarade sig emellertid bra jämfört med sulfitindustrin pga den stora ef
terfrågan, och de höga priser man kunde ta ut där. En annan orsak till sulfatin
dustrins framgångar var den stora efterfrågan som fanns på dess biprodukter 
som terpentin, metylalkohol och flytande harts. Efterfrågan från centralmakter
na fortsatte att vara god i början av år 1918, och även de svenska pappersbruken 
köpte betydande kvantiteter för framställning av sk spinnpapper, som då hade en 
utmärkt marknad i Tyskland och Österrike. 
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Genom det stora handelsavtalet mellan Sverige och England, som underteck
nades 1918, ble v exporten av spinnpapper till centralmakterna så gott som in
ställd, och exporten av sulfatmassan minskade. Någon nämnvärd export till Eng
land eller USA kom heller aldrig till stånd under detta år. Framtidsutsikterna såg 
dystra ut. Man räknade allmänt med stora produktionsinskränkningar efter kri
get. 

När freden och mer normala handelsförbindelser inträtt, beräknade man att 
efterfrågan och förtjänsten på biprodukterna skulle minska. 1919 blev också ett 
av de sämsta åren för svensk sulfatindustri. Under maj månad var det exempelvis 
endast en av de större sulfatfabrikerna, som inte hade lagt ned driften. 

Under hösten förbättrades läget och lagren minskade, och den ena sulfatfabri
ken efter den andra kunde sättas i gång. Efterfrågan steg främst genom den öka
de konsumtionen av kraftpapper, i vilket sulfatmassa ingår. Priserna fortsatte att 
stiga under år 1920 och i juli/augusti nådde de sin kulmen, då ett plötsligt och 
kraftigt omslag på världsmarknaden inträffade. All efterfrågan från de euro
peiska länderna upphörde. Endast USA fortsatte att köpa trämassa, men i n o
vember/december upphörde även efterfrågan från detta land.69 

Tabell 25. Antal nyetablerade sulfatfabriker i Norrland 1890-1920. 

År Antal Fabriksorter 
1890-94 1 Skutskär 
1895-99 1 Frånö 
1900-04 0 
1905-09 1 Vifstavarv 
1910-14 6 Strömsbruk, Obbola, Kalix, Wäija, Sprängsviken, 

Karskär 
1915-19 3 Iggesund, Husum, Sandarne 

Källa: Nyström (1915) s 404-411. 

1910-talet var en framgångsrik period för Seth M Kempe. Köpet av Robertsfors 
Bruk och byggandet av sulfitfabriken visade sig vara lyckade affärer. Proble
met med den lokala ledningen var även löst i och med att han till RAB lyckades 
värva en bra disponent, Sten Grapengiesser, som anställdes år 1909. RAB var ett 
stabilt och väl fungerande företag under en duglig ledning, som med hjälp av rö
relsens vinster började bygga upp ansenliga dolda tillgångar i lågt värderade an
läggningar och skogsfastigheter. 

Fördelarna med en sulfatfabrik var enligt Kempe uppenbara både för skogs
bruket och sågen. Gallringsvirke av furu kunde utnyttjas och sågens kapacitet 
kunde ökas, om mindre furustockar inte sågades utan kokades till massa.70 
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Allt sedan planeringen av sulfitfabriken år 1901 förelåg ett prospekt på en sul
fatfabrik i Robertsfors. Kempe hade då fått ett förslag till en anläggning för 
6 000 ton massa, vars anläggningskostnader beräknades uppgå till 650 000 kr. 
Tillverkningskostnaderna per ton beräknades till 113 kr, vilket skulle ge en årlig 
vinst på 186 600 kr vid dåvarande försäljningspris.71 

En utredning från år 1907 visade, att det fanns ett betydande behov av att av
verka klenare virkesdimensioner på statens domäner i norr. Samtidigt var emel
lertid avsättningsmöjligheterna obetydliga, eftersom massafabrikerna i huvud
sak låg i södra Sverige. 

För att öka efterfrågan på klenare virke beslöt därför domänstyrelsen att från 
och med år 1909 understödja byggandet av massafabriker i Norr- och Väster
botten. Styrelsen erbjöd intresserade företag fördelaktiga femårskontrakt på en 
viss mängd massaved per år mot att företaget anlade en massafabrik i området. 
Undertiden 1909 till 1911 slöts sex sådana avtal på sammanlagt 165 000 kbmper 
år.72 

Trots dessa kontrakt var enligt Domänstyrelsen efterfrågan för liten och då 
framförallt på tallved.73 Kontakt togs därför med Seth M Kempe hösten 1912. 
Han sade sig vara intresserad av att bygga en sulfatfabrik i Robertsfors eller Si-
keå, om han kunde få ett fördelaktigt avtal på 15 år. Domänstyrelsens chef Karl 
Fredenberg var inte avvisande till detta, trots att man där tidigare inte hade avta
lat om längre perioder än fem år. Av diskussionerna om priset framgick, att Fre
denberg inte hade för avsikt att sänka priset lägre än till 5,30 kr per kbm.74 

Efter dessa diskussioner offentliggjorde så domänstyrelsen sin planerade för
säljning av massaved. Det företag som beslutade att bygga en sulfat fabrik mellan 
Sävar och Piteå med en produktion på minst 6 000 ton massa per år erbjöds un
der åren 1914 till 1920 att köpa 20-25 000 kbm massaved, varav 75 procent utgjor
des av furu och resten gran. Tiden kunde tom utsträckas i ytterligare sju år. Ären
det skulle snabbehandlas, så att det före 1912 års slut skulle vara avklarat.75 

3.2.1. BESLUTSUNDERLAG 

För att få underlag för förhandlingar med domänstyrelsen initierade Kempe en 
rad undersökningar rörande t ex sulfitfabrikens resultat, avsalumarknaden för 
sulfatmassa, furuvirkets sjunkningsbenägenhet, sulfatfabrikens placering och 
dess behov av bränsle och råvara, samt slutligen anläggningskostnaden och rän
tabiliteten för en sulfatfabrik. Företagets platschef, disponent Grapengiesser, 
driftsingenjör A.H. Börresen och den kände sulfatfabrikskonstruktören Karl 
Hellner utarbetade även en rad konkreta förslag på hur fabriken skulle utfor
mas.76 

Kempe själv skaffade uppgifter om sulfatindustrins utveckling i Sverige och 
Norge de senaste åren. Han fann att produktionen hade ökat med hela 60 pro
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cent, från 120 000 till 183 OOO.77 I ett brev till Kempe redogjorde den engelske 
grossisten L.P. Andrew för prisutvecklingen och framtidsutsikterna för sulfat
massa jämfört med alternativen esparto-, bambu-, papyrus- och sockerrörsmas
sa. Andrew bedömde marknaden i framtiden som gynnsam för sulfatmassa 
främst tack vare den förväntade expansionen av pappersmarknaden utanför Eu
ropa. Vidare erbjöd han sig att skriva ett köpkontrakt med Kempe, och detta re
dan innan fabriken var uppförd. De höga priserna och den kraftiga efterfrågan 
övertygade därför Kempe om att en fabrik skulle kunna drivas med vinst. Pris
skillnaderna mellan olika kvaliteter var så stora att Kempe ansåg att man borde 
försöka göra kraftmassa av hög kvalitet i Robertsfors.78 Information om pla
nerna på en ny massafabrik nådde Svensk Trävarutidning och Dagens Nyheter 
via Västerbottens Kuriren, något som dock irriterade Kempe. Efter att ha läst om 
planerna i tidningarna, kontaktade massagrossisten Elof Hansson i Hamburg 
Kempe för att föreslå ett samarbete. Han skrev att fabrikernas produktion var 
«totalt utsålda» och att «det varit en kolossal efterfrågan, som gifvetvis resulte
rade i en prisstegring."79 

Det förelåg två alternativ till placering av fabriken: Robertsfors eller Sikeå. 
Kempe förordade omedelbart Robertsforsalternativet trots Sikeås transporteko
nomiska fördelar och den stora tillgång på arbetskraft som där fanns. Det som 
talade mot Sikeå, enligt Kempe, var att «detta folk ej (var) af samma goda be
skaffenhet som i Robertsfors».80 Grapengiesser förordade också Robertsforsal
ternativet, trots de fördyrade transporterna, eftersom detta skulle möjliggöra 
både förenklad administration och övervakning av arbetsprocessen. Dessutom 
skulle elkraft och bränsle från skogen och sågen ligga på närmare håll där. En 
fördel med Sikeåalternativet var emellertid, att fabriken där jämfört med Ro
bertsfors kunde byggas med en betydligt större kapacitet för ca 15 till 20 000 tons 
produktion per år tack vare bättre transportsituation. Kempe ville nu, att Gra
pengiesser skulle försöka uppskatta transportkostnaderna för de två alternati
ven. Men uppenbarligen verkställde han aldrig någon sådan utredning.80 

Kempe och Grapengiesser blev tidigt medvetna om att bränslefrågan kunde bli 
besvärlig, om energin till fabriken i huvudsak skulle produceras i en ångmaskin 
eldad med sågverksavfall och bark. Alternativen var att bygga en ny vatten
kraftstation, köpa elkraft från exempelvis Skellefteå stad eller elda med stenkol. 
Kempe var emellertid av princip motståndare till att köpa stenkol och att därmed 
bli beroende av någon annan. Att köpa elkraft var han heller inte intresserad av. 
Därför återstod bara det första alternativet. Att flytta fallhöjden från bruksfor
sen till sågverksforsen eller att exploatera fallen vid Siknäs eller Isakfäbodarna 
såg Grapengiesser som ett realistiskt alternativ. Han förordade fallet vid Siknäs, 
och menade att man skulle kunna påbörja denna anläggning redan följande vin
ter och bad därför Kempe låta en fackingenjör från exempelvis Vattenbyggnads
byrån undersöka platsen och göra ritningar för ett kraftverk. Därefter kunde 
man börja bygga fabriken under sommaren 1913.82 
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Kempe accepterade Grapengiessers plan och han gick omedelbart upp till by
rån, som redan efter tre dagar hade två ingenjörer i Robertsfors. De besiktade fal
len och gjorde grundundersökningarna varefter de bedömde Siknäsalternativet 
såsom mest intressant och beräknade att en exploatering skulle kosta ca 250 000 
kr.83 

Kempe tog även tidigt kontakt med massafabrikskonstruktören Karl Hellner 
för att förmå honom att planera en sulfatfabrik i Robertsfors. Men i likhet med 
planeringen av sulfitfabriken önskade Kempe att någon av företagets anställda 
först skulle få göra ett preliminärt förslag. Detta uppdrag fick Grapengiesser, 
som i månadsskiftet oktober/november 1912 blev klar med sin omfattande ut
redning. I denna förespråkade han en 6-8 000 tons sulfatfabrik i Robertsfors. 
Han ansåg att fabriken skulle byggas i anslutning till den befintliga sulfitfabri
ken och att en ny kraftstation skulle byggas i Siknäs. Adrian gjorde även en kal
kyl på en 3 000 tons sulfatfabrik till vilken han beräknade bränsleåtgången till 
maximalt 15 000 kbm sågspån och hackflis samt 150 hkr elkraft. Maskinerna be
räknades kosta endast 200 000 kr.84 

Efter de inledande samtalen med Hellner blev Kempe tveksam till projektet. 
Hellner menade att bristen på bränsle var överhängande, om man inte kunde an
vända stenkol. Han var dessutom negativt inställd till att bygga den nya fabriken 
i anslutning till den gamla. Trots Hellners synpunkter försvann emellertid Kem-
pes tveksamhet relativt snabbt, och några veckor senare ville han börja bygga 
fabriken redan innevarande vinter för att den skulle stå klar till hösten 1914.85 

I mitten av november var Hellner klar med sitt kostnadsförslag på en 8 000 
tons fabrik i Robertsfors. Enligt denna skulle enbart fabriken komma att kosta 
drygt 1,1 milj kr och med ett nytt kraftverk, bostäder mm skulle utgifterna kunna 
stiga ytterligare till mellan 1,7 och 1,8 milj kr. Detta fann Kempe vara för mycket, 
och ville därför att driftsingenjör Börresen skulle utreda möjligheterna till en 
mindre fabrik, som enbart skulle behöva drivas av en ångmaskin eldad med ved. 
Börresen tänkte sig, att om man tog mer ved från de egna skogarna, satte in mer 
ekonomiska vedpannor och investerade i nya turbiner i Fredriksfors, skulle man 
kunna driva en mindre fabrik utan att bygga någon ny kraftstation.86 

Hellners förslag till att minska kostnaderna gick ut på att fabriken endast skul
le tillverka blekbar massa. Detta ogillade emellertid Kempe, eftersom han efter
strävade en varierad produktion, vilket skulle göra fabriken mindre beroende av 
bara en marknad. I mitten av november månad, när Grapengiesser blev allt mer 
orolig över de osäkra siffrorna i beräkningarna av råvara och bränsle, blev Kem
pe å sin sida helt övertygad om projektets goda möjligheter. Det som fick honom 
så övertygad, var de positiva resultaten av de noggranna beräkningar han gjort 
vid sulfitfabriken.87 

Som den naturintresserade person Grapengiesser var, oroade han sig även för 
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den nya fabrikens vatten- och luftföroreningar och för ingenjörernas och indi
rekt även för Kempes benägenhet att bagatellisera problemet med avfallsvattnet 
och sulfatfabrikernas obehagliga lukt. Han ansåg att man åtminstone skulle be
gära tillstånd hos Länsstyrelsen om att få släppa ut massaluten i Rickleån. Detta 
ansåg emellertid Kempe vara onödigt, eftersom det endast var fisket i ån som 
drabbades. Han räknade knappast med några anmärkningar från Robertsfors 
samhälle. Skorstenen skulle ju bli hög och fabriken skulle ligga på ett berg och 
då borde man inte i Robertsfors, enligt Kempe, få någon känning av lukten.88 

Kempe visade dock en viss oro för huruvida furuvirket i allt för hög omfattning 
skulle sjunka till botten vid flottningen. Därför bad han Grapengiesser att se till 
att ett hundratal furustockar av olika dimensioner lades i sågdammen på prov.89 

Något resultat av detta försök delges oss emellertid inte i källmaterialet. 
Kempe beräknade att de egna skogarna skulle kunna leverera ca 17 000 kbm 

sulfatmassaved till fabriken. För att producera 8 000 ton behövdes det därför kö
pas 28 000 kbm ved, vilket huvudsakligen skulle ske via långtidskontraktet med 
Domänstyrelsen. För att utröna möjligheten att minska dessa köp önskade Kem
pe, att Grapengiesser skulle göra en utredning om möjligheterna att använda av
fallet från sågen som råvara. Grapengiesser beräknade att köpbehovet skulle 
minskas till 9 800 kbm per år om läkt, stavvirke och annat avfall från sågen skulle 
utnyttjas som råvara i sulfatfabriken. Kempe fann dessa beräkningar vara lite väl 
optimistiska, men att det skulle vara möjligt att klara råvaruförsörjningen för en 
6 000 tons fabrik utan leveranser från domänstyrelsen. Fabriken skulle självfallet 
då bli mindre ekonomiskt lönsam. Dessutom insåg Kempe värdet av de 5-6 000 
kbm granvirke, som ingick i domänverkskontraktet, då dessa skulle få en stor be
tydelse för driften av sulfitfabriken. Uppenbarligen förelåg enligt Kempe goda 
möjligheter att förse en sulfatfabrik i Robertsfors med råvara i tillräcklig mängd 
och till godtagbar kostnad.90 

Under slutet av november och början av december presenterade Börresen och 
Hellner en lång rad andra kostnadsberäkningar, vilka uppvisade en variation av 
fabriksbyggnadens och maskinernas produktionsvolym och typen av massa. 
Anläggningskostnaden varierade från 1,2 milj kr för den minsta om 4 000 tons 
produktion per år med enbart blekbar massa till 1,6 milj kr för en fabrik som pro
ducerade 8 000 ton av såväl blekbar som stark massa. 

Börresen å sin sida ville bygga ihop fabriken med sulfitfabriken vilket skulle 
innebära att anläggningskostnaderna skulle bli lägre, men samtidigt skulle en 
eventuell framtida utvidgning av sulfitfabriken försvåras. 

Räntabilitetsberäkningar utarbetades även av Kempe själv. Den beräknade 
vinsten varierade mellan 12 000 och 104 000 kr per år beroende på storleken av 
fabriken. Kempe konstaterade att dessa siffror var «ganska nedslående» för de 
mindre alternativen. Av dessa beräkningar framgår också att Kempe tänkte kla
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ra produktionen utan Domänstyrelsens leveranser och att enbart sågverksavfallet 
skulle användas till bränsle, utom för alternativet med 8 000 ton.91 

Sulfitfabrikens konstruktör Hanson erbjöd nu Kempe sina tjänster och på
stod sig kunna bygga en 6 000 tons fabrik för endast 0,7 milj kr. Grapengiesser 
reagerade kraftigt mot ett sådant uttalande, eftersom han uppenbarligen inte vil
le avbryta samarbetet med Hellner. Kempe ursäktade sig med att det inte var 
hans mening att tillkalla Hanson som någon slags kontrollant av Hellners för
slag, utan mer för att få goda råd hur man skulle kunna förbättra ångdriften. Vid 
Kempes diskussioner med Hanson menade den senare att Kempe och Grapen
giesser hade räknat med ett alldeles för lågt bränslebehov. Detta kunde enligt 
Kempe lösas genom mindre lumpning i skogen, ökning av sågens produktion 
och avverkning av 10 000 kbm björk per år.92 

Kempe planerade således i slutet av 1912 att bygga en sulfatfabriksbyggnad för 
8 000 ton med maskiner för 4 000 ton, vilka till stor del skulle drivas med björk
ved. När denna resurs skulle avta efter fem till åtta år, skulle ett nytt kraftverk 
kunna byggas. Därmed skulle de skogsvårdande fördelar som Kempe eftersträ
vade vinnas. Samtidigt undvek då bolaget att köpa bränsle på marknaden och 
överanstränga sina ekonomiska åtaganden.93 

Hellner hade svårt att se fördelarna med detta förfarande. Istället förordade 
han byggandet av en ny vattenkraftsanläggning och inköp av kol.94 

Seth M Kempe ville således använda sina naturresurser för att undvika lånefi
nansieringen och beroendet av inköpt energi. Strategin nyttjades följaktligen för 
att motivera ett specifikt val av utbyggnadstakt och finansiering. 

3.2.2. SLUTFÖRHANDLINGAR MED DOMÄNSTYRELSEN 

Grapengiesser ansåg att ett långtidskontrakt med domänstyrelsen var viktigt och 
visade därför oro inför Kempes hårda förhandlingsattityd. Han skrev bl a följan
de: 
"Det är ju lockande att med egna tillgångar mata sulfatfabriken några år framåt, 
amortera på anläggningen och rensa skogarne. Men är det klokt att sitta öfver 
det tillfälle, som nu bjudes till ett långtidsköp af råvara? Det kanske ej återkom
mer och gör det så, får man ej räkna på att råvaran stannat okänslig för den pres
sande konkurrens, som vi med säkerhet hafva att motse. Det torde ej vara omöj
ligt att finna någon lämplig form för öfverenskommelse med domänstyrelsen, 
..., men jag tror man finge ångra om man helt släppte den möjlighet, som nu fin
nes att bereda fabrikationen detta ryggstöd. Den grankvantitet, som redan nu er-
bjudes, talar äfven härför."95 

På detta svarade Kempe att allt var beroende på motpartens krav. I Kempes 
första anbud till domänstyrelsen föreslog han ett mycket lågt pris på veden samt 
att låta uppföra en sulfatfabrik under år 1915 i Robertsfors på bara 4 000 ton. Do
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mänstyrelsen ansåg sig emellertid inte kunna anta detta bud.96 Kempe motivera
de sitt låga bud med, att högkonjunkturen hade drivit upp anläggningskostna
derna så mycket att för att «kunna amortera fabriken inom rimlig period» var 
enda möjligheten att hålla låga råvarukostnader. Dessutom presenterade han 
prisjämförelser med den billiga ribb Frånö sulfatfabrik köpte av sågverken efter 
Ångermanälven. Han ställde dock i utsikt, att fabriksbyggnaden troligen skulle 
kunna byggas för 6 000 ton, och att kompletterande maskiner då skulle installe
ras senare. Domänstyrelsens chef, Karl Fredenberg godtog emellertid inte dessa 
argument, eftersom han ansåg att man inte hade någon anledning att sälja virket 
till betydligt lägre priser till RAB än vad Domänstyrelsen tidigare erhållit av and
ra företag och under än sämre tider.97 

Kempe besökte senare Fredenberg för att åter diskutera anbudet, men de kun
de inte heller denna gång komma överens om priset. Därför beslöt Kempe att 
skjuta sulfatfabriksprojektet på framtiden. Detta steg kan tyckas inkonsekvent, 
eftersom han inte tagit med dessa domänleveranser i sina ursprungliga beräk
ningar, och RAB uppenbarligen inte hade användning för kronans sulfatved för 
den lilla produktion som planerades. Han räknade emellertid med att en lågkon
junktur skulle förbilliga anläggningskostnaderna betydligt och därför ansåg 
han, att Hellner måste utarbeta ett färdigt förslag, så att man vid en kommande 
lågkonjunktur snabbt skulle kunna bygga upp en sulfatfabrik. Grapengiesser 
ansåg å sin sida detta var felaktigt, eftersom den tekniska utvecklingen gick så 
snabbt på detta område, att ett komplett förslag bara inom något år skulle vara 
helt föråldrat. Kempe böjde sig för dessa argument och därmed avfördes detta 
projekt från dagordningen fram till senare delen av 1916, det vill säga i drygt tre 
år.98 

3.2.3. NYA BESLUTSUNDERLAG 

Hösten 1916 räknade Kempe med att kriget skulle ta slut inom ett år och att Tysk
land därefter skulle få avsättningsproblem för sina skogsindustriprodukter. Där
för planerade han att redan till nästkommande höst bygga en sulfatfabrik med 
billig utrustning från Tyskland. Han sände därför alla utredningar från år 1912 
till Grapengiesser och uppmanade honom att på nytt utreda frågan. Den nye 
driftsingenjören Albert Fresk fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till en sulfat
fabrik med en produktion av 8 000 ton, vilken skulle drivas helt utan stenkol som 
bränsle. Om detta inte var möjligt skulle fabrikens kapacitet behöva minskas. Att 
återigen beräkna tillgången och behovet av massaråvara och bränsle för en ny 
sulfatfabrik samt att utreda en utbyggnad av fallet vid Siknäs, föll på Grapen-
giessers lott. Dessutom önskade Kempe att ett blekeri och en ny reservångmaskin 
skulle planläggas.99 

Grapengiesser beräknade i sin nya utredning, att om man skulle bygga en sul
fatfabrik för 6 000 ton och ett kraftverk i Siknäs, skulle sågverksavfallet och bar
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ken från massaveden inte räcka till för att fylla RABs bränslebehov, och än mind
re skulle det bli något över till råvara för själva sulfatfabriksproduktionen, vilket 
han betecknade såsom «ganska allvarligt». Han såg emellertid ett sätt att lösa 
problemet: att överföra kraftverkets elenergi till värme för kokning och torkning 
av massan. Tidigare erfarenhet av liknande överföring saknades inom massain
dustrin varför RAB här liksom vid försöken i Dal, skulle få ge sig ut på «experi
mentens område». Kempe ville emellertid inte bygga en fabrik på Grapengiessers 
lösa spekulationer.100 Han var dessutom inte övertygad om Grapengiessers 
«nedslående» kalkyl över bränsletillgången. Bättre isolering av arbetarbostäder
na och barkning av sulfatveden skulle enligt honom medföra att bränslefrågan 
kunde lösas. Han föreslog vidare köp av elkraft från exempelvis Skellefteå stad, 
i stället för att bygga ut Siknäsforsen. Nu visade det sig att Skellefteå inte kunde 
sälja någon elkraft till Robertsfors, men att Umeå stad utlovade ett samarbe
te.101 Kempe ville att man redan då skulle ta kontakt med några tyska fabriker 
för att börja förhandla om köp av sulfatmaskiner, medan Grapengiesser trodde 
att det var för tidigt för sådana förhandlingar.102 

Information om ett alternativ till vanlig sulfatmassa fick nu Fresk från ingen
jör Per Melander vid Halla sulfatfabrik i Finland. Denna sk sodamassatillverk
ning hade enligt Grapengiesser den stora fördelen att man slapp den «elaka sul
fatlukten». Han gav därför Fresk i uppdrag att utreda frågan närmare, men de 
stigande kostnaderna för anläggningen medförde att projektet ånyo sköts på 
framtiden.103 Kempe räknade med att freden, som han nu trodde knappast skul
le inträda senare än sommaren 1917, borde föra med sig så låga kostnader att det 
blev möjligt att genomföra projektet.104 

Ingenjör Melander fick år 1918 i uppdrag av Kempe att lägga fram ett förslag 
på en 6 000 tons sulfatfabrik utifrån en ny konstruktion som betydligt minskade 
bränslebehovet. Melander gjorde även ritningar och beräknade energi- och ma
terialbehovet till fabriken. Kostnaden för enbart fabriken uppskattade han till 
mellan 1,7 och 1,9 milj kr. Denna anläggningskostnad avskräckte dock inte Kem
pe, trots att den i det närmaste var fördubblad sedan 1914. Enligt Melanders för
slag skulle bränslebehovet minskas med ca 40 procent.105 Grapengiesser var 
emellertid av en annan mening. Han ansåg att det var onödigt med en ingående 
granskning av Melanders förslag, eftersom han ansåg att det var otänkbart att 
bygga en fabrik under den då rådande situationen med höga priser och mate-
rielbrist.106 Krigets fortsatta utveckling, under framförallt sommaren 1918, fick 
även Kempe att till slut helt överge sina planer på en sulfatfabrik. RABs inkoms
ter minskade nämligen drastiskt. Företaget fick så långt möjligt inskränka alla 
utgifter, som inte var absolut nödvändiga. Tankarna på att bygga en sulfatfabrik 
blev därmed helt orealistiska och frågan avskrevs för gott. Detta var en lycklig ut
veckling med tanke på den svåra ekonomiska situation som RAB kom att hamna 
i år 1921, när tom bolagets fortsatta existens ifrågasattes, och de stora ekonomis

145 



ka problem MoDo fick efter det att Frans Kempe genomdrivit byggandet av Hu
sums sulfatfabrik år 1918. 

3.3. SÅGVERKETS NEDLÄGGNING 

Fram till 1935 hade RAB två industriella huvudrörelser, en modern sulfitfabrik 
med 139 anställda i fabriken och ett tiotal i vedgården samt ett ålderdomligt vat
tensågverk med tillhörande hyvleri med tillsammans 80 anställda. I Sikeå syssel
satte företagets lastageplats 83 man. Underavdelningarna mekaniska verkstaden 
och kraftstationerna hade vardera ett tiotal anställda. Vid jordbruket och bygg
nadsavdelningen arbetade 23 man. Därtill kom de ca 1 000 personer som var an
ställda i skogen. 

Fackföreningsrörelsen var nu fast rotad bland arbetarna. Skillnaderna mellan 
arbetarna i Robertsfors och Sikeå fanns kvar; de senare ansågs allmänt som mer 
«röda» än de förra. 

Företaget hade en helt ny ledning med Erik Kempe som VD och Karl Ahrberg 
som disponent, vilka hade lagt om strategin för företaget. Nu skulle avkastning
en på det arbetande kapitalet ökas. För att få bättre lönsamhet skulle effektiva 
industrianläggningar prioriteras på bekostnad av de sämre, vilka helst borde av
vecklas. 

De norrländska sågverkens situation blev kritisk under mellankrigsperioden. 
En omfattande nyetablering av små cirkelsågar ägde rum, vilka blev svåra med
tävlare om råvaran till de äldre ramsågarna. Knappheten på sågtimmer samman
hängde även med att den expanderande massaindustrin utnyttjade allt grövre 
virke, och att det i Finland infördes restriktioner mot export av skogsråvara till 
Sverige. De spirande lokala skogsägarföreningarna började även de söka påver
ka prisbildningen på skogsråvaran. 

I och med 1930-talskrisens prisfall på bl a sågade trävaror försvagades sågver
kens räntabilitet och likviditet ytterligare. Denna utveckling medförde att en lång 
rad sågverk lade ned driften. I exempelvis Norr- och Västerbotten reducerades 
antalet ramsågverk från 69 till 26 under åren 1920 till 1937. Speciellt utsatta var 
sågverken i Norrland, som saknade egen skog. Vidare var problemen stora för de 
som inte kunde tillvarata sågverksavfallet i en näraliggande sulfat- eller wall-
boardfabrik eller brast i kapitalstyrka.107 

Den lågkonjunktur, som inletts 1929 avbröts kortvarigt för sågverksindustrins 
del under våren 1934. Marknaden försämrades emellertid återigen från och med 
försommaren, lagren växte och priserna sjönk, mycket pga den ryska lågprispoli
tiken. Produktionsutnyttjandet var lågt, drygt 50 procent, under perioden 1930 
— 1934; därefter ökade det till ca 60 procent. 

Trots detta steg råvarukostnaderna betydligt, främst i Västerbottens län, pga 
bristen på råvara. Som ett resultat av denna utveckling lade man ned ett stort an
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tal sågverk. Exempelvis upphörde driften under perioden 1930 till 1934 vid 22, 
vilket motsvarade 29 procent, av de sågverk som var anslutna till Sågverksför
bundet. 18 av dessa låg i Norrland eller i Dalarna. 

I november 1935 uppnåddes vid förhandlingar i Köpenhamn ett internatio
nellt avtal om reglering av exporten av sågat virke. Därmed förbättrades avsalu-
marknaden, men de inhemska råvarupriserna fortsatte att stiga. 

Under 1910- och 1920-talen hade den tekniska utvecklingen mot stordriftsför
delar varit obetydlig inom sågverksindustrin. Detta hade gjort att ett relativt litet 
sågverk som det i Robertsfors med ganska stor framgång hade kunnat konkurre
ra med större sågverk i fråga om tillverkningskostnad. 

Produktiviteten steg kraftig vid sågverken under 1930-talet. Man fick fram 
nya ramkonstruktioner, automatiska sorteringsverk, förbättrade sågutrustning-
ar och arbetsbesparande transportanordningar vid timrets intagning och i bräd
gårdarna. Allt detta kom i slutet av 1920- och i början av 1930-talen och nu fick 
sågverkens storlek utslagsgivande betydelse. Vidare infördes ugnstorkning vid 
de större sågverken. Kapitalkostnaden fick större betydelse än arbetskraftskost
naden, som traditionellt hade spelat en stor roll inom sågverksindustrin. 

I Robertsfors aktualiserades en nedläggning av sågverket av den allt besvärli
gare marknadssituationen med sjunkande trävarupriser och den tekniska ut-

Interiör sågverket år 1920. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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vecklingen, som framtvingade allt större sågverk. I Robertsfors omöjliggjordes 
en expansion av råvarubristen. 

Vattensågen i Robertsfors var vid mitten av 1930-talet hopplöst omodern. Som 
förut nämnts hade RAB, i likhet med de flesta andra sågverk under 1930-talet, 
problem med råvaruförsörjningen. De egna skogarna ansågs inte på lång sikt 
kunna ge möjlighet till en produktion av ens 4-5 000 stds per år. Samtidigt hade 
konkurrensen om köpvirket hårdnat, speciellt i Norrbotten, där bolaget tidigare 
tagit ca en tredjedel av sin sågtimmerfångst.108 

3.3.1. BESLUTSUNDERLAG 

Mot bakgrund av de uppkomna problemen framförde Erik Kempe till platsche
fen Karl Åhrberg i april 1935 sina tankar om en eventuell nedläggning av sågver
ket. Kempe ansåg att frågan måste underas grundligt. Tre frågor skulle främst ut
redas. Vid en nedläggning av sågverksrörelsen måste sulfitfabriken övergå från 
eldning av sågverksavfall till stenkolseldning. Kostnaderna för denna övergång 
ville han att Ångpanneföreningen i Stockholm skulle undersöka. För det andra 
ville han ha uppskattning av företagets tillgång av timmerskog. Slutligen gällde 
frågan hur de 166 anställda vid sågen och i Sikeå, varav 133 var ordinarie, skulle 
drabbas av en sågverksnedläggning. De två senare utredningarna fick Åhrberg 
på sin lott.109 

På MoDos styrelsesammanträde den 12 april diskuterades företagets brist på 
sågtimmer till de tre sågverken, Domsjö i Örnsköldsvik, Mo på Norrbyskär och 
Sandvik i Umeå. Erik Kempe framkastade här att lösningen på problemet låg in
om räckhåll, eftersom RAB planerade en nedläggning av sitt sågverk, och där
med kunde MoDo få överta RABs timmerfångst.110 

Ångpanneföreningens utredning visade att en övergång till eldning av stenkol 
skulle öka driftskostnaderna med 66 000 kr per år samt att en engångskostnad 
av 127 000 kr skulle uppstå i samband med installering av den nya utrustning-
en.1" 

För att få ett underlag till förhandlingarna med MoDo gjorde skogsförvalta
ren för Burträsk skogsförvaltning, Waldemar Zetterberg, en sammanställning 
över företagets virkesfångst för de senaste 15 åren. Zetterberg trodde att timmer
fångsten av sågtimmer på 45 000 kbm per år i genomsnitt i framtiden skulle mins
ka med 25 procent pga minskat uttag från de egna skogarna och ökad konkur
rens om leveransvirket från det ökande antalet cirkelsågar. Därför ansåg han att 
det var olämpligt att binda sig för större leveranser än 34 000 kbm per år i för
handlingarna med MoDo, något som emellertid Kempe ställde sig tvivlande 
till.113 

Åhrberg gjorde i maj månad en sammanställning över antalet anställda arbe
tare vid sågverket och i Sikeå samt över behovet av arbetskraft efter en nedlägg
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ning. Vid en nedläggning beräknades att 96 arbetare skulle mista sitt arbete, 47 
i Sikeå och 49 i Robertsfors. En undersökning av åldersfördelningen av samtliga 
370 fast anställda arbetare vid företaget genomfördes också. Denna visade att 
fördelningen i olika åldersband var relativt jämn, men att 40 arbetare, drygt tio 
procent, var 60 år eller äldre.114 Därefter undersökte Åhrberg sysselsättning, fö
delseår, medlemskap i pensionskassan, utgående livräntor, arbetsförtjänst år 
1934, fastighetsinnehav, andra bostadsförhållanden, civilstånd, antal barn och 
deras ålder och kön mm för samtliga arbetare vid RAB som var över 50 år. De ut
gjorde 103 stycken eller 28 procent av arbetsstyrkan.115 Åhrberg beräknade att 
ca hälften av dem som skulle påverkas av en sågverksnedläggning skulle kunna 
omplaceras i företagt. Den andra hälften skulle få avsked.116 De som enligt Åhr-
bergs förslag skulle erhålla omplacering skilde sig inte från de avskedade vad gäl
ler ekonomiska, sociala eller demografiska förhållanden, förutom att inga arbe
tare över 45 år skulle permitteras.117 

I april 1935 blev styrelserna för de olika fackföreningarna i Robertsfors och Si
keå kallade till ett sammanträde med Erik Kempe. Där meddelade han dem, att 
det pågick en utredning om sågens eventuella nedläggning. Han redogjorde även 
för bolagets ansvar för sina arbetare och då i synnerhet för de äldre. För de se
nare hade han tänkt sig pensionering, om en nedläggning skulle komma till 
stånd. Han bad dessutom fackföreningarna att inte offentliggöra nedlägg
ningsplanerna för pressen. Fackföreningarna diskuterade senare enskilt Kempes 
nedläggningstanke, men beslöt att tillsvidare inte agera.118 

Veckan efter att Erik Kempe hade informerat arbetarnas representanter publi
cerade Västerbottens Folkblad (VF) en osignerad artikel i frågan, författad av 
dess korrespondent i Robertsfors, och tillika arbetarkommunens ordförande 
Thorwald Jacobsson. Han motiverade sitt handlande med att allmänhetens int
resse krävde detta. Vidare skrev Jacobsson: 
"Arbetarnas hopp står dock nu till, att det skall visa sig att det moraliska ansvaret 
kommer att väga så pass tungt, att icke förändringen i dess yttersta punkt skall 
behöva komma ifråga."119 

Publiceringen irriterade naturligtvis ledningen för bolaget, men även två av 
styrelserna för de lokala fackföreningarna reagerade negativt. Pga Jacobssons 
skriverier i VF sammankallades styrelsen för SPI AF 118, där man enhälligt be
slutade, att Jacobssons skriverier skulle tas upp vid Robertsfors och Sikeås Fack
liga Centralorganisations (FCO) möte och att FCOs representantskap eventuellt 
skulle inkallas. Vidare beslöt man att av Jacobsson kräva att inga vidare skrive
rier skulle införas i tidningen, innan FCO eller representantskapet hade uttalat 
sig. Fackföreningen för sågens arbetare ansåg även den att man inte skulle an
vända sig av tidningspressen under den tid utredningsarbetet pågick.120 

I maj sammanträdde Erik Kempe åter med fackföreningarnas styrelser. Han 
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meddelade, att utredningarna ännu inte var klara, men att han nu förhandlade 
med MoDo om försäljning av bolagets timmer till Sandviks sågverk och om 
möjligheterna att placera en del av arbetarna vid MoDo. Efter dessa förnyade 
kontakter med fackföreningarna ville varken de eller Kempe göra några uttalan
den för pressen. Kempe meddelade att styrelsen för RAB hade igångsatt omfat
tande utredningar men att inga beslut ännu hade fattats rörande sågverkets 
öde.121 

Att befolkningen på våren och sommaren 1935 oroade sig för framtiden på var 
naturligt, eftersom det redan var stor arbetslöshet inom Bygdeå kommun och då 
speciellt bland de yngre arbetarna. Vid tiden för tidningsskriverierna, våren 
1935, var 152 personer anmälda arbetslösa, men antalet skulle minska till 116 un
der sommaren samma år. Krav ställdes främst på kommunen att starta bered
skapsarbeten och ge kontantunderstöd till de arbetslösa.122 

Erik Kempe var väl medveten om att arbetarna i Robertsfors var mycket ovilli
ga att flytta från orten, även om de fick ersättning för flyttningskostnaderna. 
Därför ville han att Åhrberg skulle gå varsamt fram med förslagen om omplace
ringar till annan ort.123 

Bland arbetarna fanns allmänt den åsikten att försämringarna och nedlägg
ningsplanerna berodde på den nye platschefen Åhrberg, vilket bl a framgår av 
följande citat ur en insändare i VF: «Förhållandendet mellan arbetare och ar
betsgivare har varit särskilt fint, men sedan några år har en schism uppstått, som 
blir värre för varje dag som går. En bidragande orsak är den nya disponenten. Då 
han tillträdde befattningen som disponent var det bra mycket annorlunda här... 
Där han förr varit, har allt som inte burit sig nedlagts och jag tror att det även 
kommer att bli så i Robertsfors. Hans kynne är nämligen sådant"124 

Åhrberg gjorde två sammanställningar över en nedläggnings intäkter och 
kostnader, dels före dels efter förhandlingarna med MoDo. I juli månad 1935 
räknade Åhrberg med en vinst på 48 000 kr per år om man lade ned sågverket. 
Sammanställningarna hade emellertid en del brister. Exempelvis fanns inte så
gens intäkter medräknade, och inte heller de kostnader som uppstod vid över
gång till stenkolseldning.125 

3.3.2. NEDLÄGGNINGSBESLUTET FATTAS 

På Kempefamiljens sommarö Hemsö höll RAB sin ordinarie bolagsstämma den 
8 juli 1935 då beslut om en eventuell nedläggning skulle fattas. Seth M Kempe 
och hans söner Erik och Ragnar var tillika med företagets tidigare platschef Sten 
Grapengiesser närvarande. 

Erik Kempe redogjorde för de inledande förhandlingarna med MoDo och de 
utredningar, som Åhrberg och Zetterberg verkställt. Styrelsen, som bestod av 
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Erik, Seth M och Ragnar Kempe samt Karl Salin omvaldes och erhöll fullmakt 
av stämman att fatta beslutet eftersom utredningarna och förhandlingarna inte 
var klara.126 

Dagen därpå samlades MoDos styrelse, som bestod av Mauritz Carlgren, Carl 
Kempe, Karl Salin, Ernst Treffenberg, Erik Kempe och Ragnar Kempe, med den 
sistnämnde som suppleant. Vid förhandlingarna krävde Erik Kempe dels en eko
nomisk ersättning för att lägga ner sågverket dels att få köpa skogar av MoDo 
och dess dotterbolag inom Bygdeå.127 I t re dagar diskuterades ett avtal mellan 
bolagen tills man slutligen kunde anse att enighet förelåg. Ytterligare en vecka se
nare träffades MoDos styrelse för att i detalj utforma avtalet.128 

Vid de två styrelsemöten för RAB som hölls efter bolagsstämman behandla
des nedläggningsfrågan och vid de andra erhöll Erik Kempe fullmakt att under
teckna det avtal han förhandlat fram med MoDo. Vidare beslöt styrelsen att i 
sulfitfabriken genomföra de nybyggnader för stenkolseldning vilka var erforder
liga pga nedläggningen. Dessa beräknades kosta 140 000 kr.129 

Dagen därefter, den 26 juli 1935, undertecknades avtalet med MoDo. I detta 
förband sig RAB att avveckla sågverket och att efter gällande priser till MoDos 
tre sågverk leverera sin virkesfångst av sågtimmer från Västerbotten, vilken i me
deltal skulle uppgå till 42 000 kbm per år. MoDo förband sig å sin sida att betala 
RAB dels en engångssumma på 135 000 kr, dels ett årligt belopp på 150 000 kr. 
Vidare skulle MoDo överta 50 arbetare och bereda dem fast arbete vid något av 
sina industrier. MoDo och Sandvik skulle också sälja sina skogsfastigheter inom 
Bygdeå till RAB. I avtalet gavs RAB rätt att minska antalet arbetare, som MoDo 
skulle överta, till 35 men i så fall skulle MoDo betala 9 000 kr för varje arbetare, 
som man därigenom «befriades» från att anställa. Avtalet gällde till den 1 no
vember 1950, men skulle under vissa förutsättningar kunna hävas tidigare.130 

Den 1 augusti blev fackföreningarnas representanter kallade till Erik Kempe 
på brukskontoret. Där meddelade han att beslutet om sågens nedläggning var ta
get. MoDo skulle bereda 30 till 40 arbetare plats vid sina industrier. RAB hade 
dessutom beslutat pensionera ett 50-tal äldre arbetare, och 80 till 90 man skulle 
erhålla säsongarbete. Trots det skulle omkring 50 till 60 man komma att stå helt 
utan arbete. Även en PM distribuerades som mer i detalj redogjorde för beslutets 
konsekvenser för arbetarna.131 

När sedan denna PM om nedläggningen diskuterades vid fackföreningarnas 
medlemsmöten, blev reaktionerna olika. Sulfitarbetarna beslöt att till styrelsen 
för RAB enbart framföra sin tacksamhet för den frikostiga pensionen och den 
hänsynsfullhet bolaget visat arbetarna. De två andra avdelningarna däremot 
kom med en lång rad ändringsförslag till denna PM. Avdelningsstyrelsen för sul
fitarbetarna reagerade emellertid negativt på detta förfarande. Frågan togs där
med upp i FCO, men hur den där blev behandlad är osäkert pga att källmaterial 
saknas. Troligen beslöt man att inte komma med några ändringsförslag. En frå
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ga som dock skulle bli en långvarig affär mellan fackföreningen i Sikeå och bola
get var den om fördelningen av det arbete som fanns kvar.132 

3.3.3. KONSEKVENSER AV NEDLÄGGNINGEN 

Efter att en PM om de utlovade pensionerna hade presenterats, distribuerade 
fackföreningarna listor, där de äldre arbetarna kunde anteckna sig om de önska
de erhålla förtidspension. Totalt blev ett 50-tal arbetare pensionerade. Pensione
ringarna, som genomfördes succesivt, ansågs dock av arbetslöshetskommitténs 
ordförande Torwald Jacobsson gå alltför långsamt.133 

I ett tillägg till avtalet med MoDo fastställdes antalet arbetare som MoDo 
skulle överta slutligen till 35. Deras arbetsplatser blev Domsjö sulfitfabrik, Tree-
texfabriken i Örnsköldsvik och Mo ångsåg på Norrbys kär.134 Genom flyttning
en blev ett flertal lägenheter tomma i Robertsfors. För att inte bostadsöverskottet 
skulle drabba de privata gårdsägarna i Robertsfors, åtog sig bolaget att riva ytter
ligare några av sina egna fastigheter.135 De arbetare som återstod sedan pensio
neringarna och de successiva utflyttningarna vidtagits, kunde företaget erbjuda 
omplaceringar inom företaget eller säsongarbete. 

Att arbetstillgången blev så god att närmast arbetskraftsbrist uppkom i stället 
för befarad arbetslöshet, berodde på högkonjunkturen och nybyggnationerna 
vid sulfitfabriken och de omfattande skogsavverkningarna under åren 1936 och 
1937. Längre fram ökade dock arbetslösheten, speciellt bland yngre arbetare. För 
att hjälpa dem att erhålla arbete på annan ort bildades en sk utrationaliserings-
kommitté.136 

I Robertsfors samhälle minskades befolkningen med 259 personer eller 9,4 
procent mellan åren 1935 och 1938. Denna befolkningsminskning var en fort
sättning på en utveckling, som hade pågått i ett par år, och som skulle komma 
att accentueras ännu kraftigare senare.137 Den ömsesidiga misstron mellan RAB 
och den lokala pressen tog sig klara uttryck under denna tid, och VFs korrespon
dent Jacobsson hade uppenbarligen svårt att glömma den kritik han utsattes för 
under år 1935, eftersom han ofta återkom till nedläggningen och dess konsek
venser i sina artiklar.138 

RAB fick under de kommande åren ökande svårigheter att leverera de stipule
rade 42 000 kbm sågtimmer till MoDo. Dessutom ansåg RAB i början av år 1942, 
att inflationen hade varit så kraftig att man ville säga upp kontraktet. Avtalet 
förlängdes efter hårda förhandlingar, men år 1946 sade RAB upp kontraktet och 
det upphörde att gälla från och med den 31 mars 1947.139 
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3.4. SPRITFABRIKENS TILLKOMST 

Den genom kriget framkallade bristen på bensin föranledde statsmakterna att 
redan hösten 1939 vidta åtgärder för en ökad tillverkning av motorsprit. Efter av
spärrningen i april 1940 blev läget akut och beslut fattades om en mera allmän 
och omfattande utvidgning av sprittillverkningen inom sulfitindustrin. Vid 
Domsjö började man år 1940 att bygga en ny spritfabrik, som MoDo sökt till
stånd för sedan mitten av 1930-talet. Det var viktigt att tillverkningen av sprit av 
myndigheterna sammankopplades med framställning av fodercellulosa för ut
fodring av hästar och nötkreatur. Då kunde man dels få avsättning för massan 
inom landet, dels kunde spritutfallet ökas genom hårdare nedkokning. Vid den 
här tiden kunde ytterligare 14 nya sulfitspritfabriker byggas i Sverige, däribland 
den i Robertsfors. 

Beslutet att bygga denna fabrik belyser klart statsmaktens ökade inflytande 
över det privata näringslivet under andra världskriget. 

Svensk spritproduktion kännetecknas å ena sidan av starka motsättningar 
mellan jordbrukets och skogsindustrins intressenter och å den andra av en ökan
de och intensifierad statlig styrning.140 

Ända fram till början av 1900-talet utgjordes råvaran för Sveriges spritpro
duktion enbart av jordbruksprodukter, som omvandlades till sprit i sk lant-

Diagram 17. Total spritproduktion och därav sulfitsprit-
produktion i Sverige 1900/01-1946/47. 1 000-tals kbm 95-% sprit. 
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bruksbrännerier. Dessa var i huvudsak lokaliserade till Skåne, Blekinge och Väs
tergötland. Dessutom fanns ett mindre antal sk jästbrännerier, som framställde 
sprit av biprodukter vid jäst framställning. Redan under slutet av 1800-talets se
nare del framställdes sprit experimentellt ur sulfitlut. År 1909 började för första 
gången industriell tillverkning vid sulfitspritfabrikerna i Skutskär och Köpman
holmen. Lagstiftningen hindrade emellertid sulfitspritförsäljning för andra än
damål än denaturerad teknisk sprit och för export. Dessa marknader var emel
lertid mycket begränsade under 1910-talet, och man strävade därför efter att ut
vidga avsättningsmarknaden till att även omfatta förtäringssprit. 

Försörjningssvårigheter under och efter första världskriget framtvingade ett 
stopp av all tillverkning av potatisbrännvin samtidigt som all spritimport upp
hörde. Denna brist på potatis och sprit framtvingade 1919 års förordning om rätt 
att försälja sulfitsprit till förtäring. Därmed skapades fri konkurrens bland pro
ducenterna, vilket jordbrukarnas företrädare av naturliga skäl hade svårt att för
lika sig med. Det var nämligen betydligt billigare att producera sulfitsprit än po
tatissprit. 

Första världskriget medförde även en kraftigt ökad efterfrågan på sprit för 
tekniska ändamål och för motordrift. Detta medförde ytterligare en betydande 
utveckling av sulfitspritindustrin. 

Under åren 1918 till 1920 steg antalet fabriker från fyra till 22.141 Efter krigets 
slut täcktes behovet av motordrivmedel genom import av bensin, vilken prismäs
sigt kom att helt konkurrera ur sulfitspriten. Efterfrågan på sulfitsprit för mo
tordrift sjönk därför hastigt och avstannade nästan helt under första hälften av 
1920-talet. Därefter ökade försäljningen betydligt, mycket tack vare att tillver
karna befriades från den skatt som infördes 1924 på såväl bensin som motorol
jor. Försäljning av sulfitsprit till förtäring minskade däremot kraftigt från 4 500 
kbm år 1920 till ca 40 kbm i genomsnitt åren 1923 — 1928. Därefter steg den på 
nytt till nära 1 000 kbm under 1930-talet. År 1943 nådde försäljningen till förtä
ring en topp: 13 881 kbm. Även om försäljningen av förtäringssprit inte alltid va
rit kvantitativt betydande, var den emellertid ur ekonomisk synpunkt av stor be
tydelse, eftersom den betingade ett avsevärt högre pris än den sprit som ej var av
sedd för förtäring. Efterhand ökade konsumtionen av sulfitsprit så mycket att 
driften omkring 1930 vid de flesta tidigare nedlagda fabrikerna åter var igång 
och de kunde under 1930-talet tom öka sin produktion. Inga nya spritfabriker 
anlades dock efter som myndigheterna vägrade att ge tillstånd, då detta inte an
sågs ligga i det allmännas intresse. Under år 1932, liksom under första världskri
get, blossade i riksdagen de tidigare starka motsättningarna åter upp mellan fö
respråkare för de olika producenterna av sprit. Potatisspritens förespråkare 
krävde att förbudet mot att använda sulfitsprit till förtäring återinfördes, medan 
sulfitspritindustrins förespråkare å sin sida ville ha tvångsinblandning av sul
fitsprit i bensin. För att utreda bl a dessa frågor tillsattes «1933 års motorbränsle
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sakkunniga», bestående av fem medlemmar, däribland Erik Kempe. Redan sam
ma år avgav de sitt betänkande, en typisk kompromiss.142 Angående överpro
duktion av sprit föreslog kommittén, att endast potatis skulle få användas som 
råmaterial för framställning av förtäringssprit, och att motoralkohol tillverkad 
av sulfitspritfabrikerna skulle tvångsinblandas i bensin. Det senare skulle ge
nomföras genom att Vin & Spritcentralen (Spritcentralen) skulle träffa långtids
avtal med fabrikerna, där Spritcentralen åtog sig skyldigheten att överta hela 
produktionen av motoralkohol. Priset skulle sättas så, att det täckte 
tillverkningskostnader, räntor och amorteringar samt dessutom gav en skälig 
vinst. 

Riksdagens beslut i frågan följde kommitténs förslag och Spritcentralen blev 
därmed partihandlare för motorsprit. Genom detta beslut hade systemet, med i 
huvudsak fri konkurrens mellan den svenska marknadens olika spritproducen
ter från år 1919, ersatts med en statlig reglering, som praktiskt taget omfattade 
hela marknaden. Fri sektor förblev sprit endast för hushålls- och tekniska ända
mål. 

Diagram 18. Sulfitspritens användningsområden 1918-46. Procentuella andelar. 
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Med andra världskrigets utbrott följde än mer omfattande statsingripanden i 
spritproduktionen än 1934 års beslut om tvångsinblandning av sprit i bensin och 
produktionstak för vissa marknader hade utgjort. Nu gällde det emellertid inte 
längre att lösa avsättningsproblem utan att öka produktionen. I anslutning till 
1939 års riksdagsbeslut fastställde finansminister Wigforss grunderna för avtal 
mellan Spritcentralen och dels befintliga, dels planerade sulfitspritfabriker. I en
lighet härmed slöts individuella avtal om att uppföra sammanlagt 14 nya fabri
ker.143 

Tabell 26. Antalet nyetablerade spritfabriker i Sverige. 

År Antal År Antal 

1906-10 2 1926-30 0 
1911-15 3 1931-35 0 
1916-20 18 1936-40 1 
1921-25 0 1941-45 13 

Källa: SvPT 1906-44. 

Vidare träffades avtal om utvidgning av fyra äldre anläggningar samt ett gemen
samt avtal för alla de gamla fabrikerna. Sistnämnda avtal slöts mellan AB 
Svensk Sprit och Spritcentralen och innebar i huvudsak, att tillverkarna förband 
sig att till Spritcentralen leverera all den sprit, som de kunde tillverka, och som 
ej kom till användning i den egna rörelsen. Spritcentralen å sin sida förband sig 
att till ett bestämt pris köpa in all sprit som levererades. Prisberäkningen grunda
de sig på tillverkningskostnaden inklusive amorteringar på byggnader och inven
tarier under sju år vid en medelstor fabrik med en tillverkning av 2 000 kbm sprit. 
Vinsten skulle uppgå till två öre per liter. Avtalet trädde i kraft den 1 juli 1940 och 
gällde i sju år. De fyra utbyggda äldre fabrikerna ägde också rätt att förlänga av
talet med högst två år. Med de nyare anläggningarna slöts avtal successivt med 
varje enskild fabrik för sig, innebärande i huvudsak samma tillverkningsskyldig
het och avsättningsgaranti, som för de äldre. Skillnaden var dock att överens
kommelsen avsåg tio år. Ytterligare en skillnad var, att de nya fabrikerna behand
lades individuellt med hänsyn till kostnaderna, som i sin tur var beroende av fab
rikens storlek. Fabrikerna tillförsäkrades vidare amortering och förräntning av 
de verkliga anläggningskostnaderna med en tiondel per år under avtalstiden. 
Som vinst fick dessa tillverkare även tillgodoräkna sig två öre per liter sprit.144 

För att motverka den minskning av sulfitspritproduktionen, som inträffade år 
1940 sedan exportmöjligheterna för sulfitcellulosa starkt försämrats, började 
fabrikerna istället producera kreatursfoder, se kap 2.2.1. Nu erhöll fabrikerna 62 
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öre per liter sprit av Spritcentralen, allt för att kunna subventionera fodercellulo
san. Detta var ett lockande erbjudande för de svenska sulfitfabrikerna som där
med fick efterfrågan på sina produkter säkrad. 

Under 1940-talet var det Erik Kempe som ensam fattade de viktigare investe
ringsbesluten inom RAB; dock hade han för vana att delegera utredningsarbete 
och beslutanderätten i frågor av lägre dignitet till den lokala ledningen. Denna 
var nu tvådelad sedan Karl Åhrberg slutat som disponent år 1940. Ivan Frölan-
der ansvarade för sulfitfabriken och Waldemar Zetterberg för skogs- och jord
bruket samt den mekaniska verkstaden. Till skillnad från den lokala ledningen 
hade styrelsens ansvarsområde hårt beskurits. Den åldrande Seth M Kempe, 
Ragnar Kempe och Karl Salin hade i princip bara pensions- och gåvoärenden att 
ta ställning till vid styrelsesammanträdena. 

Förklaringen till detta var säkerligen den arbetsbelastning, med en lång rad ex
terna uppdrag, som Erik Kempe hade. Därför ville han att besluten skulle fattas 
fort; någon «långbänk» hade han ej tid med. 

3.4.1. BESLUTSUNDERLAG 

Erik Kempe var väl insatt i problematiken kring sulfitspritindustrin. Han hade 
varit ledamot av den statliga utredning som utrett spritproduktionens tillverk
ning och marknad. Vidare satt han i MoDos styrelse, som i ett flertal år sökt till
stånd att starta en spritfabrik. MoDo blev det första företag, som fick ett sådant 
tillstånd. Han deltog även i AB Svensk Sprits diskussioner, när de ovan nämnda 
kontrakten skulle utarbetas.145 

För att få ett underlag till en eventuell spritfabrik i Robertsfors fick Frölander 
i november 1939 i uppdrag av Kempe att göra kostnadsberäkningar och kontrol
lera det förslag till leveransavtal Kempe erhållit från Spritcentralen. Frölander 
beräknade att fabriksinventarierna skulle kosta 735 100 kr.1461 de förhandlingar 
som därmed följde mellan Erik Kempe och företrädare för Spritcentralen, kräv
de Kempe extra ersättning för transportkostnaderna, vilka fördyrades för RAB, 
som saknade förbindelse med stambanan samt att amorteringstiden, dvs den tid 
under vilket anläggningskostnaden skulle återbetalas av staten, förkortades från 
tio år till fem år. Vidare krävde Erik Kempe ett femprocentigt statslån på en milj 
kr, vilket beräknades motsvara 75 procent av hela anläggningskostnaden. 

3.4.2. BESLUTET FATTAS 

Vid RABs styrelsesammanträdet den 2 december 1940 redogjorde Erik Kempe 
för de förhandlingar, som han hade fört med Spritcentralen om att uppföra en 
spritfabrik i Robertsfors. Denna beräknades nu kosta 1 360 000 kr, varav 385 000 
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kr gällde själva fabriksbyggnaden, 845 000 kr inventarierna och 130 000 kr änd
ringar i sulfitfabriken. För att finansiera investeringen hade bolaget blivit lovat 
ett statslån på en milj kr. Styrelsen godkände kontraktsförslaget mellan bolaget 
och Spritcentralen och samma dag kunde avtalet undertecknas. Därmed blev 
RAB det femte företaget i ordningen, som under hösten 1940 kunde träffa leve
ransavtal med Spritcentralen. 

Avtalet förutsatte att fabriken byggdes för en maximal årlig produktion av två 
milj liter 95-procentig sulfitsprit. Sulfitfabrikens normalkapacitet, med en års
produktion av 30 000 ton stark sulfitmassa, beräknades emellertid ge lut för en 
produktion av endast 1,5 milj liter sprit. Spritfabriksbygget skulle sättas igång 
under våren 1941.1 avtalet mellan RAB och Spritcentralen föreskrevs en garanti
tid på tio år, medan avskrivningstiden bara utgjorde fem år. Försäljningspriset 
sattes så att det skulle täckta kostnaderna vid fabriken och dessutom ge en vinst 
på 1,92 öre per liter. Dessutom utgick ett transporttillägg per liter på 0,05 öre. Av
talet gällde bara under förutsättning att RAB skulle få det statliga lånet på en 
milj kr till fem procents ränta. Kempe hade således vid sina förhandlingar med 
Spritcentralen lyckats genomdriva ett flertal fördelar för RAB.147 I december 
1940 beviljade finansdepartementet RABs låneansökan där man helt tillmötes
gick bolagets och Spritcentralens överenskommelse. Det beviljade statslånet tog 
RAB emellertid aldrig i anspråk, eftersom man ordnade finansieringen på annat 
sätt.148 

3.4.3. VERKSTÄLLANDET 

Ingenjörfirman Blomberg & Co hade redan på planeringsstadiet varit inkopplad 
genom ingenjör Frölander. I mars erhöll så firman kontrakt på konstruktionsar
betet vid fabriksbygget. Arbetet med den nya spritfabriken sattes igång den 21 
april 1941, då den antagna byggnadsentreprenören, AB Bröderna Wiklund, bör
jade schaktningsarbetena för grunden. 

Spritfabriksbygget kom mycket lägligt, eftersom sulfitfabrikens arbetare kun
de sysselsättas där när denna fabrik stod stilla från början av mars månad och 
året ut. Osäkerhet uppstod emellertid på ett tidigt stadium om vilka som skulle 
utföra arbetet med nybyggnationerna, fabrikens egna arbetare eller byggnadsar
betare tillhörande Byggnadsträarbetarförbundet. Problemet löstes genom en sk 
maskerad entreprenad och därmed fick arbetarna vid fabriken sysselsättning. 

Enligt entreprenadkontraktet skulle byggnaderna stå färdiga för slutbesikt
ning den 1 november 1941. Då byggnadsarbetena i huvudsak utfördes av bola
gets arbetare, vilka saknade vana av liknande uppdrag, uppstod en väsentlig för
sening. Denna blev dock utan betydelse, eftersom även maskinleveranserna blev 
försenade pga verkstadsindustrins hårda belastning. 149 

Efter slutbesiktning i marsl942 och driftstillstånd från regeringen stod fabriken 
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Spritfabriken med tankvagnar och mesavagnar år 1948. Foto ur Robertsfors 
Bruksarkiv. 

äntligen färdig och driften kunde startas i maj månad samma år, ca ett halvt år 
senare än beräknat. Samtidigt övergick sulfitfabriken till att producera den av 
statsmakten subventionerade fodercellulosan.150 När spritfabriken nu stod klar, 
var den totala kostnaden 368 180 kr högre än beräknat. Fabriksbyggnaden kosta
de 475 706 kr och inventarierna 1 015 566 kr. 

Pga att kostnaderna så väsentligt översteg de som beräknats, när avtalet träffa
des med Spritcentralen, lät den sistnämnda genomföra en analys av siffrorna. 
Frölanders förklaringar till de uppkomna fördyrningarna accepterades dock se
dermera av Spritcentralen.151 

Anläggningskostnaden som till sist blev 1 491 273 kr amorterades av Spritcent
ralen, dels genom påslag på priset på levererad sprit, dels genom att RAB erhöll 
ersättning när ingen produktion skedde. Fabriken stod helt stilla under tillverk
ningsåret 1943/44, men trots detta erhöll RAB 341 502 kr i ersättning för amorte
ring av anläggningen. Den 31 juli 1947 slutamorterades anläggningskostnaderna 
av Spritcentralen, varefter tillägget för amortering och ränta på 200 kr per 1 000 
1 sprit bortföll för kommande leveranser.152 

I anslutning till avtalet med Spritcentralen träffade RAB ett annat avtal med 
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Spritfabrikens bottenvåning med jäskar och cirkulationspumpar. Foto ur Ro-
bertsfors Bruksarkiv. 
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AB Svensk Sprit i mars 1942.1 avtalet antog RAB till försäljare och ombud AB 
Svensk Sprit. Därmed frånhände sig rätten att göra direkta överenskommelser 
med Spritcentralen rörande bl a hur spriten skulle levereras och dess kvalitet. 
RAB hade tidigare köpt aktier i AB Svensk Sprit av SCA och vid bolagets stäm
ma året innan hade Erik Kempe valts till ordinarie styrelseledamot i AB Svensk 
Sprit.153 

Beslutet att bygga en spritfabrik visade sig i efterhand att vara ett mycket lyc
kat beslut. Förutom att RAB erhöll en fabrikslokal av statliga medel och betald 
sysselsättning för sina arbetare under år 1942, när produktionen låg nere vid sul
fitfabriken, erhöll bolaget intäkter motsvarande ca två milj kr under den korta 
period som produktionen varade i spritfabriken. 

Tabell 27. Nettointäkterna för spritfabriken åren 1941-1948. Tkr. 

1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
Spritpremie 1 082 79 308 17 24 30 56 
Sulfitsprit 300 25 58 91 171 -232 -69 
Finkelolja 6 1 1 4 6 7 5 
Cymol 1 
Foderjäst 1 

Summa 1 388 106 367 113 201 -195 -8 

Anm. Staten erlade premier för produktion av sulfitlut och lutersättning. I för
säljningspriset för spriten ingick en summa för amortering av fabriksanlägg
ningen; denna summa har exkluderats liksom RABs avskrivning på anläggnin
gen. 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1942-1948. RBA. 

Efter kriget återkom problemet med överproduktion. Produktionskapaciteten 
i Sverige beräknades då vara ca dubbelt så stor som behovet. Avtalet med de äld
re fabrikerna förlängdes trots detta med ytterligare ett år. Priset sänktes emel
lertid och vidare fastställdes ett övre tak för Spritcentralens inköpsgaranti. 

3.5. YTTERLIGARE DIVERSIFIERING: IMPREGNERINGSVERKET 
AV ÅR 1943 

Vid mitten av detta århundrade impregnerades i huvudsak ledningsstolpar för 
kraft- och telefonledningar, järnvägssyllar, staket och en del byggnadsvirke 
främst för vattenbyggnadsarbeten av olika slag.154 Detta gjordes för att för
hindra eller fördröja att trävirket förstörs genom röta eller svampangrepp. 
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Diagram 19. Produktion av impregnerat virke för sliprar, 
stolpar mm 1931-1958. Sverige totalt. Kbm. 
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Källa: SOS Industri 1931-1958. 

Impregneringsverken i Sverige utgjordes dels av arsenikimpregneringsverk, 
som hade avtal med Bolidens Gruv AB, dels av företag som tidigare använt 
kreosot som impregneringsmedel, och som då tillfälligtvis övergått till arsenik-
impregnering men inte var bundna av något avtal med Boliden.155 År 1935 upp
fördes den första impregneringsanläggningen enligt den sk bolidenmetoden, 
som var utvecklad av ingenjör Bror Häger vid Boliden, för praktiskt bruk i 
Kagghamra söder om Tumba. 

Svårigheterna att importera kreosot under kriget medförde att de statliga af
färsverken Telegrafstyrelsen, Järnvägsstyrelsen och Vattenfallsstyrelsen börja
de intressera sig för bolidenmetoden, som därmed fick sitt definitiva genom
brott i Sverige.156 År 1942 fanns 25 anläggningar och tio avtal om nya anlägg
ningar tecknades. Året därpå tecknades ytterligare 12, bland dessafanns ett som 
gällde RAB. Åren därefter minskade antalet nyanläggningar betydligt, så att 
det år 1944 och 1945 endast tecknades fyra respektive sex nya avtal. 

De flesta var säkerligen mycket små, eftersom Träimpregneringsverkens 
Riksförening endast kände till existensen av 17 företag, varav de flesta låg i söd
ra eller mellersta Sverige. Riksföreningen bildades under åren 1943 och 1944, ef
tersom de statliga myndigheterna önskade en organisation, som representerade 
de svenska impregneringsverken och de i sin tur ville samordna sin verksam
het.157 
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3.5.1. BESLUTSUNDERLAG 

I november 1942 tog RABs skogschef Waldemar Zetterberg på eget initiativ 
kontakt med Bolidens impregneringsavdelning och begärde in beräkningar på 
anläggnings- och tillverkningskostnader för ett impregneringsverk. Anlägg
ningskostnaden varierade mellan 28 och 30 000 kr beroende på impregnerings-
cylinderns storlek. Tillverkningskostnaden per kbm virke beräknades till 14 el
ler 15 kr vid fem respektive tio års amortering. Boliden åtog sig dessutom att ut
arbeta ritningar på anläggningen.158 Utifrån det material Zetterberg erhållit 
från Boliden sammanställde han en kostnads- och driftskalkyl, som han skicka
de till Erik Kempe. 

Tabell 28. Beräknade kostnader och intäkter per impregnerad 
stolpe och per kbm kr. 

Kostnader för Per st Per kbm 
Huggning 1,00 2,36 
Framkörning med häst 3,00 7,06 
Finskalning 1,50 3,53 
Uppläggning i välta 0,25 0,60 
Impregnering 6,45 15,19 

Intäkter 
Försäljningspris 27,60 65,00 

Vinst eller rotvärde 15,40 36,26 

Källa: Zetterberg t E Kempe 5.12.42. RBA. 

För stolpar, som måste framforslas med lastbil, tillkom en styckkostnad på ca två 
kr. Utifrån dessa beräkningar ansåg Zetterberg att ett impregneringsverk i Ro-
bertsfors borde kunna bli lönsamt.159 

3.5.2. BESLUT OM ATT BYGGA IMPREGNERINGSVERKET FATTAS 

Eftersom leveranstiden för ett impregneringsverk beräknades till ca ett halvt år, 
ville Zetterberg att Erik Kempe omedelbart skulle ta kontakt med Boliden för 
förhandlingar. Erik Kempe sände Bolidens utredningsmaterial till sin bror Rag
nar för att få hans synpunkter. 

Ragnar Kempe tillstyrkte för sin del en uppgörelse utifrån Bolidens kontrakts
förslag dock med en viktig reservation. Han ville att RAB i kontraktet skulle er
hålla rätt att efter kriget få använda anläggningen för kreosotimpregnering. Bo
liden sade sig godta denna ändring och skickade i januari 1943 två av bolaget un
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derskrivna kontrakt till Erik Kempe, vilka han undertecknade dagen därpå.160 

I kontraktet, vilket skulle gälla till utgången av år 1950, erhöll RAB rätten att 
utnyttja den metod för impregnering, som Boliden hade utvecklat och patente-
rat. RAB förband sig å sin sida att enbart använda Bolidens impregneringssalt, 
och de tillsatser som Boliden anvisade. Det senare var ett misstag. Trots den tidi
gare överenskommelsen om RABs rätt att utnyttja andra impregneringsmedel än 
Bolidens, föreskrevs i kontraktet motsatsen. Detta misstag upptäcktes först tre år 
senare av Ragnar Kempe.161 Som framgått behandlades frågan om att bygga ett 
impregneringsverk varken vid någon bolagsstämma eller något styrelsesam
manträde. 

3.5.3. BESLUTET VERKSTÄLLS 

Det skulle dröja längre än planerat att verkställa beslutet eftersom kriget hade 
skapat knapphet på järn och plåt. Trots Zetterbergs olika försök att påverka Sta-

Impregneringsverket år 1958. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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tens Industrikommission vägrade den att hjälpa bolaget att få igång anläggning
en i tid. Anläggningen, som blev klar först året därpå, fick en kapacitet av 5 000 
stolpar per år och kom att kosta 43 000 kr. I pressen uppmärksammades Zetter
berg för sin envishet att genomföra projektet.163 Nu var det äntligen i hamn. 

Som framgick i tabell 25 i kapitel «Utvecklingens resultat» var impregnerings-
verkets bidrag till företagets faktiska resultat obetydligt. De första åren gick verk
samheten med förlust. Från och med 1948 vände emellertid utvecklingen och 
verket kunde visa upp vinster, förutom åren 1949, 1952 och 1956. Vinstens stor
lek varierade under åren, men i genomsnitt låg den runt 70 000 kr per år i löpande 
priser, vilket måste anses som gott. 

3.6. SPRIT- OCH SULFITFABRIKENS NEDLÄGGNING 

Lördagen den 26 juni 1948, 46 år efter det att de första spadtagen till sulfitfabri
ken togs, upphörde massaproduktionen i Robertsfors. 

Under de åtta åren som föregick nedläggningen hade fabriken varit i drift en
dast 42 månader. Fabriksarbetarna hade under permitteringarna haft annat ar
bete, främst i skogen. De många driftstoppen hade inneburit, att de yngre arbe
tarna hade sökt sig från Robertsfors. Huvudorsaken till driftstoppen under kri
get var svårigheter att finna avsättning för massan. Efter kriget var det bristen på 
råvara, som var den huvudsakliga orsaken. 

Tre offentliga utredningar, tillsatta för att kartlägga skogsindustrins råvaru-

Diagram 20. Antalet nedlagda massafabriker i Sverige 1940-1970. 
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tillgång, offentliggjordes vid 1940-talets mitt.164 Dessa visade, att i Västerbotten 
hade virkesförrådet av sulfitmassaved minskat med 15 procent de senaste tjugo 
åren beroende på att förbrukningen betydligt hade överstigit tillväxten. Det var 
i längden ohållbart. Om denna utveckling fortsatte, skulle de ekonomiska och 
sociala följdverkningarna bli allvarliga. Som redan nämnts i kapitel 1 upphörde 
driften i många fabriker vid denna tid. 

Det var framför allt under 1940-talet och i slutet av 1960-talet, som nedlägg
ningsfrekvensen var hög. Skillnaden var emellertid den, att under 1960-talet var 
det i allmänhet, jämfört med tidigare, något större enheter som tvangs slå igen. 

Det som aktualiserade nedläggningsplanerna för RAB var råvarubristen i 
kombination med fabrikens ofördelaktiga läge. Robertsforsfabriken hämtade 
sin råvara i huvudsak efter Rickleån och från Norrbotten. En väsentlig försäm
ring av råvarutillförseln från området kring Rickleån hade uppstått under mel
lankrigstiden, dels genom att avverkningarna av den överåriga skogen där i hu
vudsak var slutförd, dels genom den hårda konkurrensen från en mängd cirkel
sågar, vilkas antal i enbart Bygdeå kommun låg runt 20 — 25. Det utbyggda väg
nätet och biltransporterna hade ökat konkurrensen om råvaran inom det områ
de, där bolaget tidigare varit relativt ensamt som virkesköpare. Konkurrensen 
från bolag i Umeå och Skellefteå och från ett flertal cirkelsågar blev därmed ett 
reellt hot. På bondeskogarna hade det dessutom skett en överavverkning, vilket 
ytterligare ökade oron inför framtiden. Den allmäna bristen på skogsarbetare 
under kriget samt RLF-blockaden begränsade även avverkningarna på flera stäl
len. Biltransporterna av virke från området till Umeå och Skellefteå begränsade 
också inköpsmöjligheterna. Domänverkets minskade utbud på virke minskade 
dessutom företagets virkesfångst. Rickleån kunde således i allt mindre omfatt
ning förse fabriken med råvara. Då all övrig råvara måste passera Sikeå, låg fabri
ken i Robertsfors ur transportekonomisk synpunkt mycket illa till.165 

Planerna på en nedläggning påverkades även, men i mindre grad, av investe
ringsbehoven i fabriken och avsättningssvårigheterna för sulfitspriten. Sulfit
fabriken ansågs vara förhållandevis modern och bedömdes i gott skick; speciellt 
ångekonomin var god. Vedrenseriet däremot var omodernt med sina gamla 
Fresk-maskiner, vilket medförde en hög massavedsåtgång, ca 5,2 kbm per ton 
massa. En ombyggnad av renseriet var således nödvändig, vilken skulle ta lång 
tid att utföra och bli mycket kostsam. Fabriken hade en möjlig kapacitet på ca 
30 000 ton per år, men en normal drift hela året, med uppehåll endast för semes
ter och någon vecka kring jul och nyår, skulle bara ge en tillverkning av 25 000 
till 26 000 ton. Så länge bristen på arbetskraft bestod, var det i praktiken omöjligt 
att köra fabriken under sommarmånaderna, då virkesupptagning och en del an
nat utearbete måste utföras. Det innebar en ännu lägre produktion: 20 000 till 
22 000 ton, som krävde ett råvarubehov på ca 110 000 kbm. Efter en modernise
ring av vedrenseriet beräknades att råvarubehovet skulle kunna minskas till 
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knappt 100 000 kbm. Om tillgången på arbetskraft blev så god att driftskapacite
ten kunde utökas, ansåg Erik Kempe att man ändå hade ett behov av 110 000 kbm 
massaved och det kunde inte RAB klara. I spritfabriken hade inga större nyinves
teringar gjorts sedan 1946, när staten meddelade att man ville befria sig från 
skyldigheten att köpa upp fabrikstillverkad sulfitsprit.166 

Sulfitfabriken år 1948. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 

De långvariga driftsinskränkningarna medförde att rykten om fabrikens ned
läggning cirkulerade i samhället, men dessa tillbakavisades av Erik Kempe bl a 
vid ett sammanträde med fabriksarbetarnas fackföreningsstyrelse i början av år 
1944. Han räknade då med, att driften skulle kunna återupptas så snart det blev 
fred. När driften stannade i april 1945, pga överfyllda lager, sammanträffade 
Kempe med Thorwald Jacobsson, nu i egenskap av ordförande i arbetslöshets
nämnden och kommunalnämnden i Robertsfors. De informerades om, att tid
punkten för ett återupptagande av driften vid fabriken var beroende av när kriget 
skulle upphöra och hur råvarutillgången då skulle gestalta sig. 

Fabriksportarna slogs så upp igen i oktober 1945. Samtidigt meddelade bola
get, att ett nytt driftstopp skulle ske i maj månad året därpå pga bristen på råvara. 
Detta medförde naturligtvis, att spekulationerna om en nedläggning fick ny fart. 
Rykten fanns också om att fabriken skulle säljas; i en version skulle staten vara 
köparen, i en annan ett engelskt bolag.167 Bygdeå kommunalfullmäktige beslu
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tade detta år att bilda en kommitté, i vilken Thorwald Jacobsson, och vice ordfö
rande, överläraren B.V. Wikström, ingick. De fick till uppgift att följa frågan om 
den hotande «industridöden».168 

3.6.1. BESLUTSUNDERLAG 

I november 1945 sammankallade Erik Kempe fackföreningens och Bygdeå kom
muns representanter: Elis Nilsson, Sten Nilsson, Evald Ågren och Ansian Öh-
man, Thowald Jacobsson och B.V. Wikström. Syftet var att diskutera fabrikens 
framtid. Omfattningen av fabriksdriften i Robertsfors de närmaste åren och fab
rikens fortbestånd var enligt Kempe helt beroende av råvaruförsörjningen. Råva-
rufrågan var denna tid mycket bekymmersam, inte bara för Robertsfors, utan för 
alla sulfitfabriker i mellersta och norra Norrland, vilket hade blivit klarlagt ge
nom den nya riksskogstaxeringen och Norrlandskommitténs utredning. Någon 
vidare förädling av sulfitmassan genom ett blekeri ansågs inte möjlig beroende 
på att vattnet i Rickleån bedömdes vara olämpligt. Sålunda var full drift enligt 
Kempe helt utesluten, och han ställde därför frågan: «Vilket är bättre för arbetar
na, en årlig drift vid fabriken på sex å åtta månader och annat arbete i mån av till
gång och eljest sysselsättning vid exempelvis beredskapsarbeten, eller fabrikens 
nedläggning?» Kommunens representanter framhöll att det för kommunens del 
var bättre med korttidsdrift, än att fabriken skulle läggas ned. Fackföreningsrep
resentanterna ansåg att det för de yngre arbetarna var att föredra en fast anställ
ning året om på annan ort än den osäkerhet, som en korttidskörning medförde. 
Kempe lät senare meddela att bolaget inte träffat något som helst beslut, men att 
man börjat fundera på en nedläggning. Fabriksarbetarna samlades två dagar se
nare för att diskutera frågan, och man beslutade att fackföreningsstyrelsen till
sammans med kommunen skulle försöka finna en utväg. 

Kempes offentliggörande att Robertsforsfabriken inte skulle kunna hållas i 
full drift pga råvarubrist, väckte stor uppmärksamhet och satte igång en debatt, 
där debattörerna också räknade med en nedläggningsvåg av de övriga 
norrländska massafabrikerna. Statens planer på att anlägga sågverk och massa
fabriker i Norrbotten möttes därför på sina håll i pressen av kritik, men samtidigt 
fanns det andra som ropade på ökad statlig styrning.169 

Att inte RAB sålde mark till en konkurrent på råvarusidan, AB Norrlands 
Tunnfabrik, upprörde naturligtvis lokalpressen.170 Debatten i tidningarna om 
en eventuell nedläggning lockade även fram personer, som ville överta RAB.171 

Erik Kempe hoppades på att hösten 1946 kunna ge besked om fabrikens öde 
nästkommande år. Om en nedläggning blev aktuell, skulle bolaget söka ordna så 
att en annan större industri lokaliserades till Robertsfors. Kempe fick till svar: 
«Låt oss slippa en stor industri av modell spritfabriken som med hjälp av en 
handfull män sköter sig själv. Då är det lika bra lägga ned alltsammans och sätta 
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upp 25 cirkelsågar och diverse tunnfabriker efter Rickleån"172 

Thorwald Jacobsson föreslog å sin sida, att kommunen skulle få diskutera sa
ken och hjälpa bolaget «framställningar hos statsmakterna», vilket man ha
de gjort vid Öhrviken när beslut togs om nedläggning där. Kempe svarade emel
lertid att «den publicitet i ortstidningarna som plägat ges åt mina uttalanden, 
lockar icke till några förtroliga meddelanden på ett förberedande stadium». Av 
denna orsak ville han inte bilda någon gemensam kommitté med kommunen. 
Han hade för övrigt redan diskuterat frågan med landshövding Elof Lind
berg.173 

Lindberg var en mycket stark kraft inom arbetarrörelsen i Västerbotten. För
utom riksdagsuppdrag, 1922 till 1943, och ledamotskap i SAPs partistyrelse, 
1928 till 1948, åtog han sig ordförandeskapet både i Umeå stadsfullmäktige och 
i Västerbottens läns landsting. År 1943 utsågs han till landshövding i Västerbot
tens län. Som sådan uppmärksammades han främst för sitt arbete med att trygga 
sysselsättningen i länet. Vid den tidpunkt, då Lindberg kopplades in på Roberts-
forsaffären, var han sysselsatt med problemen vid nedläggningen av Öhrvikens 
sulfitfabrik. Detta faktum, tillsammans med hans tidigare deltagande i den norr
ländska skogsproduktionsutredningen, innebar att han var väl insatt i nedlägg
ningsproblematiken. 174 

Redan i början av år 1947 diskuterade Erik Kempe med Lindberg de problem, 
som Robertsfors sulfitfabrik brottades med. Lindberg var av den åsikten, att 
även om RABs styrelse skulle bestämma sig för en nedläggning, borde man skis
sera en avvecklingsplan, innan nedläggningsbeskedet offentliggjordes. Dess
utom ansåg han att bolaget inte skulle bilda någon gemensam nedläggnings
kommitté med kommunen.175 Dessa synpunkter var förmodlingen resultatet av 
den problematiska nedläggningen i Öhrviken. Erik Kempe följde även Lindbergs 
råd, och tills vidare höll han också inne med all information. 

Vid bolagets 50-års-jubileum i juni 1947, där bl a landshövdingen deltog, be
rörde Erik Kempe i sitt tal nedläggningsplanerna. Han redogjorde för råvaru
bristen, överläggningarna med fackföreningen och landshövdingen och medde
lade att ännu inga beslut var fattade av RABs styrelse. Vidare underströk han bo
lagets känsla för och moraliska plikt mot de anställda och Robertsfors samhälle. 
Bolaget var därför berett att göra betydande ekonomiska uppoffringar, om en 
nedläggning skulle bli realitet. För att redovisa bolagets omtanke om bygden 
övergick han till att redovisa gåvor till Bygdeå och Burträsk kommuner och dess 
invånare till ett värde av en milj kr.176 

I november 1947 sände Kempe Lindberg ett förslag till avvecklingsplan inne
hållande tre olika alternativ. Dessa innebar att bolaget antingen sålde hela fab
rikskomplexet med tomt till en sammanslutning av småföretagare eller till kom
munen eller hyrde ut delar av lokalerna direkt till olika mindre företag.177 

Ingenjör Frölander hade under denna tid inte varit overksam. Åren 1946 och 
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1947 sökte han med febril aktivitet efter ett alternativ till en nedläggning. Om 
fabriken kunde framställa en bättre produkt till lägre råvaruförbrukning, fanns 
det en möjlighet, enligt Frölander, att fortsätta driften. För nybyggnader och 
större reparationer för år 1947 begärde därför Frölander i juli 1946 135 000 kr. 
Erik Kempe gav emellertid sitt samtycke bara till 13 000 kr. Han ville skjuta upp 

Driftingeniör Ivan Frölander och destillatör Georg Johansson granskar sprittill
verkningsrapporter år 1948. Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 
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avgörandet av de övriga föreslagna nybyggnationerna till början av 1947.1 slutet 
av år 1946 fick Frölander en idé om hur man skulle erhålla högre utbyte av mas
san ur veden, detta efter att ha läst professor Erik Hägglunds bidrag «Cellulosa
kemiska framsteg och perspektiv» publicerat i samlingsverket «Vetenskap just 
nu». Förenklat uttryckt gick den nya metoden ut på att sulfitkokningen skulle 
ske under högt tryck och med hög syrakoncentration, vilket skulle öka utbytet 
och ge massan en utmärkt kvalitet. Eftersom denna omläggning skulle innebära 
dyrbara anläggningskostnader insåg Frölander snart, att de ideér han fått av 
Hägglund aldrig skulle kunna realiseras i Robertsfors.179 Under våren 1947 fort
satte han dock sin strävan. Frölander experimenterade med kokning av bränn
ved, vilket gav ett bättre resultat än han räknat med. Massautbytet blev ca fem 
procent högre och styrkegenskaperna blev också förbättrade. Renheten, färgen 
och spritutbytet blev dock sämre än vid tillverkning med ordinär massaved. I ok
tober övervägde han en övergång till sk indirekt kokning, vilket skulle kosta 
200 000 kr, men vid närmare eftertanke fann han, att det inte var klarlagt om in
direkt kokning var ekonomiskt mer fördelaktigt än direkt.180 

Med hänsyn till diskussionerna om möjligheterna att driva sulfitfabriken vid
are ansåg styrelsen, att taxering av bolagets skogar var nödvändig, eftersom de 
gamla taxeringsuppgifterna betraktades som värdelösa. Styrelsen beslöt därför 
att anmoda Trahns Skogsbyrå att verkställa en taxering. Utredningens resultat 
visade att ur skogsvårdssynpunkt var ett uttag av 50 000 till 55 000 kbm massaved 
per år från bolagets skogar försvarsbart. Företagets skogsmästare Söderholm 
gjorde en egen inventering, då han menade att dessa siffror var alltför höga. Ett 
uttag motsvarande 39 000 kbm var enligt honom mer realistiskt. Erik Kempe var 
å sin sida av den åsikten, att en avverkning i medeltal inte borde överstiga 43 000 
kbm under de närmaste tioårsperioderna. Med ett totalt råvarubehov på 113 000 
kbm per år kunde företaget enligt Kempe endast till 38 procent förse fabriken 
med egen råvara. Vad som därutöver kunde förvärvas, från Domänverket och en
skilda skogar inom bolagets intressesfär i Västerbotten, var mycket svårt att be
räkna, emedan leveranskvantiteterna växlade starkt med konjunkturerna. Av 
dessa skäl räknade Kempe med att endast 14 000 kbm virke per år kunde köpas 
från utomstående i Västerbotten. Inom sitt naturliga omland kunde bolaget så
ledes endast räkna med en 50-procentig försörjning av sitt råvarubehov.181 

De statliga myndigheterna önskade vid den här tiden ingen minskning av cel
lulosaproduktionen. Snarare eftersträvades en utökning för att kunna höja lan
dets exportintäkter. Därför reagerade staten negativt, när uppgifterna om RABs 
nedläggningsplaner blev kända. Generaldirektören och chefen för Riksnämn
den för ekonomisk försvarsberedskap, Nils Malmfors, som också under denna 
tid var ordförande i Norrlandskommittén och Statens handelskommission, bad 
därför Erik Kempe att hösten 1947 sammanfatta RABs synpunkter på en even
tuell nedläggning av bolagets sulfitfabrik. Kempe sammanställde då en PM, där 
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han skrev, att företaget övervägde en nedläggning och försäljning av maskinut
rustningen utomlands. Fabrikslokalerna hade man planerat hyra ut antingen till 
ortens småindustri eller till ett mellansvenskt verkstadsföretag. Som orsaker an
gav han råvarubristen, fabrikens ogynnsamma läge och det sex mil långa avstån
det till närmaste järnvägsstation, Umeå. Sedan följde ett stycke som senare kom 
att debatteras och ofta citeras, varför det här återges i sin helhet. 

"Styrelsen är medveten om bolagets sociala ansvar mot de anställda och mot 
bygden. Styrelsen förmenar, att om en nedläggning måste ske, skall den verkstäl
las vid en tidpunkt, då ogynnsamma sociala verkningarna bli minst möjligt 
kännbara. Styrelsen anser sig böra fästa största vikt vid att de anställda kunna 
beredas annan fast anställning och att till orten kan knytas ny företagsamhet. 
Det är i detta sammanhang av underordnad betydelse, om bolaget får tillfälle att 
helt utnyttja nuvarande goda konjunktur på cellulosamarknaden. Styrelsen 
måste visa modet att besluta en eventuell nedläggning så tidigt, att dess verk
ningar icke rimligtvis komma att sammanfalla med arbetslöshet i en långkon
junktur. Som tidigaste termin för en nedläggning har nämnts maj 1948, varom 
besked i så fall torde böra lämnas innevarande månad. 

Om statsmakterna nu skulle önska en fortsatt drift vid Robertsfors sulfitfab
rik, i första hand ett eller annat år, med hänsyn till de exportvalutor, fabriken kan 
tillföra landet, uppstå i första hand svårigheter med hänsyn till den just genom
förda virkeskvoteringen i övre och mellersta Norrland. Om dessa kunna övervin
nas, kvarstå likväl ett ansvar mot de anställda och mot orten, som bolaget under 
andra förhållanden ingalunda velat övervältra på det allmänna, men som bola
get icke ensamt vill bära, om de sociala konsekvenserna av en nedläggning bli all
varligare, därför att densamma genom statsmakternas ingripande förskjutes 
framåt i tiden"182 

Efter att fått denna PM, uppmanade Malmfors Kempe, att för statsrådet i Per 
Albin Hanssons ministär, Axel Gjöres, tillika chef för Folkhushållningsdeparte-
mentet, ange villkoren för att inte behöva lägga ner driften vid sulfitfabriken. 
Kempe skrev därför till Gjöres, att om driftnedläggelsen uppsköts genom initia
tiv från staten, skulle staten även få överta bolagets förpliktelser gentemot 
Bygdeå socken och därmed även Robertsfors samhälle. Kempe blev senare upp
kallad till Malmfors tillsammans med andra industrichefer för att diskutera re
geringens önskan att utöka driften vid de svenska sulfitfabrikerna.183 

Frågans fortsatta utveckling skulle hädanefter alltmer komma att knytas till 
ASEA. Den intensiva högkonjunkturen som utbröt efter andra världskrigets slut 
innebar för ASEAs del ökad efterfrågan på dess produkter, så att en akut kapaci
tetskris uppstod. Företaget saknade råvaror, halvfabrikat, verkstadsresurser, ar
betare samt bostäder för dessa.1841 samband med förhandlingarna år 1946 rö
rande det stora handels- och kreditavtalet mellan den svenska och den sovjetiska 
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regeringarna, restes krav på att ASEA under en femårsperiod skulle åta sig myc
ket stora leveranser till Sovjetunionen. Syftet var att förbättra förbindelserna 
länderna emellan. I gengäld lovade regeringen att föra en sådan ekonomisk poli
tik att ASEAs kapacitetskris skulle avhjälpas. Man diskuterade tom statliga in
grepp i ASEAs inneliggande order, så att vissa leveranstider skulle förlängas och 
andra helt annulleras till förmån för de sovjetiska orderna.185 

Påtryckningarna resulterade i en häftig DN-debatt, där Herbert Tingsten 
kraftigt reagerade mot statlig styrning av näringslivet. Efter att ha tagit del av 
den pressdebatten, tog Ragnar Kempe i september 1946 kontakt med sin vän 
överingenjören och platschefen för ASEA i Ludvika, Sven Erik Eriksson. Kempe 
hade mycket nära relationer med Eriksson och kände honom privat sedan studie
tiden på Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm och båda hade även arbetat till
sammans som chefer vid ASEAs avdelning i Ludvika. I ett privatbrev beskrev 
Kempe den överdimensionerade produktionskapaciteten i förhållande till till
växten på skogarna inom den norrländska cellulosaindustrin. Han redogjorde 
även för Robertsforsfabrikens olyckliga placering och för sin och sin brors dis
kussion om fabrikens framtid, för vilken man ännu inte funnit någon tillfreds
ställande lösning. Den då rådande bristen på arbetskraft och det förestående av
talet med Sovjetunionen hade emellertid fått dem att alltmer inrikta sig på en 
nedläggning av sulfitfabriken om samtidigt fabrikslokalerna och en del av arbe
tarbostäderna i Robertsfors kunde hyras ut till något verkstadsföretag, exempel
vis ASEA. Därefter beskrev han samhället, mekaniska verkstaden, kraftstatio
nerna, och sist men inte minst det goda förhållandet mellan arbetarna, vilka var 
av «den gamla goda stammen», och bolaget. Kempe ansåg att ASEA skulle kun
na anställa ca 200 arbetare i Robertsfors.186 

Eriksson åkte nu upp till Robertsfors för att utreda frågan. ASEAs direktion 
fann efter Erikssons besök emellertid att arbetarstyrkan inte var tillräckligt stor 
och inte heller var sammansättningen lämplig för att den skulle vara av något 
värde för en planerad reparations- och serviceverkstad för ASEAs norrlandsav
delningar. Vidare var direktionen av den uppfattningen, att varken platsen eller 
lokalerna var ändamålsenliga. ASEAs reaktion måste ha känts bitter, men brö
derna Kempe gav inte upp i sina ansträngningar att få ASEA till Robertsfors. I 
slutet av samma år kunde nya förhandlingar också påbörjas.187 

Under hela sin VD-period förde Erik Kempe årliga diskussioner med styrelsen 
för sulfitarbetarnas lokala fackavdelning, men under det sista året kom sådana 
diskussioner till stånd i det närmaste varje månad.188 Dessa kontakter hölls dels 
i form av personliga sammanträffande, dels per brev. Kempe gav hela tiden svä
vande svar och frågan om tidpunkten när definitivt besked om nedläggning skul
le lämnas, fick successivt flyttas fram.189 Styrelsen för fackföreningsavdelning
en i Robertsfors insåg tidigt farorna med råvarubristen i norra Sverige, och sökte 
därför ge sitt bidrag till att stoppa planerna på en ny sulfitfabrik i Norrbotten, 
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denna gång i Karlsborg.190 Avdelningsstyrelsen, med ordförande Elis Nilsson i 
spetsen, uppvaktade en rad ledande personer inom olika instanser under år 1946. 
Bland dessa kan nämnas dåvarande byråchefen på Arbetsmarknadskommissio
nen, Bertil Johansson, statsekreterare Folke Tunborg vid inrikesdepartementet 
samt statsrådet Ernst Wigforss. Även länets socialdemokratiska riksdagsmän 
uppvaktades, bl a Gösta Skoglund, Lage Svedberg, Oscar Åkerström liksom 
landshövding Elof Lindberg. SPIAFs ombudsman Heimer Adeils lär vid en för
handling samma år ha yttrat följande: «Hör ni pojkar (fackföreningens styrel
se), ni ska vara glada att han (Erik Kempe) lägger ner sin fabrik nu. Det kommer 
att byggas stora industrier i det här landet och det blir inte många kvar, den här 
har spelat ut sin roll" 191 Avdelningsstyrelsen var förtegen om resultaten av 
dessa förhandlingar, eftersom det ansågs att minsta möjliga offentlighet kring 
styrelsens arbete bäst gagnade saken. Att man inom styrelsen redan tidigt insåg, 
att en nedläggning av sulfitfabriken kunde bli aktuell och var bästa lösningen för 
Robertsfors arbetare, framgår av 1946 års styrelseberättelse; «Hotet om perma
nent korttidskörning eller nedläggning av fabriksdriften skuggar fortfarande vå
ra tankar... Om det blir att fortsätta driften som tidigare eller en omläggning för 
någon ny tillverkning blir den stora frågan. Att tillgången på råvara är bekym
mersam kan inte bortförklaras. Och att några fabriker måste nedläggas, är 
ofrånkomligt under sådana förhållanden. Då är den fabrik att lyckönska som 
först har möjlighet att omlägga driften, för annan tillverkningar."192 Vid ett 
sammanträde i januari 1948 mellan RAB och styrelsen för fackföreningen re
dogjorde Kempe för förhandlingarna med Malmfors och Gjöres. Dessutom in
formerade han om att nya diskussioner hade upptagits med ett visst företag om 
en etablering i Robertsfors. Han kunde emellertid inte lämna ut ASE As namn ef
tersom förhandlingarna ännu inte var klara. Denna industi skulle kunna syssel
sätta 75 arbetare, varav 15 kvinnor. Fackföreningens representanter menade 
emellertid, att denna industrietablering ur sysselsättningssynpunkt var för liten 
för att vara en tillfredställande lösning. Erik Kempe redogjorde då för RABs pla
ner på åtgärder för att söka förhindra en ökad arbetslöshet. Dessa gick ut på att 
bygga om dammen vid sågfallet, att fortsätta med bostadsreparationerna och 
slutligen att bygga en kraftstation vid Siknäsfors.193 Zetterberg meddelade sam
tidigt pressen, att den information man givit fackföreningen var konfidentiell, 
eftersom ett offentliggörande kunde skada förhandlingarna om en eventuell er
sättningsindustri. Men detta tog inte lokaltidningarna någon hänsyn till, utan 
publicerade artiklar, som Zetterberg tyckte var både «färgade och missvisande», 
och då i synnerhet Thorwald Jacobssons artikel «Robertsforsfabriken får gå, om 
den ger sin ägare god vinst».194 Erik Kempe blev «förbannad» pga dessa skrive
rier och krävde tillrättalägganden i tidningarna vilket också skedde.195 

Att sulfitarbetarna i allmänhet var av en annan åsikt än avdelningsstyrelsen, 
framgår av protokollet från avdelningsmötet den 18 januari 1948. Vid detta möte 
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redogjorde styrelsens ordförande, Elis Nilsson, för styrelsens sammanträffande 
med Erik Kempe. Med anledning av denna rapport följde en livlig debatt «varvid 
samtliga talare uttalade sin bestämnda uppfattning att råvaran kunde anskaffas 
om inte på annat sätt så med statsmakternas försorg.» Mötet beslöt därför att 
välja en kommitté med representanter från såväl kommunen som avdelningen 
med uppgift att uppvakta olika myndigheter. Elis Nilsson kom emellertid att be
hålla sin redovisade ståndpunkt och försökte bemöta medlemmarnas farhågor 
om ökad arbetslöshet. Nilsson försäkrade att Erik Kempe skulle hålla sitt ord 
och göra sitt bästa för att alla skulle erhålla arbete.196 

3.6.2. BESLUT OM NEDLÄGGNING 

I slutet av år 1947 hade Erik och Ragnar Kempe i princip beslutat sig för en ned
läggning, frågan var bara när och hur. Alternativet till de misslyckade försöken 
att förmå ASEA att lokalisera sig till Robertsfors var att utvidga mekaniska 
verkstaden från dåvarande 20 man till 40-50 man samt att bygga en ny kraftsta
tion vid Siknäsfors och att låta de äldre arbetarna gå i pension som vid nedlägg
ningen 1936. De tomma lokalerna skulle hyras ut eller försäljas till mindre före
tag.197 

Det som låg bakom ASEAs försök att in i det längsta undvika en utlokalise-
ring av någon producerande enhet från Västerås eller Ludvika var, att man befa
rade att svårigheter skulle uppstå med övervakningen av arbetet.198 Under år 
1947 sökte ASEA delvis genom AMS försorg lösa bristen på arbetskraft genom 
import av arbetskraft, framförallt från Italien men även från Danmark och 
Schleswig-Holstein. Detta lättade naturligtvis den akuta bristen, men en stor del 
av invandrarna lämnade inom kort sina arbeten inom ASEA.199 

År 1947 avancerade Sven-Erik Eriksson till direktör och produktionschef för 
ASEA. En av hans första åtgärder var att utarbeta en femårig verkstadsplan för 
ASEA. I denna beräknade han det kommande personalbehovet enbart vid 
verkstäderna till betydligt över 3 000 man. Vid en av ASEAs «flaskhalsar», isole
ringsverkstaden, var produktionskapaciteten oroväckande låg. Dessutom kunde 
man inte helt utnyttja denna fabrikskapacitet pga brist på arbetskraft. Företaget 
tvangs därför köpa bakelit- och mikanitdetaljer av mindre god kvalitét från Eng
land. Efterfrågan på pressade detaljer beräknades samtidigt öka med upp emot 
200 procent inom loppet av två till tre år. Eriksson ansåg därför, att fabriken mås
te utvidgas eller flyttas till Torpshammar alternativt Robertsfors, där lokaler 
fanns som kunde hyras till låg kostnad för en längre tid. Utredningen överlämna
des av ASEAs VD till styrelsen den 12 februari 1948.200 Två månader tidiga
re hade de nya förhandlingarna mellan Sven-Erik Eriksson och bröderna Erik 
och Ragnar Kempe påbörjats. Eriksson ville nu å ASEAs vägnar hyra delar av 
sulfitfabriken på tio år för tillverkning av isoleringsdetaljer. Efter det positiva 

175 



meddelandet om utlokaliseringsplanerna diskuterade och övervägde bröderna 
Kempe Erikssons erbjudande. Den 9 januari skrev Erik Kempe till Eriksson, att 
han och Ragnar hade godtagit ASEAs bud, men först efter en viss tvekan efter
som de menade att hyrtiden på tio år var alltför kort. För lokalerna ansåg Erik 
Kempe 20000 kr per år var en skälig hyra.201 ASEAs VD, Ragnar Liljeblad reste 
i februari till Robertsfors för att förhandla med Erik Kempe. Samtidigt meddela
de Kempe till fackföreningens ordförande, Elis Nilsson, att besked om nedlägg
ningen och etablering av ny industri var att vänta inom en vecka.202 

Det förekom inte några som helst kontakter mellan ledningen för bolaget och 
kommunen efter den ovan nämnda brevväxlingen under våren 1947. Genom Elis 
Nilsson erhöll Thorwald Jacobsson först i mitten av februari 1948 information 
om att ett nedläggningsbeslut var att vänta inom en vecka. Med anledning av det
ta kallade Jacobsson till ett sammanträde med landshövdingen, Länsarbets
nämndens direktör, Företagarföreningens konsult samt representanter från 
fackföreningens styrelse för att diskutera frågan. Därefter sammankallades 
kommunalnämnden för att dryfta frågan. Den beslutade att sända en kommitté 
bestående av Jacobsson, Erik Wallmark (fp och Västerbotten Kurirens skribent 
i Robertsfors) och Edvin Sundström (bf) till Stockholm för att av Erik Kempe få 
veta företagets planer.203 Till kommittén anslöt sig även fackföreningsmännen 
Elis Nilsson och Ansian Öhman, riksdagmännen Gösta Skoglund och Lage 
Svedberg. Vidare deltog generaldirektör Nils Malmfors och byråchef Bertil Jo
hansson vid AMS. 

Denna manstarka delegation uppvaktade förutom Erik Kempe också Axel 
Gjöres som nu var handelsminister, socialminister Gustav Möller samt represen
tanter från Bränslekommissionen och Domänverket. Handelsministern uttryck
te sin förvåning över tidpunkten för nedläggningen. Han beklagade saken men 
påpekade att fabriken pga råvarubristen troligen inte skulle komma att bli den 
sista i raden av nedläggningar. Samtidigt pekade han på fördelarna av att ny in
dustri kunde starta mitt under en högkonjunktur. Den uppmaning statsrådet rik
tade till robertsforsborna blev därför «att inte promt bita sig fast vid tanken på 
att den nuvarande fabriken skulle fortsätta». Socialministern, som tog emot 
uppvaktningen tillsammans med statssekreteraren Per Nyström, lovade att följa 
saken och genom Arbetsmarknadskommissionens försorg låta genomföra en 
undersökning. Även hos Domänverket och Bränslekommissionen fick delega
terna rådet att inte hålla alltför hårt på sulfitfabrikens fortsatta drift, utan att 
hellre söka främja en etablering av ny industri, eftersom bristen på virke var en 
uppenbar realitet. Att överavverka skogarna eller tvångsdirigera råvaran till Ro
bertsfors ansåg Domänverket och Bränslekommissionen inte heller vara någon 
tillfredsställande lösning på lång sikt. Av Kempe fick delegationen endast veta, 
att om en nedläggning blev aktuell, skulle en «rejäl firma» etablera sig i Roberts
fors, och han uttryckte på nytt sitt ansvar för arbetarna och bygden.204 
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Stämningen i Robertsfors samhälle var ytterst spänd inför de förändringar, 
som inom kort var att vänta. Erik Kempe ville av den orsaken omedelbart offent
liggöra ASEAs planer på en etablering i Robertsfors, så snart beslut i frågan var 
fattat av ASEAs VD. Han färdigställde därför en kommuniké, som skulle offent
liggöras genom TT. Kommunikén kom att modifieras två gånger innan den slut
ligen tillkännagjordes. Kempe var angelägen om att läsaren inte skulle få den 
uppfattningen, att ASEAs etablering var av tillfällig natur, eftersom det var en 
fråga «där de lokala intressena äro mycket känsliga."205 Den 18 februari kontak
tade VD Liljeblad Erik Kempe och meddelade honom att han i princip hade be
slutat acceptera RABs anbud. ASEA skulle i första hand ge arbete åt 75 man, 
och i andra hand hade koncernen ett förslag som skulle innebära sysselsättning 
för ytterligare 75 arbetare. Om det senare alternativet kunde genomföras, skulle 
därmed sysselsättningsfrågan för RAB vara löst.206 Den 20 februari 1948 publi
cerade TT kommunikén om nedläggning av sulfitfabriken. Robertsforsdelega-
tionen var just då på hemväg från Stockholm och kan därmed sägas ha blivit 
överkörd. 
Kommunikén löd: «Robertsfors Aktiebolag har beslutat nedlägga driften vid 
sulfitfabriken i Robertsfors våren eller försommaren 1948. På sikt torde det vara 
omöjligt att förse sulfitfabriken med erforderlig råvara för någorlunda jämn 
drift. Nu har tillfälle yppat sig att till Robertsfors knyta annan industri, sedan 
ASEA förklarat sig berett att på lång tid hyra vissa fabrikslokaler för att där upp
taga tillverkning av isoleringsmaterial. Robertsforsbolaget har ansett sig förplik
tat att till båtnad såväl för de anställda som för Bygdeå kommun utnyttja detta 
tillfälle utan hänsyn till dagens goda konjunktur för cellulosa"207 

På ASEAs styrelsemöte den 27 februari och på RABs styrelsemöte den 2 mars 
1948 bekräftades de under hand fattade besluten.208 

3.6.3. FÖLJDERNA AV NEDLÄGGNINGEN 

De tre ledande befattningshavarna vid RAB, Erik Kempe, Waldemar Zetterberg 
och Ivan Frölander slutade samtliga sina tjänster inom loppet av några år sedan 
beslutet var fattat. Kempe deklarerade redan 1948, i samband med att han skulle 
överta VD-posten vid MoDo, att han önskade avgå som VD vid RAB. Till hans 
efterträdare utsåg styrelsen Ragnar Kempe.209 Året därpå kom skogschefen Zet
terbergs begäran att efter 32 års tjänst få dra sig tillbaka med pension. 

I likhet med 1936 utredde bolaget även vid nedläggning av sulfitfabriken ar
betskraftens ekonomiska och sociala situation. Bl a undersöktes bostadsförhål
landena och företaget samlade in uppgifter om arbetarnas planer för framtiden. 
27 äldre arbetare, huvudsakligen i Sikeå, förtidspensionerades. De fick 1 000 kr 
per år i pension. Beloppet utbetalades till 62 års ålder. Därefter erhöll de 1 500 
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kr ur Arbetarnas pensionskassa. Omplaceringen av den övriga personalen un
derlättades tack vare lokaliseringaren av ny industri till Robertsfors.210 

Nedläggningen påverkade arbetslöshetssituationen endast vintern 1949/50, 
då antalet arbetssökande i kommunen fördubblades från ca 60 till 120 man. Fö
retaget såg sig tvunget att permittera 28 arbetare, trots att man kraftigt utökade 
skogsavverkningarna runt om i Robertsfors grannskap. Orsaken till arbetslöshe
ten var att ASEAs etableringen dröjde.211 

Efter att Ragnar Kempe och ASEA kommit överens om uthyrningsvillkoren 
för sulfitfabriken, besökte ASEAs produktionschef och direktör, Sven-Erik 
Eriksson, och ett flertal andra ingenjörer Robertsfors under våren 1948 för att 
diskutera omfattningen av den nya industrin där. Eriksson sammanträffade även 
med sulfitfabrikens fackföreningsrepresentanter samt förhandlade med Länsar
betsnämnden, den lokala arbetsförmedlingen och byrådirektör Bertil Johnsson 
från AMS. Eriksson beräknade att ASEA kunde anställa 115 till 140 personer.212 

Hyresavtalet mellan RAB och ASEA undertecknades i april 1948. För 21 000 kr 
per år hyrdes sulfitfabriken ut i tio år. Lokalerna hyrdes ut i befintligt skick, se
dan maskinerna monterats ned och maskinfundamenten tagits bort. RAB för
band sig att installera värme- och avloppsledningar och ombesörja uppvärm
ning av lokalerna, snöskottning och yttre renhållning samt förse ASEA med vat
ten och elektrisk kraft. ASEA å sin sida lovade att anställa en av RABs tjänste
män och ca 60 arbetare. ASEA var emellertid inte skyldigt att anställa någon, 
som redan fyllt 50 år.213 

I maj startade nya förhandlingar med ASEA för att bereda fler arbetare syssel
sättning, denna gång även de äldre. Förhandlingarna resulterade i att spritfabri
ken uppläts för 20 000 kr per år. ASEA förband sig att installera en produktions
apparat som skulle ge ca 20 man anställning. ASEA flyttade in i lokalerna hösten 
samma år. Pga leveranssvårigheter med maskinutrustningen kunde inte ASEA 
överta arbetare från RAB i den takt som var bestämt, varför ledningen för RAB 
tog på sitt ansvar att tills vidare ordna annan sysselsättning, t ex skogsvårds- och 
vägarbeten. Dessutom sysselsattes under kortare tid ett mindre antal arbetare ge
nom arbetsmarknadsmyndigheternas försorg. Inom RAB började man under 
hösten 1948 och vintern 1949 bli orolig över de «ytterst svävande» svaren man er
höll från ASEA på frågan när och hur många arbetare som till slut skulle anstäl
las. En viss irritation och oro fanns också inom RAB över att produktionen inte 
kom igång vid beräknad tid. Ragnar Kempe menade, att ASEA borde vara mer 
angeläget om ett gott förhållande till sina blivande arbetare. Frölander åkte ned 
till Västerås för att uppmärksamma ASEAs ledning på hur allvarligt RAB såg på 
läget i Robertsfors. Direktör Eriksson på ASEA kunde dock endast erbjuda ar
betarna i Robertsfors tillfälligt arbete i Västerås.214 

Den 2 januari 1949 startade tillverkningen av bakelitdetaljer i gamla pappsa
len, där sex man arbetade under överinseende av en instruktör från Västerås. I 
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förre detta sileriet startade två månader senare mikanittillverkningen med i hu
vudsak kvinnlig arbetskraft.215 I september samma år meddelade ASEA att 
man önskade hyra ytterligare lokaler för att där bränna mikanitavfallet för att 
tillvarata glimmer. Denna hantering beräknades ge arbete åt ytterligare två till tre 
man.216 Våren 1950 hade ASEA övertagit 56 av RABs tidigare arbetare. ASEAs 
verksamhet utvidgades ytterligare 1950 och 1951. År 1950 tillkom tillverkning av 
glasfiber för elektrisk isolation och år 1951 en verktygsavdelning.217 

Under slutet av år 1950 började Ragnar Kempe förhandla om att skaffa ytterli
gare en industri till Robertsfors. Denna gång gällde det Ingenjör firman Teknik, 
ett bolag bildat av ASEA och Sieverts Kabelverk. Företagets skulle tillverka ka
belgummi av gamla bildäck. 1951 undertecknades avtalet där AB Teknik fick hy
ra det tidigare syrahuset och svavellagerlokalen. RAB åtog sig även här att instal
lera vatten- och avloppsledningar samt att förse företaget med vatten och värme. 
AB Teknik förband sig å sin sida att anställa minst 20 man av RABs dåvarande 
arbetare. Denna rörelse blev emellertid inte långlivad pga de sjunkande priserna 
på rågummi, och man tvingades därför läggas ned driften redan i mitten av 
1952.218 

År 1954 sålde RAB fabrikerna lokaler med tillhörande tomtmark till ASEA 
för 1,3 milj kr. Dessutom åtog sig ASEA att anställa ytterligare ett antal arbetare. 
Därmed hade 107 av bolagets förutvarande arbetare anställts av ASEA.219 

När beslutet om att driftens skulle upphöra i Robertsfors hade offentliggjorts 
i Svensk Papperstidning, uppträdde ett flertal spekulanter på fabriksutrustning
en. Men någon affär lyckades man inte förhandla sig fram till.220 För att under
lätta försäljningen av inventarierna, framställde Frölander en teknisk beskriv
ning med beräkning av förbrukning av råvaror och arbetskraft.221 

Priset för utrustningen hade Erik Kempe fastställt i storleksordningen en milj 
USA-dollar fob Sikeå. Detta belopp ville han att det eller MoDo fritt skulle få 
disponera för import av maskindelar till sin industri. Detta godtog inte Valuta
kontoret, eftersom man inte ville ha någon import utanför den sk importplanen. 
En mindre del kunde dock Valutakontoret godta, men bara om den var noggrant 
specificerad och av stor betydelse för exporten från Sverige.222 Inte förrän i ok
tober 1950 förklarade sig statens Handels- och Industrikommission beredd att 
utfärda exportlicens för utrustningen. Eftersom utsikterna för försäljningen av 
fabriksutrustningen då verkade dåliga, avbröts demonteringsarbetet, och kvar
varande personal sysselsattes med annat. Under augusti samma år uppträdde en 
argentinsk firma som spekulant på utrustningen. Månaden därpå tillkom ännu 
en argentinsk firma, Celulosa Argentina SA (CASA). Efter intensiva förhand
lingar beslöt RAB i oktober om affär med CASA. Försäljningen, på 1,25 milj 
USA-dollar eller motsvarande 6,4 milj kr, kunde genomföras tack vare flera 
gynnsamma omständigheter. Den viktigaste var kanske att man för affärens ge
nomförande fick en lämplig förmedlare, Teodoro Dillenberg. Demonteringsar-
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Sulfitfabriksmaskinerna lastas på s/s kalö i Sikeå hamn år 1950. Foto ur Roberts-
fors Bruksarkiv. 

betet bedrevs med största möjliga skyndsamhet, eftersom skeppningssäsongen i 
Sikeå led mot sitt slut. Det var köparen, som ovillkorligen ville ha huvudleveran
sen effektuerad före 1950 slut pga det då ovissa utrikespolitiska läget till följd av 
koreakriget. 

Men man klarade inte detta. Frölander åkte därför ned till Argentina i början 
av år 1951, och två av CASAs ingenjörer åkte i sin tur upp till Robertsfors samma 
år. Den gamla Robertsforsfabriken uppmonterades i Piray, som ligger i distriktet 
Misiones i norra Argentina. Leveranserna fördröjdes, bl a för att CASA hade 
svårigheter att erhålla importtillstånd. Slutleveransen avgick därför inte förrän 
i september 1954.223 

Sedan nu bolaget sålt maskinutrustningen beslöt RABs styrelse, att utdela en 
gratifikation på 200 000 kr till de anställda och vidare att låta bilda en personal
stiftelse för personalen i RAB, Robertsfors Bruks Fria Personalstiftelse och att 
till den avsätta ytterligare 200 000 kr.224 Det fick företagets gamle antagonist, 
Thorwald Jacobson att skriva följande: «Robertsforsbolaget har därmed på nytt 
visat att det icke är tomma ord då man från detta håll sagt att man icke släpper 
sitt intresse för samhället. Att dela ut 200 000 kr till de anställda samt dessutom 
signalera, att en personalstiftelse med lika stort belopp skall bildas är någonting 
som inte förekommer varje jul och det är vidare inte alla bolag som gör detta. 
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Vackert och tacknämligt anser vi handlingssättet vara och arbetarna skall säkert 
minnas direktör Ragnar Kempe och den övriga styrelsen i Robertsfors AB med 
särskild tacksamhet denna jul"225 

Att inte alla företag hade gott renommé efter en nedläggning är den närliggan
de Öhrvikens sulfitfabrik, ägd av Forss-koncernen, och nedlagd år 1947, ett bra 
exempel på. Här visades ifrån företagets sida en total avsaknad av socialt ansvar 
mot såväl arbetarna som bygden. Detta resulterade i tidningsartiklar, protestmö
ten och resolutioner. I en resolution från en arbetarsammankomst år 1952 får 
man en reaktion på hur Forss-koncernen behandlat sina arbetare; «Icke ens ett 
tack riktades till oss för vår mångåriga tjänst, och detta i en tid då andra industri
ägare på ett mycket storartat sätt i handling visat sig uppskatta sin arbetar kår, ge
nom medalj ering, utdelning av storartade gratifikationer, upprättande av pen
sionskassor mm.» Jämfört med Robertsfors var skillnaden himmelsvid. Lands
hövding Lindberg betecknade även han nedläggningen som «ett mönster för hur 
det skall gå till då ett företag tvingas lägga ned en tillverkning"226 

3.7. GJUTERIETS OMBYGGNAD 

RAB byggde ut och moderniserade sitt ålderdomliga gjuteri under senare delen 
av 60-talet. Det skedde på initiativ från och under överinseende av statliga myn
digheter, i huvudsak med statliga medel, och i ett läge när gjuterinäringen be
fanns sig i kris. 

Under slutet av 1960-talet försökte RAB liksom skogsindustrin i allmänhet att 
diversifiera sin verksamhet bort från skogsindustrien verksamhet. För den nye 
VDn, Ragnar Kempe, var moraliska hänsynstaganden mot bygden Robertsfors 
och arbetarna viktiga. Därför ville han inte att dessa nya verksamhetsgrenar 
skulle expandera på Robertsfors' bekostnad. De övriga i den numera aktiva sty
relsen, Willem Peppier, Curt Kempff och suppleanten Carl Kempe, var mer be
nägna än Ragnar Kempe att betona företagsekonomiska realiteter. De lokala 
chefernas inflytande var befäst sedan Erik Kempes tid. Aktuella i denna be
slutsprocess var platschefen Tage Blidberg, verkstadens chef Valter Olsson och 
kamrer Axel Norström. 

RABs mekaniska verkstad spelade en viktig roll för bolagets eget skogsbruk, 
bl a genom att den gav en säker tillgång till snabb service för bolagets lastbilar 
och skogsredskap. Dessutom gav den bolaget en del smärre externa intäkter. Vid 
verkstaden fanns även här ett ålderstiget mindre gjuteri, vars största «betydelse» 
för bolaget var att den gav en betydande arbetsbeläggning. Gjuteriet producera
de ca 450 ton lättare gods i små serier. Stig O Grafström AB, AB Maskinverken 
och AB Mohögs Mekaniska Verkstad var de helt dominerande externa kunderna 
under 1960-talet. Platschefen Tage Blidberg var väl införstådd med gjuterinä-
ringens allmänekonomiska problem med tillhörande driftsinskränkningar. Den 
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Interiör från gjuteriet. Arvid Lundström och Tage Blidberg. Foto ur Robertsfors 
Bruksarkiv. 
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mycket dåliga arbetsmiljön och den otidsenliga produktionsapparaten vid det 
lilla gjuteriet bidrog ytterligare till att en nedläggning aktualiserades efter mitten 
av 1960-talet. Diskussioner hade även förts om en mindre modernisering av 
verkstaden och byggande av ett enklare personalutrymme. Företagets byggmäs
tare Sigvard Siklund hade utarbetat ett förslag till en ombyggnad för ca 600 000 
kr. Frågan hade diskuterats mellan Blidberg, Ragnar Kempe och företagsnämn
den, men styrelsen hade ännu inte tagit del av dessa planer.227 

Från kapitel 1 kan vi även rekapitulera att företagens dispositions- och beslu
tanderätt över sitt kapital hade minskat under slutet av 1960-talet. RAB hade 
exempelvis år 1967 496 500 kr i sina investeringsfonder vilket jämfört med egna 
fonderade medel var ca 10 procent. Å andra sidan hade möjligheterna för företa
gen att erhålla medel från olika statliga stödprogram ökat kraftigt. 

Gjuteriindustrin var och är i huvudsak leverantör av halvfabrikat, främst för 
verkstadsindustrin.228 Det finns tre huvudtyper: gjutjärns-, stål- och metallgju-
terier. Metallgjuterierna framställer gods av legeringar av koppar, aluminium, 
magnesium och zink. 

Gjuteriindustrin stod på topp vad gällde produktionsvolym under högkon
junkturåren 1965 och 1966. Framtidsbilden var positiv och företagen planerade 
för ytterligare expansion. Under början av år 1966 var efterfrågan så stor på gjut-
gods, att kapacitetsbrist uppstod. Även i Norrland, med dess små gjuterier, var 
efterfrågan större än utbudet. Men konjunkturen för näringen slog snabbt om, 
redan i slutet av året rasade produktionen kraftigt och ett stort antal gjuterier 
varslade om driftsinskränkningar. Veckans Affärer citerade år 1967 en företräda
re för branschen som sade: «Det är nödvändigt med en sanering av 
gjuterinäringen — hälften av de små borde bort.»229 Situationen ansågs vara 
svårast för de medelstora gjuterierna vilka hade att välja mellan utvidgning, 
stark specialisering eller nedläggning. Enligt gjorda bedömningar skulle antalet 

Tabell 29. Gjuteriernas antal och produktion per enhet. 

1950 1960 1970 1974 
Antal Prod Antal Prod Antal Prod Antal Prod 

Järn 295 1 122 247 1 745 153 3 170 106 4 481 
Stål 25 1 000 30 1 233 20 1 900 17 2 176 
Metall 280 68 292 86 300 117 106 453 

Anm. För år 1974 avses endast gjuterier med mer än fyra anställda. Detta år 
fanns i Sverige ca 150 gjuterier, i huvudsak metallgjuterier, med färre än fem an
ställda. 

Källa: Svensk gjuteriindustri (1977) s 42, 48 och 50. 
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gjuterier minskas till mindre än hälften inom en femårsperiod. Kvar skulle en
dast bli ett tiotal stora gjuterier, vilka var helt integrerade med de dominerande 
verkstadsindustrierna. Ett 30-tal gjuterier med specialinriktning skulle också 
kunna överleva liksom ett hundratal smågjuterier, som skulle fungera som servi
ceenheter till verkstadsindustrin. Dessa små gjuterier skulle försörja sig på att 
göra beställningsarbeten i korta serier, vilka för de stora inte skulle vara lönsam
ma. 

Under slutet av 1960-talet skedde också en omstrukturering av gjuteribran-
schen, vilken innebar en minskning av antalet företag och en koncentration av 
produktionen till allt större enheter. 

Det var främst järngjuterierna som drabbades av driftsinskränkningar. De i 
förhållande till järngjuterierna små metallgjuterierna klarade sig bättre och öka
de sin produktion och sitt antal under 1960-talet. 

Diagram 21. Antalet nedlagda järngjuterier i Sverige 1960-1975. 

f ìn ta l  g ju ter i e r  

Källa: Svensk gjuteriindustri (1977) s 144 

Gjuterinäringens allmänt låga tillväxttakt och lönsamhet berodde på att gjut-
gods ersattes av andra material och metoder, exempelvis plaströr och svetsning. 
Branschen var dessutom mer konjunkturkänslig än verkstadsindustrin och in
dustrin som helhet. Svårigheter fanns dessutom med att anskaffa kapital och ar
betskraft i tillräcklig mängd. Likaså var problemen stora såväl med den inre som 
den yttre miljön, något som försvårade rekryteringen av arbetare. Denna negati
va utveckling skapade även farhågor om att verkstadsindustrin i framtiden kun
de få svårigheter att tillfredställa sitt behov av gjutgods. 

Flera statliga myndigheter behandlade dessa frågor under den aktuella perio
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den. Arbetarskyddsstyrelsen fastställde gränsvärden för bl a damm, metaller och 
kemiska ämnen i luften vid gjuteriernas arbetsplatser. Genom Yrkesinspektio
nen och det sk Silikosuppföljningsprojektet kontrollerades att företagets gräns
värden efterlevdes. Statens naturvårdsverk fastställde regler för gjuteriernas ytt
re miljö och lämnade bidrag till förbättrande åtgärder. Även Arbetarskyddsfon
den gav anslag till andra miljöundersökningar på gjuteriområdet. Inom bran
schen var man väl medveten om, att myndigheterna skulle komma att kräva dyra 
och omfattande miljöskyddande åtgärder. I Danmark och USA fanns redan 
exempel på detta, en utveckling som medfört att många gjuterier där hade 
tvingats lägga ner sin drift. På hemmaplan fanns exempel på gjuterier, som un
der dessa hot gjort alltför stora miljöinvesteringar, t ex Kågegjuteriet i Västerbot
ten. Företaget hade en mycket ålderdomlig produktionsapparat, men trots detta 
investerade man stora belopp i miljöförbättrande åtgärder.230 

Styrelsen för Teknisk Utveckling, STU, lämnade indirekta bidrag till forsk
ningsverksamhet på gjuteriområdet. Industridepartementet via Statens Indust
riverk anslog medel för strukturbefrämjande åtgärder. Investeringsbanken och 
AB Industrikredit beviljade lån till gjuterierna. Även AMS beviljade gjuterierna 
lokaliseringslån och bidrag, efter det att remissinstanserna, Länsstyrelsen, Läns
arbetsnämnden och Företagarföreningen, givit utlåtanden om projektens eko
nomiska möjligheter och effekter på sysselsättningen. Järngjuterierna i Väster
bottens län erhöll sådana stöd.231 

I Västerbotten fanns i slutet av 1960-talet tre medelstora järngjuterier: Umeå 
Gjuteri AB, AB G Nilssons Gjuteri i Kåge och RAB. Dessa tre hade dessutom var 
sin egen mindre metallgjuteriavdelning med en till två anställda. 

Umeå Gjuteri var det största och modernaste gjuteriet i Västerbotten. Gjute
riet, som expanderade kraftigt under 1960-talet, hade en modern produktions
apparat och antalet anställda i företaget låg mellan 40 och 60 under den aktuella 
perioden. Kågegjuteriet var mycket ålderdomligt med dålig arbetsmiljö och låg 
produktivitet. Gjuteriet var kombinerat med en mekanisk verkstad och hade to
talt ett 25-tal anställda som producerade ca 2 000 ton grovt gods, främst vikter 
för traktorer och gruvindustrin.232 

Det fanns dessutom två rena metallgjuterier: Eriksson & Stolts metallgjuteri 
i Umeå och Skelleftehamns metallgjuteri med fem respektive tre verksamma. 
Metallgjuteriet Eriksson och Stolts producerade främst prototyper och repara
tionsgods åt större företag från Härnösand i söder till Piteå i norr. Av de viktigare 
avnämarna kan nämnas Obbola, Bowaters, Hörnefors, Volvo-Umeverken och 
Samarite i Härnösand. Metallgj uteriet i Skelleftehamn försåg främst Rönn
skärsverken med underhållsgods.233 

I Bygdeå kommun, till vilken Robertsfors hörde, minskade befolkningen dras
tiskt under mitten av 1960-talet. I genomsnitt minskade befolkningen med 100 
personer per år vilket var mycket för en kommun med endast drygt 5 000 invåna-
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re. Detta oroade de styrande inom kommunen och därför fick rektorn vid kom
munens yrkesskola, Erik Johansson, i uppdrag att söka värva företag till orten. 
Kommunen och den lokala industrin sökte även erhålla stöd från de statliga 
myndigheterna. Exempelvis diskuterades under vintern 1965/66 arbetsmark
nadssituationen med AMS generaldirektör Bertil Olsson, Landshövding Karl 
Samuelsson, Länsarbetsnämndens direktör John Forsén, Bostadsstyrelsens ge
neraldirektör Bertil Sännås och Länsbostadsnämndens direktör Halvard Nor
din.234 

3.7.1. BESLUTSUNDERLAG 

Länsstyrelsens reginalekonomiska enhet, som började sin verksamhet under år 
1965, sökte redan från början olika vägar att stödja länets näringsliv. För att ska
pa en infrastruktur för den mekaniska industrin, vilken i huvudsak köpte sitt me-
tallgjutgods från södra Sverige, trodde man där på nödvändigheten av ett stort 
metallgjuteri i länet.235 

Enhetens chef, Ingemar Dahlgård gav därför Företagarföreningen i uppdrag 
att tillsätta en utredning om möjligheterna att förverkliga dessa idéer. I maj 1966 
sammankallade föreningen till ett möte där representanter från Länsstyrelsen 
och de två delägarna i Eriksson & Stolts deltog liksom Valter Olsson, represen
tant för RAB. Däremot var inte Teodor Andersson, VD för Umeå Gjuteri, kal
lad, trots att hans företag var det modernaste och största i länet. Detta berodde 
på att han inte sades åtnjuta något större förtroende bland myndigheternas rep
resentanter. De sistnämnda ville höra företagsrepresentanternas reaktioner och 
utröna vilka förutsättningar de hade att starta ett större metallgjuteri i länet. Ols
son var positivt inställd till ett sådant gjuteri och skall ha sagt till Eriksson att 
«bygger inte ni det så gör vi det». Eriksson kände sig därmed pressad eftersom 
han endast representerade ett mindre företag och insåg, att det skulle bli svårt att 
konkurrera med långa serier med de redan etablerade storföretagen, vilka domi
nerade marknaden. Därför valde han att tacka nej till erbjudandet att med hjälp 
av lokaliseringsstöd kunna expandera sitt företag till ett stort metallgjuteri som 
skulle förse hela övre Norrland med lätt- och tungmetallgods.236 

Företagarföreningen beslöt nu att tillsammans med AC-Mekan undersöka 
frågan vidare. Man bestämde sig för att genomföra en marknadsundersökning, 
en teknisk-ekonomisk utredning och slutligen en lokaliseringsutredning. Åke 
Lundbergs Marknadsundersökningar AB fick till uppdrag att genomföra mark
nadsundersökningen. Företaget tog kontakt med 130 mekaniska verkstäder, 
massafabriker, gruvor samt järn- och stålverk i de nordligaste länen. Frågor ställ
des till dem om företagens inköp och egen tillverkning av metallgods. Up
penbarligen togs dock ingen kontakt med någon producent av metallgjutgods. 
Företagarföreningens VD, Hanns B S Pärsson, ansåg att utredningen klart visa
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de att ett behov av ett metallgjuteri fanns i Västerbotten.237 Han ringde upp Ta
ge Blidberg och man beslöt att sammanträffa senare under sommaren, och att 
Blidberg skulle ta kontakt med planeringsdirektör Dahlgård och landshövding 
Karl Samuelsson.238 

Senare besökte RABs kamrer Axel Norström och Blidberg landshövdingen, 
som också visade sig vara mycket intresserad av att få till stånd ett metallgjuteri 
i länet. Samuelsson lät därför budet nu gå till RAB, eftersom företaget redan ha
de ett järngjuteri. Landshövdingen föreslog att RAB skulle ta kontakt med Före
tagarföreningen för vidare information om möjligheterna att erhålla lokalise
ringsstöd. Ytterligare orsaker till att Företagarföreningen och Länsstyrelsen val
de RAB, som det företag man ville satsa på, var arbetslösheten i Robertsfors och 
tilltron till företagets ekonomiska stabilitet.239 

I augusti sammanträdde företrädare för Företagarföreningen, AC-Mekan, 
Åke Lundbergs Marknadsundersökningar AB, Länsstyrelsen och RAB för att 
diskutera utredningen om ett metallgjuteri i Västerbotten. Man beslutade då att 
Företagarföreningen och RAB skulle fortsätta utreda ärendet. Förtagareföre-
ningen och Länsstyrelsen uttryckte sin vilja att lämna ekonomiskt stöd till RAB, 
om nu planerna skulle komma att realiseras.240 

Konsultföretaget AIB i Stockholm hade till sig knutit gjuteriexperten Lars B 
Lindh, vars tjänster man erbjöd de svenska gjuteriföretagen sommaren 1966. 
Ragnar Kempe tog därför kontakt med Lindh via Bengt Olof Eidvall, som var 
AIBs regionschef i Umeå, och gav honom uppdraget att göra en utredning om 
ett metallgjuteri i Robertsfors. Lindh fick klara direktiv från Kempe, att denne 
önskade ett modernt, effektivt och förstklassigt gjuteri bl a vad gällde miljön för 
arbetarna. Nödvändigheten av att bygga ett helt nytt gjuteri togs för given, efter
som det var en förutsättning för ett rationellt produktionsflöde genom fabriken 
och för att kunna uppfylla de miljökrav man ville ställa på gjuteriet. Lindh me
nade att Robertsfors läge inte utgjorde något reellt hinder. Han ansåg att man 
borde satsa på ett lät t metallgjuteri med en produktion på 1 500 till 2 000 ton per 
år.241 

Vidare ordnade RABs lokala företagsledning ett sammanträffande med ägar
na till Umeå Gjuteri AB och Kågegjuteriet. Dessa ställde sig emellertid inte avvi
sande till ett större metallgjuteri i Robertsfors.242 

Vid RAB-styrelsens besök i Robertsfors hösten 1966 diskuterades Siklunds 
skiss över förbättrade personalutrymmen för första gången och då framförde 
även Kempe och Blidberg sina synpunkter på att en utbyggnad av gjuteriet var av 
största vikt.243 1 november var Lindh klar med sin första utredning, som innefat
tade byggande av ett metallgjuteri med en produktion av 2 000 ton, ombyggnad 
av det gamla gjuteriet till en svetsverkstad och ett pannrum och slutligen en helt 
ny personalbyggnad. Två alternativ fanns, en med kupolugnssmältning som be
räknades kosta 3,9 milj kr och en med elugnssmältning för 4,1 milj kr. Personal
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behovet beräknades till ca 40 man. Lindh arbetade i huvudsak i Stockholm med 
projektet men gjorde ett flertal resor upp till Robertsfors för diskussioner med 
Blidberg, Olsson, Norström och tidsstudiemannen Pettersson. Även Ragnar 
Kempe deltog i dessa diskussioner i Robertsfors och sökte även upp Lindh i 
Stockholm för att driva på projektet. Kempe ingrep ett flertal gånger i planering
en. Han krävde exempelvis fönster på den nya gjuteribyggnaden, vilket inte var 
planerat. Vidare ville han ha elugnsalternativet, trots att detta då var dyrare. Det 
gav i gengäld betydande kvalitetsmässiga fördelar. Detta var ett område som han 
i sin egenskap av elingenjör och tidigare ASEA-anställd väl kände till.244 

Samtidigt genomförde Blidberg en egen marknadsundersökning, som visade 
att det fanns behov av 1 500 till 2 000 ton järngjutgods, men att det förelåg över
kapacitet inom tillverkningen av metallgjutgods.245 

Axel Norström och Valter Olsson fick i december information av Företagar
föreningen, att man där allmänt trodde att RAB med all säkerhet skulle få lokali
seringsbidrag.246 Kempe redogjorde därefter för RABs styrelse om bidragsmöj
ligheterna och påpekade, att bolaget därmed hade möjlighet att finansiera ett 
nytt metallgjuteri. Information om planerna utgick även till bolagets företags
nämnd. Tillsammans med Olsson och Lindh diskuterades projektet vid styrel
sens första möte år 1967.247 I februari månad kom några ingenjörer upp från 
ASEA för att diskutera en eventuell elugnsdrift. De som deltog i diskussionen 
var Lindh, Blidberg, Olsson, Ragnar Kempe och hans son, Carl Kempe, som var 
styrelsesuppleant. 

Nästkommande månad kunde Lindh presentera en reviderad upplaga av sin 
utredning. Denna innebar i korthet, att han på Ragnar Kempes och Tage Blid
bergs önskan tagit större hänsyn till arbetsmiljön i gjuteriet än tidigare. Kempe 
sände utredningen till styrelsens medlemmar och bifogade ett påpekande om att 
lokaliseringslån och bidrag var själva förutsättningen för att projektet skulle 
kunna förverkligas. Enligt Företagarföreningen skulle även ett sådant bidrag ges 
och därmed skulle bolagets kontantinsats «endast» bli ca 1,1 till 1,25 milj kr. Al
ternativet var en nedläggning, något som Kempe betecknade som «olustigt».248 

Under tiden började Blidberg och Olsson skissera på ett billigare alternativ 
som bara skulle innebära en ombyggnad av det gamla järngjuteriet. Lindh blev 
överraskad och fick intrycket att detta bara var något som de själva hade resone
rat sig fram till, eftersom Lindh trodde sig veta att Ragnar Kempe var mycket po
sitivt inställd till en nybyggnad, vilket han även mycket riktigt var. Enligt Lindh 
kände Blidberg till gjuterifrågorna dåligt. Han hade dessutom som auktoritär 
och kraftfull ledargesalt svårt att föra en dialog med Lindh, som han inte hade 
något större förtroende för och som inte visste något om hur verksamheten skul
le planeras. Emellertid hade han ett stort förtroende för den gamle gjutmästaren 
Bertil Lundmark vilken han kunde rådfråga. Olsson ville å sin sida inte ta någon 
strid för en viss typ av anläggning; han var bara angelägen att driften säkerställ
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des vid verkstaden. Vid ett sammanträffande våren 1967 mellan Lindh och Blid
berg lär Blidberg ha sagt; «Vi har tänkt om, vi tänker utnyttja de befintliga bygg
naderna och göra något av dem istället. Och jag har bett Olsson att rita in en 
transportbana som skall cirkla runt inne i byggnaden."249 

Kempe ansåg det angeläget att göra något för Robertsfors, eftersom han var 
mycket mån om bolagets goda anseende i regionen. De övriga i RABs styrelse var 
inte helt överens med Ragnar Kempe i frågan om nybyggnad. Hans son, Carl 
Kempe, som under ett senare stadium blivit inkopplad på projektet, var klart ne
gativ till en nybyggnad. Av de övriga i styrelsen var visserligen Peppier intresse
rad av projektet, men Kempff visade inte gjuterifrågan större intresse. 

Detta kan delvis förklaras av att samtliga i styrelsen, med undantag av Ragnar 
Kempe, hade börjat inse att företagets resurser som en följd av Peopac engage
manget var begränsade. 

Vid styrelsens diskussioner om projektet konstaterade man att man kände ett 
«visst» ansvar för sysselsättningen i Robertsfors, men detta fick inte längre «till
mätas någon avgörande vikt» vid beslutsfattandet.250 Vid ett styrelsemöte i april 
talade Blidberg för en modernisering av gjuteriet. Han ansåg att om inget gjor
des, skulle gjuteriet tvingas läggas ned; en mycket olycklig utveckling för bola
gets verkstad och därmed dess skogsbruk. Vidare nämnde han något om sitt och 
Olssons billigare förslag, som ett alternativ om styrelsen skulle anse, att ett nytt 
metallgjuteri skulle bli alltför dyrt. Styrelsen beslöt emellertid skjuta upp avgö
randet till följande styrelsemöte.251 

3.7.2. BESLUTET FATTAS 

Vid styrelsemötet i maj 1967 presenterade Blidberg det billigare alternativet, dvs 
enbart om- och tillbyggnad av det gamla järngjuteriet, som beräknades kosta 1,2 
milj kr; en summa som Lindh emellertid ställde sig tveksam till. Styrelsens majo-

Tabell 30. Kostnads- och driftskalkyl för ombyggnad av alternativt nytt gjuteri. 
T kr. 

Prod. Driftsöver Återbetal
ton Kostnader Intäkter skott ningstermin 

Ombyggnad 800 1 350 1 300 293 4,5 år 
1 100 1 485 1 815 540 2,8 år 
2 000 2 725 3 300 1 255 2,0 år 

Nybyggnad 800 2 675 1 300 223 12,0 år 
1 100 2 690 1 815 527 4,9 år 
2 000 3 350 3 300 1 332 2,5 år 

Källa: Lindh PM Kostnadsutredning avseende gjuteri. Sthlm 6.6.67. RBA. 
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ritet föredrog ändå det billigare alternativet, och gav Blidberg till uppdrag att ar
beta vidare på sitt förslag. Omarbetningen av förslaget gjordes inte av Blidberg 
utan av Lindh och presenterades vid ett styrelsemöte i juni månad. Här visade 
det sig att anläggningskostnaderna för en ombyggnad av det gamla gjuteriet 
skulle bli högre än vad Blidberg hade räknat med. 

Styrelsen beslutade sig för alternativet som innebar en ombyggnad av järngjute-
riet till en produktion av 1 100 ton, och med en beräknad kostnad av drygt 1,4 
milj kr. Ombyggnad skulle ske under förutsättning att RAB fick bidrag och lån 
av AMS motsvarande två tredjedelar av kostnaden. Enligt besked från AMS fick 
medel ur bolagets egen investeringsfond inte användas för ändamål till vilket lo
kaliseringsstöd lämnats.252 

Därefter sändes ansökan om lokaliseringsstöd till AMS och dess remissinstan
ser: Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och Företagarföreningen. RAB begärde 
595 000 kr i bidrag och 854 000 kr i lån med tio års amortering. Totalkostnaden 
för ombyggnaden av gjuteriet och en ny personalbyggnad beräknades i ansökan 
till 2,2 milj kr. Vidare beräknade man kunna utöka antalet anställda från 41 till 
53.253 

Länsarbetsnämnden tillstyrkte ansökan genom att ange lokaliserings- och 
sysselsättningssynpunkter. Nämnden hänvisade till företaget som en av regio
nens dominerande industrier, samt att arbetsmarknaden varit osäker där under 
de senaste åren. Flera företagsnedläggelser och rationaliseringar hade medfört 
stora omställningsproblem. Därför hälsade nämnden den beräknade personal
utökningen med tillfredställelse. Om det skulle visa sig nödvändigt avsåg nämn
den även kunna i samråd med RAB ordna företagsanpassad utbildning. Även 
Företagarföreningen tillstyrkte RABs ansökan. Föreningen pekade på RABs 
«utomordentliga ekonomiska stabilitet» och dess «stora reserver och dolda vär
den». Man såg det dessutom som följdriktigt att ge RAB lokaliseringsstöd, när 
även de två andra järngjuterierna i länet skulle modernisera sina gjuterier. Före
ningen ansåg att det fanns underlag för tre järngjuterier i länet, eftersom de hade 
olika inriktning på sin produktion. Lokaliseringsorten, Robertsfors, ansågs 
dessutom ligga bra till med sin närhet till avsättningsområdena inom skogs- och 
gruvindustrin. Föreningen hade dessutom inget att erinra mot att planerna på ett 
metallgjuteri nu skrinlagts.254 

När RABs planer offentliggjordes reagerade de lokala konkurrenterna nega
tivt, eftersom de tidigare hade blivit informerade om att den planerade utbygg
naden avsåg ett metallgjuteri. Dessutom hade hela gjuteribranschen kommit in 
i ett kritiskt läge. I juli sände därför Umeå Gjuteri AB och Kågegjuteriet ett brev 
till AMS, där man ifrågasatte, om det fanns någon marknad för en ökad produk
tion av gjutgods i norra Sverige. Umeågjuteriet hade nämligen redan påbörjat en 
ombyggnad, som skulle fördubbla företagets produktion, och Kågegjuteriet pla
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nerade också en expansion med i det närmaste 50 procent. AMS tog ej hänsyn till 
konkurrenternas synpunkter utan beslöt att ge ett positivt förhandsbesked på de 
begärda bidragen och lånen.255 

3.7.3. BESLUTET VERKSTÄLLS 

Trots att man nu hade beviljats lokaliseringsstöd, gav man från RABs sida inte 
upp sina ansträngningar att få utnyttja investeringsfondens medel för gjuteriom-
byggnaden. Under hösten 1967 hade man så löst problemet. Företaget drog till
baka sin ansökan om lokaliseringslån hos AMS och lokaliseringsbidraget skulle 
därefter inte avse inventarierna utan endast ombyggnaden och byggnad av loka
ler. För själva maskininvesteringarna kunde man därefter ansöka om att få ut
nyttja investeringsfonden. RAB sökte även ett lån hos AB Industrikredit på 1 
milj kr. Krediten beviljades, och AMS beslutade ge företaget rätten att utnyttja 
496 500 kr ur investeringsfonden. Därmed skulle investeringen finansieras enligt 
tabellen nedan.256 

Tabell 31. Finansieringsplan för ombyggnaden av gjuteriet hösten 1967 

Lokaliseringsbidrag 595 000 kr 
Lån från Industrikredit 1 000 000 kr 
RABs investeringsfond 496 500 kr 
RABs kontantinsats 133 500 kr 
Summa 2 225 000 kr 

Källa: Se not 256. 

Innan arbetet kunde sättas igång återstod att lösa frågorna om vem som skulle 
vara AMS-kontrollant, vilka arbeten som skulle vara bidragsberättigade, vilka 
arbeten som skulle läggas ut på entreprenad respektive vilka företaget skulle få 
utföra i egen regi och till vilket pris. Dessa frågor slutförhandlades den 19 sept 
mellan Ragnar Kempe och S.O. Andersson, inspektör vid Länsarbetsnämnden i 
Umeå.257 

Under oktober månad 1967 påbörjades byggnadsarbetet. Eidvall, som åtagit 
sig uppgiften som kontrollant, presenterade därefter månatliga kontrollrappor
ter över arbetets utveckling och härför nedlagda kostnader. Dessa rapporter sän
des till AMS, SHB och Industrikredit för granskning. Vidare skulle AMS erhålla 
årsredovisningar över projektet. Länsarbetsnämnden fick fortlöpande informa
tion om såväl långsiktiga som kortsiktiga planer om hur investeringsfondens 
pengar skulle användas. SCB krävde även den in en lång rad upplysningar, efter
som lokaliseringsstöd hade utgått.258 
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Inspektion under ombyggnaden av gjuteriet. Skogschef Tage Blidberg, Verk
stadschef Valter Olsson, Fil dr Ragnar Kempe och VD för MoDo Bengt Lyberg. 
Foto ur Robertsfors Bruksarkiv. 

Vid en lång rad planeringssammanträden beslutades hur arbetet praktiskt skulle 
utföras inom de ramar som givits. I dessa sammanträden deltog representanter 
för RAB, AIB och de företag som erhållit entreprenad. Även representanter för 
AMS och Länsarbetsnämnden besökte arbetsplatsen.259 När gjuteriet i huvud
sak stod klart vid årsskiftet 1968/69 påbörjades arbetet med personalbyggnaden 
och verkstaden. Den slutliga kostnaderna för enbart byggnaderna blev drygt 2,2 
milj kr eller 32 procent mer än beräknat. Därför beslöt AMS att höja stödunder
laget till inte fullt 1,9 milj kr, en något lägre summa än vad MoDo Mekan, som 
nu hade övertagit gjuteriet, hoppats på. Därmed fastställdes det slutgiltiga loka
liseringsbidraget till 653 000 kr.260 

Ragnar Kempe uttryckte i sitt anförande vid invigningen bolagets erkänsla 
gentemot alla de som medverkat till gjuteriprojektets genomförandet. Kempe 
vände sig då främst till olika statliga tjänstemän som planeringsdirektören vid 
Länsstyrelsen, länsarbetsdirektören, en inspektör vid Länsarbetsnämnden och 
en avdelningsingenjör vid AMS. Den lokala ledningen vid företaget fick även 
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den beröm, eftersom de i huvudsak själva hade planerat, övervakat och handlagt 
projektet. De större aktieägarna som fanns representerade i RAB-styrelsen hade 
dock försökt streta emot så länge det gick och beslutet blev en kompromiss mel
lan styrelsens skepticism och Ragnar Kempes och Länstyrelsens storslagna pla
ner för gjuteriet i Robertsfors. 

Som nämnts i kapitel 2 köpte MoDo RAB år 1968 vilket beslöt att föra över 
Mekaniska verkstaden och gjuteriet till sitt dotterbolag MoDo-Mekan. År 1972 

ficÌNVIoDo-Mekan tillstånd av Länsarbetsnämnden och AMS att få lägga ner 
metallgjuter idelen, som då endast sysselsatte en man. Senare tvingades MoDo-
Mekan göra stora investeringar på mellan 12 och 15 milj kr i gjuteriet. Vad man 
ville åstadkomma var en ännu mer kundanpassad tillverkning, i små serier med 
bättre kvalité, och för detta ändamål anskaffade man en anläggning för fur-
ransandsformning och en elugn. Därtill avsåg företaget att övergå till segjärns-
produktion. Tyvärr saknades kunskap i företaget för en sådan produktion och 
man fick stora förluster och problem med kvalitén. År 1982 sålde MoDo-Mekan 
företaget till direktör Johann Göttfert, som bildade Norrland Gjuteriet AB. 
Därmed var inte gjuteriet längre en liten udda avdelning, vars drift skogskoncer
nen MoDos ledning i stort sett saknade kunskap om, utan ett självständigt företag 
med tydlig entreprenöranda.261 
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4. MAKTFÖRHÅLLANDEN, STRATEGIER OCH STRATEGISKA 
BESLUT VID ROBERTSFORS AB. 
NÅGRA SAMMANFATTANDE SLUTSATSER. 

De två övergripande frågeställningarna för denna avhandling om maktförhål
landena vid Robertsfors AB (RAB) under perioden 1898 — 1968 har varit: vem 
har haft makten och hur har sättet att fatta beslut förändrats? Svaren på dessa 
frågor har jag sökt genom att i detalj studera sju strategiska beslut. 

Den bild vi fick i kapitel 1 och i inledningen till kapitel 3 var den, att det rent 
allmänt har skett en förskjutning av makten från ägarna av företag och styrelse
medlemmar till företagsledningen samt till andra intressenter som statsmakten, 
kommunen, de anställda via fackföreningar och allmänheten via olika typer av 
aktionsgrupper. Makten har dessutom blivit mer situationsbunden och de age
randes makt har varierat, men allmänt antas att det största inflytandet över stra
tegiska beslut har legat hos företagsledningen och den intressent som erhållit 
«problemformuleringsmonopolet». 

Strategiska beslut i företag antas vara långvariga processer med flera delbe
slut. Besluten växer fram genom förhandlingar mellan företagsledningen och 
olika intressenter. De numera icke vinstmaximerande företagsledarnas val av al
ternativ styrs i huvudsak av värderingar och personliga egenskaper. Den infor
mation som de erhåller från sina underlydande är dessutom styrd av inom företa
get accepterade värderingar. 

Runo Axelsson har i boken «Rationell administration» utvecklat en teoretisk 
föreställningsram för beslutsfattande genom att utarbeta en syntes av en rad oli
ka teorier. Hans teori förutsätter att beslutsprocessens utformning och struktur 
har ett dialektiskt samband med företagets miljö, strategi och resurser. I denna 
avhandling skall jag avslutningsvis göra ett försök att utröna om något sådant 
samband även finns i de undersökta Robertsforsfallen. 

Nedan sammanfattas först de tre direktörernas olika strategier och besluten 
som de genomförde. Därefter ges en sammanfattande analys, vilken skall söka ge 
svar på följande frågor: 
— Vilka intressenter påverkade beslutsprocesserna och vilka var deras mål? 
— Hur lyckades företagets intressenter att genomföra sina intentioner och vem 

fattade de faktiska besluten? 
— Kan tillgänglig information och val av beslutsalternativ förklaras av aktörens 

bakgrund och intressen? 
— Bestämdes investeringsalternativen endast utifrån vinstmaximeringshänsyn 

eller förekom andra värderingar hos beslutsfattarna? 
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A. SETH M KEMPES RESURSBASERADE FÖRETAGSSTRATEGI 

Organisationssverige började växa fram kring sekelskiftet. Arbetarna organise
rade sig inom LO och arbetsgivarna inom SAF. Staten hade styrt skogshushåll
ningen före det industriella genombrottet, men marknadskrafterna fick under 
1800-talets senare del allt större spelrum. Kvar fanns emellertid rester av olika 
regleringar, exempelvis förbudet mot sk överavverkning. I övrigt gällde i huvud
sak de för den fria marknadsekonomin traditionella ägande- och förfoganderät
terna. En attitydförändring var emellertid under uppsegling. Statens roll, som 
reglerare av det ekonomiska livet, blev alltmer accepterad. Inom skogsbruket 
började staten reglera skogsvården och ägarförändringar. 

Robertsfors Bruk köptes 1897 av bolagen Dal och Sandö, som dominerades av 
Seth M Kempe under den period då han aktivt samarbetade med sin äldre bror, 
Frans Kempe. Köpet av Robertsfors Bruk skapade ett behov av nyinvesteringar 
för att förränta köpeskillingen. 

Kempe eftersträvade att alla hans bolag skulle vara oberoende av banker, råva
ruleverantörer, avnämare, konsulter och centrala organisationer. Ett sådant 
oberoende skulle uppnås genom att bolaget skulle ha hög soliditet, i huvudsak 
endast förbruka egna råvaror, inte vara beroende av en enda marknad och att an
ställa duktiga tjänstemän, som tillsammans med Kempe skulle vara väl insatta i 
alla nya projekt. Vidare skulle bolaget och dess arbetare stå lojala utanför arbets
marknadens centrala organisationer, något som var betingat av Kempes negativa 
inställning till centralstyrning. 

A.I. SULFITFABRIKSBYGGET 

Utgångsläget för detta beslut var att marknaden minskade för de produkter som 
den med ålderdomliga metoder skötta vattensågen framställde. RAB hade dess
utom en mindre mekanisk verkstad och ett stort jordbruk som kunde försörja ett 
stort antal arbetare. Robertsfors relativt isolerade läge och möjligheterna att er
bjuda arbetarna «nyverken» medförde låga arbetskraftskostnader. Läget var 
däremot ur transportsynpunkt en nackdel. Konkurrensen om råvaran, skogsvir
ket efter Rickleån, var emellertid liten och flera av åns vattenfall kunde användas 
för att producera energi. Tekniken för storskalig produktion av sulfitmassa hade 
nyligen utvecklats, men en explosionsartad nyanläggningsverksamhet av sulfit
fabriker hade redan mättat marknaden, främst på kraftmassa. 

Beslutets utformning påverkades i högsta grad av Seth M Kempes företagsstrate
gi, hans skogsvårdande intresse och patriarkaliska synsätt. I Robertsfors såg han 
en möjlighet att förverkliga sina idéer om samarbete mellan arbetsgivare och ar
betstagare och ville därför skapa ny industriell verksamhet där. Hans målsätt
ning var att företaget skulle kunna tillgodogöra sig den mindre och lågproduk
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tiva granskog, som man efter bruksdriftens nedläggning år 1896 inte längre hade 
någon användning för. Även det sågspån som bara eldades upp skulle i likhet 
med vattenfallen kunna utnyttjas som energiresurs, om en sulfitfabrik byggdes 
i Robertsfors. Därför förkastades planerna på att tillsammans med MoDo bygga 
en större sulfitfabrik i Hörnefors, vilket hade varit ekonomiskt mer försvarbart 
än den mindre anläggning som nu byggdes i Robertsfors. 

Figur 4. Aktörerna i beslutet att bygga en sulfitfabrik år 1902. 

VD (Seth M Kempe) 

Överledare Industri (Belfrage) Forskningskonsult (Strehlenert) 
Överledare Skogen (Ålund) Sulfitfabrikskonstruktörer 

(Bergström, Nils & Magnus Hanson, 
Lundbäck) 

Konsult Industri (Adrian) Grossister 
Mek verkstadschef (Olsson) 

Företagets industrielie överledare Åke Belfrage föredrog den billigare träslip-
metoden framför sulfitmetoden. Detta förslag avvisades av Kempe främst pga 
att RAB då inte kunde använda sågverksavfallet som råvara. I övrigt framkom 
inga interna mot Kempe avvikande synpunkter. 

De två externt rekryterade ingenjörerna, som inledningsvis blev inkopplade i 
beslutsprocessen, hade dock en annan åsikt om fabrikens storlek. De ville bygga 
en större fabrik som skulle ge bättre lönsamhet. Ingenjör Magnus Hanson slut
ligen, som anställdes som byggnadskonstruktör, var intresserad av en mindre 
fabrik där man skulle producera en finare kvalité av sulfitmassa. 

Schema 1. Viktiga händelser vid sulfitfabriksbeslutet 1899-1902. 

nov 1899-sept 1900: Försöken för sulfitmassetillverkning i Dal pågår. 
febr 1900: Kempe initierar inledande utredningar om en sulfitfab

rik. 
okt 1901: Utredningar om ett eventuellt sambygge med MoDo. 
nov 1901: Kempe beslutar sig för att bygga en fabrik i Robertsfors. 
dec 1901: Janne Bergström erhåller uppdraget att konstruera fabri

ken. 
jan 1902: Frans och Seth M Kempe anställer Magnus Hanson dä 

och aktieägarna kallas till en extra bolagsstämma. 
febr 1902: Det formella beslutet fattas vid bolagsstämma. 
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Idéerna om en sulfitfabrik i Robertsfors hade funnits i fyra år innan det formella 
beslutet fattades. Det tog emellertid bara halva denna tid att genomföra själva 
utredningsarbetet. Följande faktorer undersöktes: kraft- och råvarutillgången, 
vilka nya skogar som kunde inköpas av transportkostnadshänsyn, vattnets kvali
té, arbetskraftsbehovet, arbetarnas bosättning, järnvägens trafikförmåga, typen 
av massafabrik, dess kostnader och räntabilitet, marknaden för massa och slutli
gen vilka som skulle bygga och leda fabriken. Tre olika förslag till en sulfitfabrik 
och kalkyler över intäkter tillsammans med kostnader vid ett eventuellt samarbe
te med MoDo presenterades. Avgörande betydelse för Robertsforsfabriken var 
även de experiment man genomförde vid försöksfabriken i Dal. 

Seth M Kempe deltog själv i hög grad i det mycket grundliga utredningsarbetet 
och så även hans tjänstemän. Han ville nämligen själv först få en omfattande 
kunskap, innan han anlitade någon extern expert. 

Formellt fattades beslutet vid bolagets extra bolagsstämma den 11 februari 
1902, men det faktiska beslutet hade tagits tidigare av Seth M och Frans Kempe, 
när de lyckades anställa Magnus Hanson dä för att bygga sulfitfabrikerna i 
Domsjö och Robertsfors. 

A.II. SULFATFABRIKSBYGGET 

Det var ett erbjudande om att köpa betydande råvarumängder från Domänsty
relsen som initierade beslutsprocessen angående byggandet av en sulfatfabrik. 

Sulfatindustrins fria förfoganderätt över luft och vatten var en omdiskuterad 
fråga i början av 1900-talet. Riksdagen beslöt dock att inte inskränka skogsin
dustrins möjligheter att bygga sulfatfabriker. 

Figur 5. Aktörerna i beslutet att inte bygga en sulfatfabrik 1912-18. 

VD (Seth M Kempe) 

Platschef (Grapengiesser) Råvaruleverantör 
(Domänstyrelsen) 

Driftsingenjörer Grossister 
(Börresen & Fresk) (Andrew & Hansson) 

Konsult 
(Vattenbyggnadsbyrån) 

Sulfatfabrikskonstruktörer 
(Hanson, Hellner & Melander) 
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Ursprungligen fanns tre alternativa förslag: en stor sulfatfabrik i Sikeå som skul
le ge god kalkylerad räntabilitet, en medelstor fabrik i Robertsfors eller en liten 
fabrik i anslutning till den redan befintliga sulfitfabriken. Det sistnämnda alter
nativet beräknades ge en avsevärt sämre lönsamhet jämfört med de övriga två al
ternativen. En stor fabrik skulle ha inneburit betydande lån för själva fabriks
bygget och byggandet av det kraftverk, som också ansågs behövas. Man skulle 
också tvingas köpa avsevärda kvantiteter stenkol för att driva fabriken. 

Därmed skulle några för Kempe viktiga principer gå förlorade: hög soliditet, 
oberoende av externa krediter och enbart utnyttjande av eget bränsle. Hans till
tro till arbetarna i Robertsfors och en önskan att där skapa ett samhälle utan 
klassmotsättningar talade likaså mot en etablering i Sikeå. Främst såg Kempe 
skogsvårdande motiv bakom byggandet av en sulfatfabrik. Stora skogsvårdande 
fördelar skulle vinnas, om man kunde rensa bolagets skogar från lövskog och 
gallringsbar tall. 

Platschefen Sten Grapengiesser värderade i högre grad än Kempe fördelarna 
med ett leveranskontrakt med Domänverket och verkade av detta skäl för en stör
re sulfatfabrik. Orsaken till att han trots detta förordade Robertsfors framför Si
keå var de svårigheter han själv skulle få att övervaka och administrera driften i 
Sikeå. 

Driftschefen A.H. Börresen hade ett direkt personligt intresse av en placering 

Schema 2. Viktigare händelser vid beslutet att inte bygga en sulfatfabrik 
1912-1918. 

okt 1912: Domänstyrelsen tar kontakt med Kempe. Sten Grapengiessers 
plan på att bygga en 6 000 tons sulfatfabrik i Robertsfors och 
ett kraftverk i Siknäs accepteras av Kempe. 

nov 1912: Planerna offentliggörs och massagrossister önskar samarbete 
med RAB. 

jan 1913: Misslyckade förhandlingar med Domänstyrelsen. 

okt 1916: Planerna aktualiseras åter av Kempe. 
dec 1916: Grapengiessers utredning klar; avråder pga bränslebrist. 
febr 1917: Kempe beslutar att skjuta på projektet till efter kriget pga de 

höga anläggningskostnaderna. 

mars 1918: Melander får uppdraget av Kempe att projektera en 6 000 tons 
sulfatfabrik. 

april 1918: Grapengiesser föreslår att projektet skall avskrivas för gott vil
ket Kempe accepterar. 
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av en sulfatfabrik av mindre dimensioner i Robertsfors. Han blev nämligen av 
Kempe utlovad en betydande löneförhöjning om så blev fallet. Detta kan därför 
förklara varför han framhöll fördelarna med att bygga ihop sulfat- och sulfitfab
rikerna, något som den anlitade konstruktören Karl Hellner däremot ställde sig 
skeptisk till. Hellner var intresserad av att projektet drevs vidare och hade svårt 
att förstå varför Kempe var så negativt inställd till att använda stenkol som 
bränsle. 

Hela företagsledningen maximerade således sin «subjektiva nytta» genom att 
planera för att bygga en liten eller medelstor fabrik i Robertsfors, trots att en så
dan fabrik skulle få sämre lönsamhet. Det var med denna lönsamhet i åtanke 
som Kempe motiverade sitt låga anbud på leveransvirke till Domänstyrelsen. Att 
man där hade svårt att acceptera anbudet är förståeligt, eftersom andra intres
senter tidigare visat sig villiga att betala mer. Dessutom planerade RAB endast 
att bygga en fabrik baserad på egen råvara, något som inte skulle befrämja den 
framtida efterfrågan på kronans virke, vilket var själva avsikten med Domänsty
relsens leveranskontrakt. 
Den goda lönsamhet sulfatindustrin uppvisade under mitten av 1910-talet med
förde att Kempe hade svårt att släppa tanken på en fabrik i Robertsfors, något 
som Grapengiesser nu emellertid var avgjort negativt inställd till. Grapengiesser 
hade tagit intryck av kritiken mot sulfatindustrins förorenande vatten- och luft
utsläpp och ansåg uppenbarligen inte att de små inkomster som en liten fabrik 
gav, kunde kompensera nackdelarna med luft- och vattenutsläppen. 

RABs och sulfatmassaindustrins svåra läge 1918, ett direkt resultat av kriget 
och inskränkningar i rätten att sälja massa och papper till Tyskland, gjorde att 
Grapengiesser och Kempe efter fem och ett halvt års utredande slutligen kunde 
stryka sulfatfabriksfrågan från dagordningen. 

B. ERIK KEMPES KAPITALAVKASTNINGSBASERADE 
FÖRETAGSSTRATEGI 

Erik Kempe hade en helt annan uppfattning om företagets huvudmål än fadern, 
Seth M Kempe. Han önskade framförallt maximal avkastning på det egna kapi
talet, något som skulle underlättas av stora, moderna fabriker, finansierade med 
hjälp av externt kapital. Han ansåg vidare att industrin behövde centrala organi
sationer för såväl arbets-, råvaru- som avsalumarknaderna. Mot bakgrund av de 
långtgående planer, som Erik Kempe hade för svensk skogsindustri, får man för
moda att RAB för honom måste ha framstått som ett mycket småskaligt företag. 
Hans strategi, som utgick från övertygelsen om stordriftens fördelar, rationellt 
skogsbruk och finansiellt risktagande med låg soliditet, fick sin egentliga pröv
ning först i och med hans omdaning av MoDo åren 1948 till 1959. Strategin visa
de sig där vara framgångsrik och har därefter varit kännetecknande för MoDo. 
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B.I. NEDLÄGGNINGEN AV SÅGVERKET 

Samhällets ökade inflytande över företagen diskuterades allmänt under 1930-
talet i och med den sk nya ekonomiska politiken. I Robertsfors var det alltjämt 
bolaget som hade den reella makten. 

Företagets reducerade rätt att fritt avskeda sin arbetskraft var inte reglerad i 
någon lag eller avtal utan hade mer uppstått som ett resultat av traditionen vid 
bruket. För att få en trogen och lojal arbetarstam, som varken strejkade eller 
misskötte sitt arbete, hade bruket i princip infört livslånga anställningskontrakt. 
En fast anställd arbetare hos RAB blev aldrig avskedad före uppnådd pensions
ålder. Som en följd härav etablerade sig därför den fackliga arbetarrörelsen sent 
i Robertsfors och blev också mindre kampvillig och mer reformistisk än på andra 
håll. Det fanns dock arbetare med en mer revolutionär inställning även här, fram
för allt då i Sikeå. För familjen Kempe, som var mycket mån om sitt goda rykte 
och därför inte ville ha någon negativ press, medförde självfallet den ökande 
spridningen av den lokala vänstersocialdemokratiska dagstidningen Västerbot
tens Folkblad begränsningar i företagets handlingsfrihet i samband med såg
verksnedläggningen. Nedläggningen aktualiserades av råvarubrist och fallande 
lönsamhet. 

Figur 6. Aktörerna i beslutet att lägga ner sågverket år 1935. 

Styrelsen (Erik Kempe, Seth M Kempe, 
Ragnar Kempe & Karl Salin) 

VD (Erik Kempe) 

Platschefen(Åhrberg) Råvarukonkurrent (MoDo) 

Skogschef (Zetterberg) Konsult (Ångpanneföreningen) 

Sågens- & lastageplatsens Pressen (VF) 
arbetare (SSIAF avd 213 & 221) 

Sulfitarbetarna (SPIAF avd 118) 

Erik Kempes «vinstmaximeringsstrategi» stod i kontrast till Seth M Kempes «re-
sursbaserade» strategi. Seth M Kempe hade ännu mycket kvar av sitt tidigare in
flytande genom sin styrelsepost, i synnerhet sedan styrelsens ställning hade 
stärkts. Den nye platschefen Karl Åhrberg delade dock Erik Kempes idéer. 
Skogschefen Waldemar Zetterberg intresserade sig främst för drivandet av ett 
långsiktigt skogsbruk och var därför orolig för en överavverkning av RABs sko
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gar. Inom det av RAB närstående MoDo var man mycket intresserad av att köpa 
RABs sågtimmerfångster, eftersom även MoDo led brist på egen råvara. Två 
gånger under våren 1935 informerade Kempe fackföreningens representanter om 
nedläggningsplanerna och beskrev dess ekonomiska och sociala effekter för ar
betarna. Av de tre stora fackavdelningarna var den vid sulfitfabriken enbart posi
tiv till nedläggningsförslaget, eftersom man där uppenbarligen litade på Kempes 
förmåga att kunna lösa problemen till allas fördel. Lastageplatsens och sågver
kets arbetare var mer negativt inställda, vilket ter sig naturligt mot bakgrund av 
att det var just de som skulle drabbas hårdast av en nedläggning. Dessa hade sitt 
främsta moraliska stöd i den mot företaget kritiska vänstersocialdemokratiska 
pressen. Kommunen och statliga myndigheter stod helt utanför beslutsproces
sen. 

Schema 3. Viktigare händelser i beslutet att lägga ned sågverket 1935. 

april: Kempe och Åhrberg diskuterar en eventuell nedläggning. 
Åhrberg och Ångpanneföreningen får i uppdrag att utreda frågan. 
Fackföreningarna informeras. 

maj: Utredningarna klara. Nedläggningshotet diskuteras i lokal pressen och i 
Robertsfors. Fackföreningarna hålls informerad. 

juni: Underhandskontakter med MoDo visar att bolaget är berett att betala 
RAB med dels en engångssumma, dels betala ett överpris på levereratr 
sågtimmer från RAB till MoDo. 

juli: Det formella beslutet fattas i styrelsen. 

Inför beslutet verkställdes ett flertal utredningar, utförda dels internt av före
tagets platschef och av en av dess skogsförvaltare, dels externt av en inkallad in
genjör från Ångpanneföreningen. Dessa utgjorde underlag både vid en beräk
ning av kostnaderna för och intäkterna från en nedläggning och vid förhandling
arna med MoDo. 

Samtliga sågverk i Norrland hade under 30-talet problem med råvaruförsörj
ningen. För Erik Kempe var det dock mest naturligt att förhandla om RABs såg-
timmerfångst med MoDos styrelse. Framtagna beslutsunderlag visade, att en 
nedläggning av sågen och försäljningen av sågtimret till MoDo på de villkor Erik 
Kempe förhandlat fram skulle komma att bli mycket fördelaktiga för RAB. Det 
stod också klart att MoDo kunde överta de arbetare som varken kunde omplace
ras inom RAB eller pensioneras. Därför godkände styrelsen utan reservation av
talsförslaget med MoDo i vilket RAB förband sig att avveckla sin sågverksrörel
se samt att leverera sin sågtimmerfångst till något av MoDos sågverk. MoDo för
band sig, att under hela kontraktstiden för råvaruleveranserna betala en en
gångssumma till RAB vid själva nedläggningstillfället, betala en årlig summa ut
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över gällande marknadspriser samt att anställa ett antal arbetare från RAB. 
Från det att planerna på en nedläggning av sågverket för första gången kan do

kumenteras, förflöt det mindre än fyra månader innan det slutgiltiga beslutet 
fattades. Det skedde på ett styrelsemöte, vid vilket styrelsen redan tidigare fått 
bolagsstämmans fullmakt att lägga ned sågen. 

B.II. SPRITFABRIKSBYGGET 

Spritproduktionen var en av statsmakterna hårt reglerad verksamhet. I samband 
med andra världskriget beslöt regeringen att produktionen skulle utökas. Fi
nansdepartementet utarbetade grunderna för avtal, som skulle slutas mellan de 
privata producenterna och den tillståndsgivande myndigheten, Spritcentralen. 
Därefter slöt Spritcentralen individuella långtidskontrakt med spritproducen
terna, där man förband sig att köpa spriten till ett fastställt pris, som motsvarade 
amortering av de fasta kostnaderna på tio år, produktionskostnaderna och en 
«skälig» vinst. 

Figur 7. Aktörerna i beslutet att bygga en spritfabrik år 1940. 

Styrelsen (Erik Kempe, Seth M Kempe, 
Ragnar Kempe & Karl Salin) 

VD (Erik Kempe) Statliga myndigheter 
(Regeringen, Spritcentralen) 

Driftsingenjör (Frölander) 

Styrelsen och Erik Kempe var intresserade av att bygga en spritfabrik förutsatt 
att den kunde drivas med vinst, medan regeringen och Spritcentralen var intres
serade av att öka spritproduktionen i Sverige snabbt. Driftsingenjören Ivan Frö
lander var också han positivt inställd till att bygga en spritfabrik. 

Schema 4. Viktiga händelser vid Spritfabriksbeslutet 1939. 

nov: Erik Kempe erhåller Spritcentralens kostnadsberäkningar och förslag. 
Frölander får i uppdrag att utreda frågan. 

dec: Styrelsen beslutar att bygga en spritfabrik. 

Kempe gav Frölander i uppdrag att kontrollera det av statsmakterna utarbetade 
leveransavtalet och sedan göra en kostnadsberäkning för RAB. Därefter lycka
des Kempe vid förhandlingar med olika statliga myndigheter erhålla ytterligare 
fördelar för RAB: ett fem-procentigt statslån som motsvarade ca 74 procent av 

202 



anläggningskostnaderna, vilka vidare skulle återbetalas av statsmakten till RAB 
under en femårsperiod. Bolaget fick dessutom ett särskilt transporttillägg. 

Mindre än en månad efter det att förslaget för första gången dryftades inom 
företaget, beslöt RABs styrelse att acceptera VDs förslag att bygga en spritfab
rik. Kempe hade redan förankrat sina förslag hos styrelsen. 

B.III. IMPREGNERINGSVERKET 

Andra världskriget hade skapat sysselsättningsproblem i Robertsfors. Därför 
hade bolagets platschef, Waldemar Zetterberg, fått i uppdrag att undersöka om 
möjlighet fanns till en vinstgivande alternativ produktion för några av brukets 
arbetare. För även om Erik Kempe i första hand hade en maximal avkastning av 
kapitalet som ledstjärna, påverkades han av de krav som ställdes på företaget att 
ordna sysselsättning i Robertsfors. 

Figur 8. Aktörerna i beslutet att bygga ett impregneringsverk år 1943. 

VD (Erik Kempe) 

Styrelsen (Erik Kempe, Ragnar Statlig myndighet 
Kempe & Torsten Friis) (Statens Industrikommission) 

Platschef (Zetterberg) Patentinnehavare 
(Boliden) 

Som ett led i sökandet att skapa ny sysselsättning i Robertsfors tog Zetterberg 
på eget initiativ i slutet av år 1942 kontakt med Bolidens Gruv AB, där man ut
vecklat en ny metod för impregnering av virke, arsenikmetoden. Han samman
ställde beslutsunderlag och förhandlade fram ett kontraktsförslag med Boliden 
för att bygga ett impregneringsverk. Företagets VD, Erik Kempe, beslutade i ja
nuari 1943 att verket skulle byggas i Robertsfors, något som Ragnar Kempe re
dan tidigare tillstyrkt. Uppenbarligen blev styrelsens övriga ledamöter aldrig in
formerade. Det skulle dröja innan beslutet kunde verkställas, eftersom kriget ha
de skapat knapphet på järn och plåt, något som behövdes för att uppföra en an
läggning. Statens Industrikommission vägrade dessutom att ge bolaget och dess 
leverantörer av utrustningen förtursrätt på erforderligt material. Anläggningen 
blev bl a därför ca en tredjedel dyrare än beräknat. 

Initiativtagare och primus motor under hela beslutsprocessen var platschefen 
Zetterberg, vilket också kom att uppmärksammas i pressen. Ragnar Kempe visa
de även intresse för frågan. Erik Kempe, däremot, deltog inte i beslutsprocessen 
i någon nämnvärd grad. Uppenbarligen läste han inte ens igenom kontraktet in
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nan han undertecknade det. Det skedde drygt en månad efter det att Zetterberg 
tagit de första kontakterna med Boliden. Ett impregneringsverk i Robertsfors 
bör ha varit en fråga av ringa vikt för honom år 1943, då han satt i ledningen för 
flera ledande branschorgan inom den svenska industrin. 

Schema 5. Viktiga händelser i beslutet att bygga ett impregneringsverk 
1942-1943. 

nov: Zetterberg tar kontakt med Bolidens impregneringsavdelning. 
dec: Boliden sänder kostnads- och driftskalkyl till Zetterberg som skickar dem 

vidare till Erik Kempe, som sänder dem vidare till sin bror Ragnar, 
jan: Ragnar Kempe tillstyrker en uppgörelse under vissa villkor varefter Erik 

Kempe undertecknar kontraktet. 

B.IV. NEDLÄGGNINGEN AV SULFIT- OCH SPRITFABRIKEN 

Robertsforsarbetarnas livstidsanställning fanns ännu kvar vid slutet av 1940-
talet. Nu hade RAB även ett ansvar för samhället Robertsfors fortlevnad, efter-

Figur 9. Aktörerna i beslutet att lägga ner sprit- och sulfitfabriken år 1948. 

Styrelsen (Erik Kempe, Ragnar 
Kempe & Torsten Friis) 

VD (Erik Kempe) 

Styrelseledamot (Ragnar Kempe) Statliga myndigheter 

Bruks- och skogschef (Zetterberg) 

Driftsingenjör (Frölander) 

(Folkhushållningsdep., Socialdep., 
Statens Handelskommission, 
Bränslekom missionen, 
Domänverket, AMS & 
Landshövding Lindberg) 

Skogsmästare (Söderholm) ASEA (Eriksson & Liljeblad) 

Sulfitarbetarna (SPIAF avd 118) Kommunala myndigheter 

Konsulter (Trahns Skogsbyrå) 

Pressen (VF, VK) 
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som fabriken var den helt dominerande arbetsplatsen. En nedläggning satte 
samhället Robertsfors fortlevnad på spel. De statliga myndigheterna ansåg nu 
att exportindustrin hade ett ansvar för handelsbalansen och för att skapa goda 
relationer till andra stater. De ansåg sig därför ha rätt att hota företag, som inte 
ville exportera i den mängd som var mest gynnsam för landet, alternativt ekono
miskt stödja de företag som gjorde det. 

RAB hade möjlighet att efter kriget utnyttja den goda efterfrågan på pappers
massa och driva fabriken på halvfart ytterligare ett antal år. Råvarutillgången var 
nämligen otillräcklig. Ett alternativ var alltså att utnyttja högkonjunkturen och 
lägga ner fabriken när nästa lågkonjunktur skulle uppstå. Ett annat var att for
tast möjligt lägga ned fabriken och utnyttja högkonjunkturen för att locka till sig 
ersättningsindustri och samtidigt erhålla ett högt pris för bolagets vedleveranser. 

Statens Handelskommission och Folkhushållningsdepartementet, vilkas mål 
var att förbättra den svenska handelsbalansen, sökte inledningsvis stoppa en 
nedläggning, men efter Erik Kempes hot om att överlåta bolagets samhällsan
svar för bygden på staten, om RAB tvingades fortsätta driften mot sin vilja, änd
rade de statliga myndigheterna inställning. 

Erik Kempe var intresserad av en nedläggning främst av två skäl. För det första 
var det företagsekonomisk oförsvarbart att driva en så liten fabrik istället för att 
sälja massaveden direkt på råvarumarknaden, vilket skulle ge RAB ett större 
vinstnetto. För det andra var han tilltänkt som VD för MoDo, ett företag som 
också det hade påtagliga råvaruproblem. Ett leveranskontrakt av RABs massa
ved till MoDo och en nedläggning av sulfitfabriken tycktes därför ur hans syn
vinkel vara det företagsekonomiskt bästa. Ragnar Kempe, däremot, var mer oro
lig för framtiden för arbetarna och bygden. Att bolaget skulle ta sitt samhälls
ansvar var för honom självklart, varför han mycket energiskt sökte hitta en er
sättningsindustri till orten och också lyckades i sitt uppsåt. 

Driftsingenjören Frölander motarbetade aktivt den nedläggning, vilken av 
honom upplevdes som ett personligt nederlag. I den mån Frölander överhuvud
taget uppfattade att det fanns problem med sulfitfabriken levde han i den tron, 
att de gick att avhjälpa. Han var uppenbarligen oförberedd på genomgripande 
förändringar. 

Arbetarna inställning i frågan var delad. De få yngre arbetarna, som fanns 
kvar vid fabriken, var inte negativt inställda till en nedläggning, om annat arbete 
kunde erhållas. För de äldre var det inte lika lätt att få nytt arbete. Därför ville 
de hellre behålla arbetet vid sulfitfabriken, även om det skulle innebära långa ti
der av permitteringar. Fackföreningsstyrelsen, som bestod av yngre arbetare, var 
således inte negativ till en nedläggning, trots att majoriteten av sulfitarbetarna 
ville förlänga driften med hjälp av statlig resursfördelning av vedråvaran. 

De externa intressenterna agerade inte entydigt. Kommunen, Länsstyrelsen, 
Socialdepartementet och AMS ville förhindra att arbetslöshet uppstod. Bränsle-
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kommisionen och Domänverket hade inga egna intressen att skydda, och ville 
därför inte tvångsdirigera råvaran till Robertsfors. 

Schema 6. De viktigaste händelserna i beslutet att lägga ned sulfit och 
spritfabriken 1945-1948. 

1945-46: Problemen med fabriken diskuteras mellan bröderna Kempe. 
sept 1946: Ragnar Kempe tar kontakt med Sven-Erik Eriksson vid ASEA. 
mars 1947: ASEA deklarerar att man inte var intresserad av att etablera sig i 

Robertsfors. 
våren 1947: Kempe diskuterar frågan med landshövdingen, som föreslår att en 

avvecklingsplan skall göras. 
nov 1947: Kempes avvecklingsplan klar. Statsmakterna försöker stoppa en 

nedläggning. 
dec 1947: Eriksson, nu produktionschef vid ASEA, börjar diskutera med 

bröderna Kempe om en etablering till Robertsfors. 
jan 1948: Bröderna Kempe och Eriksson kommer överens om ett hyresavtal, 
febr 1948: Eriksson föreslår ASEAs VD att företaget skall etablera sig i Ro

bertsfors på villkor som han och Kemparna kommit överens om. 
VD accepterar. 

mars 1948: Det formella besluten fattas i ASEAs och RABs styrelser. 

Utredningar, verkställda inom RAB, visade att råvarutillgången var otillräcklig 
för den jämna drift som var själva förutsättningen för fabrikens ekonomi och för 
den permanenta sysselsättning som eftersträvades. Därför sökte Ragnar Kempe 
förmå ASEA att etablera någon typ av verksamhet i Robertsfors vilken skulle 
möjliggöra en socialt acceptabel nedläggning av sulfitfabriken. Förhandlingar 
fördes i två år innan ASEA accepterade att hyra sulfitfabrikens lokaler och över
ta en del av de friställda sulfitfabriksarbetarna. Under denna förhandlingspe
riod sökte massmedia, kommunen och statsmakterna förgäves förhindra en ned
läggning genom olika skrivelser och uppvaktningar. När ASEA så slutligen för
klarade sig berett att hyra fabrikslokalerna, tvekade inte bröderna Erik och Rag
nar Kempe utan beslöt omedelbart att lägga ner fabriken. 

ASEAs beslut att flytta till Robertsfors var ett resultat av statens påtryckning
ar på företaget att trots redan fyllda orderstockar förverkliga stora leveranser till 
Sovjet, vilket framtvingade en kapacitetsutbyggnad. Att ASEA valde att lokali
sera sin tillverkning till Robertsfors berodde på personliga bindningar mellan 
den nye produktionschefen vid ASEA, Sven-Erik Eriksson, och Ragnar Kempe. 
Målsättningen inom ASEA var i första hand att koncentrera driften till Västerås 
och Ludvika. Man tvingades emellertid ändra strategi pga den ökade orderin
gången och bristen på arbetskraft och bostäder i Västerås. 
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Den mycket goda konjunkturen för cellulosa medverkade till de framgångsri
ka förhandlingarna, som fördes under sommaren och hösten 1950, om försälj
ning av maskinutrustningen i sulfit- och spritfabriken. Två och ett halvt års an
strängningar hade slutligen gett resultat. 

C. RAGNAR KEMPES ANSVARSKÄNNANDE FÖRETAGSSTRATEGI 

RABs industriengagemang var nu till stor del avvecklade. Vad som återstod var 
dels råvaruproduktionen med tillhörande serviceenheter, dels kapitalförvalt
ning. Företaget hade fortfarande stor betydelse för sysselsättning och inkomster 
i Robertsfors, men dess förmåga att aktivt ingripa, t ex genom att starta nya verk
samheter, var mycket begränsad. Strategin var dels passiv förvaltning av bolagets 
tillgångar i Robertsfors, med undantag av skogsbruket, dels aktiv överföring av 
resurser till externa placeringsobjekt som fastigheter och aktier. Ragnar Kempes 
inställning till denna utveckling tycks ha varit ambivalent, eftersom han så ofta 
betonade företagets lokala ansvar. Ett exempel är cirkelsågverket i Sikeå från år 
1951, som kan sägas ha startats enbart av sysselsättningsskäl. 

Företagens suveränitet att ensamma besluta om nya investeringar hade gene
rellt minskats. Medel, som staten tagit in via skatter, betalades selektivt tillbaka 
till de företag, vars investeringar myndigheterna ansåg vara värda att stödja. 
Statsmakterna hade också beslutat att en del av vinsterna skulle placeras i sk in
vesteringsfonder. 

Slutligen fanns den lokala traditionen kvar, vilken förhindrade avskedandet av 
RAB-arbetare. Dessa var de ramar Ragnar Kempe hade att ta hänsyn till. 

CI. GJUTERIBESLUTET 

Vid sidan av råvaruproduktionen och kapitalförvaltning drev RAB bland annat 
ett mindre gjuteri. Ett av de problem som RABs företagsledning brottades med 
i slutet av 1960-talet var att företaget inte kunde fortsätta att utnyttja gjuteriloka-
lerna i det skick de befann sig. Man hade redan fått påstötningar från yrkesin
spektionen om att ett nytt omklädningsrum måste byggas, och företagsledning
en räknade med att man från samma instans skulle komma att uppmana till mil
jöförbättringar inne i själva gjuteriet. 

Aktieägarna önskade ett så effektivt utnyttjande av sitt kapital som möjligt. 
Därför var en planerad nybyggnad en högst diskutabel affär. En fullständig ned
läggning av såväl gjuteriet som mekaniska verkstaden var en mer önskvärd ut
väg. De större aktieägarna, som till stor del bodde utomlands, kände troligen in
te heller samma förpliktelser som Ragnar Kempe gentemot gamla informella 
kontrakt, utan värnade i första hand om ett effektivt utnyttjande av företagets 
resurser. Willem Peppier kan ses som den gruppens talesman tillsammans med 

207 



Curt Kempff och styrelsesuppleanten Carl Kempe. Liksom vid nedläggningen av 
sulfitfabriken år 1948 oroade sig däremot Ragnar Kempe mycket, över att behöva 
bryta det informella kontrakt företaget hade med arbetarna och för de «olusti
ga» konsekvenser och den dåliga publicitet detta kunde medföra. 

Plats- och skogschefen Blidberg var främst intresserad av att få en så snabb 
service som möjligt för skogsbrukets maskinpark, även om kostnaderna hade 
blivit mindre om man använt sig av en utomstående mekanisk verkstad. Dess
utom är det troligt att Blidberg inte ville få samma negativa eftermäle som den 
platschef hade fått som hade hand om nedläggningen av sågen, nu när hans pen
sionering var i annalkande. Verkstads- och gjuterichefen Olsson var naturligtvis 
intresserad av att behålla sitt arbete, varför han inte ville att gjuteriet och därmed 
den mekaniska verkstaden skulle läggas ned. 

Figur 10. Aktörerna vid beslutet att bygga om gjuteriet år 1967. 

Styrelsen (Ragnar Kempe, Carl Kem
pe, Curt Kempff & Willem Peppier) 

VD (Ragnar Kempe) 

Platschefen (Blidberg) 

Verkstadschefen (Olsson) 

Statliga myndigheter (Länsstyrelsen, 
Länsarbetsnämnden, AMS, Företa
garföreningen) 

Kreditgivare (SHB, Industrikredit) 

Konsulter (Lundbergs & Lindh) 

Konkurrenter (Umeå Gjuteri AB, Kå
gegjuter iet) 

Kunder 

RABs företagsledning var uppenbarligen inte främst intresserad av att maxi
mera företagets vinst. I så fall hade man troligen valt att lägga ned det ålderdom
liga gjuteriet i tider av överkapacitet inom gjuterinäringen. Istället agerade man 
för att bygga ett nytt gjuteri. Ledningen motiverade sin ståndpunkt inför sin sty
relse med att RAB från statsmakternas skulle få vissa subventioner för en ny
byggnad. 

Initiativtagarna till en nybyggnad av gjuteriet, Länsstyrelsens regionalekono
miska enhet och övriga myndigheter som agerade i frågan, önskade främst skapa 
så många arbetstillfällen som möjligt inom länets industri. Att ta några företags
ekonomiska hänsyn ingick inte i deras strävan. RAB hade ett mycket gott anseen
de hos kreditgivarna, som därför var positivt inställda till att låna ut medel till 
företaget. De inkopplade konsulterna hade ett intresse av att sälja sina tjänster, 
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och sökte därför uppenbarligen presentera projektet så attraktivt som möjligt. 
Gjuteriets gamla och presumtiva kunder, som platschefen och marknads
konsulten var i kontakt med, önskade självfallet att produktionen av gjutgods 
skulle öka för att priserna ytterligare skulle kunna pressas ned. 

Konkurrenterna önskade naturligtvis inte någon expansion av järngjuteriet i 
Robertsfors och verkade därför aktivt för att stoppa en ombyggnad. 

Schema 7. Viktiga händelser vid beslutet att bygga om gjuteriet 1966-1967. 
maj 1966: Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet och Företagarförening

en föreslår att ett större metallgjuteri skall byggas i Västerbotten, 
juli 1966: Landshövdingen ger projektet till RAB. 
aug 1966: Företagarföreningens marknadsundersökning visar, att ett behov 

finns för ett metallgjuteri i Norrland. 
Den och Länsstyrelsen uttalar sin vilja att hjälpa RAB att erhålla 
medel om projektet realiseras. 

sept 1966: RAB anställer en gjuterikonsult och informerar länets övriga 
järngjuterier om att man avser att bygga ett metallgjuteri. 

nov 1966: RABs konsult är klar med sin första utredning. 
dec 1966: Platschefen genomför en egen marknadsundersökning, som visar 

att det föreligger en överkapacitet inom metallgjuteribranschen, 
men att det finns ett behov av järngjutgods. 

febr 1967: Platschefen gör ett eget och billigare ombyggnadsalternativ. 
mars 1967: Konsulten klar med sin andra utredning. Ragnar Kempe söker över

tyga styrelsen att acceptera förslaget. 
maj 1967: Platschefen presenterar sitt förslag inför styrelsen. Styrelsen beslu

tar att välja det billigare förslaget, om bidrag och lån på minst 2/3-
delar av kostnaden kan erhållas. 

juli 1967: AMS ger sitt positiva förhandsbesked och därmed var det formella 
beslutet fattat. 

Styrelsen var således osäker och oenig om företagets mål, och efterhand växte 
tvivlen om det överhuvudtaget var riktigt att genomföra projektet. Det problem
formuleringsmonopol som företagsledningen hade fått, gjorde det emellertid 
svårt för styrelsen att helt skrinlägga planerna. Slutligen valde man att moderni
sera det gamla gjuteriet till en lägre kostnad än företagsledningens ursprungligen 
mer storstilade planer. 

Styrelsens och företagsledningens traditionella roller i den sk intressentmodel
len blev ombytta i samband med gjuteribeslutet. Styrelsen fick rollen av medlare 
och samordnare, vilket traditionellt anses vara företagsledarens roll. Skälet till 
detta var att styrelsen i slutskedet hade den reella makten genom RABs försäm
rade ekonomiska läge. Styrelsen blev ett mot företagsledningen balanserande 
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och kontrollerande organ. 
Utifrån samhällets synpunkt hade det kanske varit bättre om de medel, som 

gick till RAB, istället satsats i det redan moderniserade Umeå Gjuteri AB, trots 
företagets i övrigt dåliga relation till olika myndighetspersoner i länet och bristen 
på eget kapital. Det allra bästa alternativet hade troligen varit om företagen hade 
kunnat behålla en större del av vinsten för att själva kunna avgöra vilka investe
ringar man skulle göra och hur medlen bäst kunnat förränta sig. Därför kan det
ta utifrån samhällets synpunkt «felaktiga» beslut ses som ett resultat av en upp
sättning ineffektiva förfoganderätter, livstidsanställning och statlig resursallo
kering. Detta var faktorer som gav de beslutsfattare, vilka maximerade sin nytta 
i samband med gjuteriets modernisering, möjligheter att genomdriva beslutet. 

AVSLUTNING 

RABs direktörer har prioriterat lönsamhetskravet olika. Seth M Kempe och Rag
nar Kempe lade tonvikten mer på sociala värderingar och intressen som «socialt 
ansvar», oberoende, stor anställningstrygghet och god arbetsmiljö. Seth M Kem
pe var främst inriktad på att utnyttja existerande resurser maximalt. Sågverket 
och sulfitfabriken fick mycket tack vare hans självförsörjningsstrategi lägre 
råvaru- och energikostnader än genomsnittet. Det är helt uppenbart att vinst-
maximeringshänsyn inte styrde valet av lokaliseringsort för företagets verksam
het. Strategin blev emellertid otidsenlig i längden, vilket bl a skapade de problem 
som ledde fram till nedläggningarna av sågverket och sulfitfabriken. 

Målsättningar som hög produktivitet och ekonomisk effektivitet var viktigare 
för Erik Kempe. Det är dessutom uppenbart att Erik Kempe inte enbart företräd
de RAB och Robertsfors intressen utan att också stor hänsyn togs till beslutens 
effekter för MoDo. Vinstmaximering för familjeföretagen MoDo och RAB blev 
därför ledstjärnan för Erik Kempe. Hans effektivitetskrav visade sig vara riktiga 
och RAB var på slutet av 1940-talet ett mycket solitt företag som kunde föra över 
medel på mer räntabla investeringar inom MoDo-koncernen genom köp av ny
emitterade aktier. 

Tilläggas kan att RABs samhällsansvar gentemot arbetarna och bygden fick 
en allt större betydelse under Ragnar Kempes period. 

Skillnaderna mellan de tre Kemparna är således slående. De personliga egen
skaperna spelar en stor roll, men utvecklingen ligger också i fas med den generel
la utvecklingen för företagsledare i Sverige under detta århundrade. 

Måluppfyllelsen för de tre Kemparna måste i ett längre perspektiv ses som till
fredsställande, även om betydande misslyckanden drabbade främst Seth M Kem
pe och Ragnar Kempe. I Robertsfors kunde Seth M Kempe skapa en mot företa
get lojal arbetarstam, trots att försöken med en lokal aktiefond och fackförening 
misslyckades. Arbetarna avstod från strejker i en tid då Sverige tillhörde de län
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der som hade den högsta strejkintensiteten i världen. Robertsfors arbetare är än
nu i dag kända för sin lojalitet mot sina arbetsgivare. Detta är med all säkerhet 
en tradition från Seth M Kempes tid. 

Ragnar Kempe räddade i sin tur familjens goda anseende i Västerbotten ge
nom att ordna lokaliseringen av ASEA till Robertsfors, genom att bygga Sikeå 
sågverk och låta modernisera gjuteriet. Ett påtagligt bakslag blev dock Peopac-
engagemanget. 

Företagets olika intressenters rättigheter och skyldigheter har betydligt för
ändrats under 1900-talet vid övergången från «marknadsekonomi» till «rameko
nomi». Intressenters makt och inflytande under beslutsprocesserna kan för
enklat ses som ett spel mellan fyra parter som under olika skeden haft varierande 
inflytande. Dessa är aktieägarna, företrädda i stämman och styrelsen, VD, den 
övriga företagsledningen och företagets övriga intressenter. 

Ett problem här är att ägarfunktionen och VD-rollen i stort sett var identiska 
under Seth M Kempes period. Detta var som framgått tidigare mycket vanligt i 
den svenska skogsindustrin under tidigt 1900-tal. 

Studien har också visat att VDs beslutanderätt gradvis har minskats, från att 
ha varit i det närmaste total i början av seklet. En faktor som kan förklara detta 
är ägarspridningen. Seth M Kempe var ju som VD även den helt dominerande 
ägaren. Hans två söner kunde aldrig var för sig dominera företaget genom sitt 
delade ägande. 

Seth M Kempe hade således den reella makten ända till sin avgång som VD år 
1928. Inflytandet från styrelsen som företrädde de övriga aktieägarna, samhället 
runt företaget och tjänstemännen i RAB var försumbart. Under de två första år
tiondena blev styrelsen aldrig sammankallad till ett enda sammanträde. Seth M 
Kempe, eller hans direkt underlydande, verkställde huvudparten av alla utred
ningar och satte sig noga in i alla frågor. Av större intresse än förhållandet mellan 
VD och styrelse var i detta fall relationerna mellan VD och de lokala cheferna. 
De enda som hade något inflytande var platschefen vid Dal, överledaren vid 
RAB, Åke Belfrage, och platschefen Sten Grapengiesser i Robertsfors. Det var 
Seth M Kempe och företagsledningen, som ensamma fattade besluten utan nå
gon inblandning från styrelsen, aktieägarna, kommunen eller de statliga myn
digheterna, som senare kom att bli legio. Dessutom behövde inte företagsledaren 
vid seklets början ta hänsyn till en kritisk press och en lokal arbetarrörelse, som 
ville påverka beslutens inriktning, vilket kom att bli en realitet senare. 

När Erik Kempe tillträdde som VD var hans inflytande redan beskuret. Det 
var styrelsen som nu fattade de viktigare besluten. Detta kan förklaras både av 
hans unga ålder och av att hans far inte helt ville släppa sitt eget inflytande över 
företaget. 

I samband med andra världskriget blev statsmaktens inflytande också alltmer 
påtagligt. Inom RAB förändrades styrkebalansen i och med att Erik Kempe blev 
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mer «varm i kläderna» och övertog styrelsens rätt att fatta viktigare beslut. Sty
relsens inflytande ökade återigen när Ragnar Kempe övertog ledarskapet. 

RABs förhållande till offentliga myndigheter kan ses som en utveckling från 
1800-talets ekonomiska liberalism, där företagaren i mycket liten omfattning 
styrdes av offentliga myndigheters beslut, till en hårdare styrning som främst or
sakades av de två världskrigen och samhällets strävan att mer styra företagen i 
önskad riktning. Utifrån denna styrning skapades 1950- och 1960-talets sk «ram
ekonomi», där staten begränsar rörelsefriheten genom sina åtgärder. RAB kun
de dock behålla hela ansvaret för sitt handlande inom dessa ramar. Vid 1960-
talets slut började emellertid samhällets inflytande över beslutsfattandet att öka 
genom selektiva åtgärder och direkt styrning av resurser till RAB. 

Slutsatsen som man kan dra är att den beskrivning som givits av samhällets 
ökade inflytande kan anses riktig. Däremot återfinns här inget direkt stöd för att 
styrelsens inflytande successivt minskat, snarare tvärtom. Uppenbarligen beror 
styrelsens inflytande mer på personliga egenskaper hos VD och företagsledning
en än på några generella utvecklingslinjer. Vid det sista undersökta beslutet kun
de exempelvis styrelsen förhindra en större investering. Beslutet blev en kompro
miss, som till en stor del gick emot företagsledningens intentioner. Detta har del
vis sin förklaring i ägarspridningen i bolaget, men även attitydförändringen rö
rande styrelsens funktion bidrog. 

De viktigaste inskränkningarna av VDs handlingsutrymme står emellertid 
statsmakterna för. Att förhandla sig till fördelar gentemot statsmakterna blev 
allt viktigare. Första gången man i RAB utnyttjade detta var när man gick in i 
den reglerade spritmarknaden under andra världskriget. Vid förberedelserna till 
nedläggningen av fabrikerna 1948 framkom hot om att staten skulle kunna stop
pa en nedläggning. Nedläggningsproblematiken löstes också mycket tack vare 
statens krav på ASEA att öka produktionen utöver dess resurser. Det sista beslu
tet år 1967 var helt uppbyggt kring förhandlingar med statliga myndigheter för 
att erhålla konkurrensfördelar gentemot andra företag genom kraftigt subven
tionerade investeringar. Förfoganderätten över de gamla lokalerna var inte 
oinskränkta. Undermåliga lokaler och miljöförstörande verksamhet fick inte 
längre existera opåtalat. 

Samhällets ökade åtagande satte allt snävare ramar för företagens göranden 
och låtanden. Företagsledare med goda kontakter och bra övertalningsförmåga 
kunde dock vidga sitt eget företags möjligheter. 

När det gäller frågan om företagsledare är vinstmaximerare eller ej, har stu
dien klart visat att andra värderingar har haft stor betydelse när strategiska be
slut fattats. Det har även visat sig att det omdiskuterade maktmedlet, «problem
formuleringsmonopolet», äger en viss relevans. 

Klart är också att sättet att fatta beslut har förändrats. Stor betydelse här har 
maktförändringarna och de tre direktörernas prioriteringar haft. 
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Under Seth M Kempe växte besluten långsamt fram genom den något om
ständliga dialog han förde med sina platschefer och till en början även med sin 
bror Frans Kempe. Allt kontrollerades och utreddes i detalj. 

Under Erik Kempes tid är det han själv som ger order om nya utredningar. När 
de är klara fattar han besluten snabbt. Undantagen var hans första år som VD, 
då han var tvungen att förankra besluten hos styrelsen. 

Beslutsfattande blev åter en långvarig process under Ragnar Kempes period. 
Styrelsen var nu det överordnade organ som skulle övertygas. Direktören och fö
retagsledningen fick utnyttja sina kontaktnät för att förhandla sig till fördelar 
för företaget med företagets olika intressenter, tills ett lockande förslag kunde 
läggas på styrelsens bord. 

RAB verkade under en period då villkoren för företagande genomgick en mar
kant förändring. Vid periodens inledning existerade endast ett minimum av för
bjudande lagar och påbjudande normer, medan ett omfattande regelsystem 
präglade 1960-talets «ramekonomi». Då de alltmer inflytesrika externa intres
senterna bedömde företagen, togs större hänsyn till dess prestationer och effek
ter för samhället runt dem än till förmågan att ge vinst. 

RABs resurser och strategi förändrades även radikalt under denna period. Un
der Seth M Kempes ledning byggdes företagets industriella struktur upp och sto
ra skogsområden inköptes, vilket medförde att bolagets finansiella ställning inte 
alltid var den bästa. Denne företagsledare sökte värna om företagets oberoende 
under en för familjeägda skogsbolag turbulent period, då ett stort antal av dessa 
bolag förlorade sin egenart. 

Handlingskraft och beslutsförmåga kännetecknade Erik Kempes tid som VD 
från mitten av 1920-talet till slutet av 1940-talet. Företaget var nu konsoliderat 
och kunde inte i någon nämnvärd utsträckning expandera mer i Robertsfors. 
Erik och hans bror Ragnar valde att i huvudsak «fylla ladorna» och bolaget blev 
följaktligen mycket solitt. 

Handlingskraften och beslutförmågan hos företagsledningen minskade under 
1960-talet. Allt fler ville påverka besluten och företagets inriktning. Ragnar 
Kempe stötte på svårigheter med allt aktivare styrelsemedlemmar, vilka inte all
tid inbördes strävade åt samma håll, samtidigt som också samhället runt företa
get aktivt sökte agera för sina intressen. 

Studiet av de sju strategiska besluten i RAB har således visat, att inflytandet 
över företaget i hög grad förändrats från att helt ha legat i ägardisponenten Seth 
M Kempes händer, till att en lång rad interna och externa intressenter med olika 
värderingar kunde påverka beslutsfattandet vid företaget 65 år senare. 
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SUMMARY 

DECISION-MAKING AND DECISION POWER. ROBERTSFORS AB 
1897-1968. 

This thesis is linked with the research tradition developed within the «decision 
school», which claims that by selecting certain company decisions and analysing 
them, it is possible to build up a picture of how the company functions and what 
forms its internal power relationships have assumed. To be precise, the thesis 
deals with power relationships and methods of making strategic decisions; a stu
dy is made of changes in the actual decision-making process in an average-sized 
Norrland (North Country) forest company, Robertsfors AB (RAB) during the 
period 1897-1968. 

CHAPTER 1. DECISION-MAKING FRAMEWORK IN FOREST 
COMPANIES IN 19TH AND 20TH CENTURIES. 

During the 19th century the Swedish «mercantilistic» economy was decontrol
led, while demand for timber increased as Europe became progressively more in
dustrialized. The forest industry thereby took the lead in transforming Sweden 
into an industrial nation. 

The principal owner of a sawmill was usually a wholesaler. The owner of such 
a family firm wanted unlimited control over the company, and was even unwil
ling to allow responsibility for day-to-day running to be transferred to a board or 
hired managing director. 

The period around the turn of the century was a time of upheaval for most fa
mily firms. The forest companies had to contend with increasing international 
competition, and felling was beginning to exhaust the virgin forests. At the same 
time, the supporters of protectionism and controls were gaining in influence. In 
1906, for instance, the so-called Norrland Prohibition Act was introduced, for
bidding forest companies to buy forest from farmers in the four northernmost 
counties. 

Building pulp mills and purchasing forest had put a strain on company finan
ces before the purchasing ban was imposed, and the forest companies were mer
ged or taken over by various financiers and banks. New large-scale companies 
were formed, many with a diversity of owners and a considerable dependence on 
banking support. Shares in the biggest companies began to come within reach of 
the public, by means of low nominal values and introduction on to the Stock
holm Stock Exchange. 

Industrialization also brought with it the advance of the working classes. The 
workers banded together in trades unions, while new doctrines urging class 
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struggle and revolution were being disseminated. 
The strongly individualistic sawmill owners chose a variety of strategies to 

deal with this threat. One main method was to recognize the right of the workers 
to form unions, and to provide a counterweight by creating a strong employers4 

association. Another method was the «Kempe Line», which denied that the chief 
division lay between workers and capital. The discontent of the working classes 
should be resolved by means of profit-sharing, and by establishing arbitration 
tribunals which would settle pay disputes. The employer-employee relationship 
would thereby bear the stamp of good fellowship and solidarity. At the turn of 
the century, profit-sharing was being practised by only two Swedish forest com
panies — Munksjö and RAB. 

The First World War saw the introduction of new state controls and increased 
taxes. Throughout the war years share prices rose steeply and financial specula
tion was rife. During the 1910-decade the forest companies came to rely more and 
more heavily on the financial backing of the commercial banks. After the crisis 
of 1921-22 many companies were declared bankrupt, and ownership rights went 
to the banks. According to law, however, the banks were not allowed to own these 
companies for any length of time, and so investment companies were established 
to take over shareholdings. There were also a few expansive, well-established fa
mily firms, but these were exceptions within the Norrland forest industry, which 
henceforward was to become the Swedish industry most dependent on banking 
support. This development, together with generation changes in the family com
panies, led in time to an increasingly anonymous and diffuse ownership. To faci
litate company share trading, almost all remaining major forest companies were 
introduced on to the stock market during the inter-war years. Share ownership 
came to be seen more and more as capital investment only. Growth in value or 
high dividends became the all-important demands — a chance to influence the 
management of a company was no longer a vital consideration. By this means 
the power of the board and the managing director was increased. 

But the majority of the remaining small and average-sized companies retained 
their original structure, as did a few of the major companies; children and grand
children of the founder held managerial posts. Development had followed a pat
tern that all these firms had in common: all had expanded vigorously through a 
series of company acquisitions, sawmill modernization and pulp mill establish
ment. 

Things became critical for the sawmills during the inter-war years. The scarcity 
of timber and the 30's crisis, which brought a slump in sawn timber prices among 
other things, led to a fall in profits, in consequence of which a large number of 
sawmills closed down. It is estimated that during this period of so-called sawmill 
death, Norrland lost 50 °7o of its forest companies. 

The Second World War brought a new wave of controls to the country. The sta-
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te established its own group of forest industries. The Ministry of Supply was fo
unded, and an industrial commission was created, with extensive power for the 
control of industry's consumption of raw materials, production and sales. 
Foreign trade was controlled and regulated. 

Just as after the First World War, there occurred after both the Second World 
War and the Korean War a certain lessening of controls. All special regulations 
concerning forestry in upper Norrland were cancelled. 

After the Second World War pulp mills in Norrland had trouble obtaining raw 
material. As a result of this a large number of mills closed down, which in turn 
increased the chances of survival of the more robust companies. Large-scale for
estry underwent mechanization and rationalization, which led to a considerable 
decrease in the number of forest workers. 

As the 20th century progressed, the community took over more and more of 
the forest companies4 responsibilities concerning workers' accommodation, 
medical care, insurance etc., but during the 1950's and 1960's public and official 
attitudes changed again. Now fresh demands were made on the companies: they 
should show greater community responsibility, provide security of employment, 
relocate their activities to benefit depopulation areas, and consider it their moral 
duty not to discontinue production without first starting up some sort of com
pensatory enterprise. 

During the 1960's a national regional policy was formulated. Measures were 
taken that aimed to stimulate the industrialization of Norrland and slow down 
the process of depopulation. Later on these selective support measures came to 
be criticized for producing a distortion in industrial competition. Large compa
nies were often favoured at the expense of small and average-sized firms. Compa
nies became increasingly dependent on good contacts with the authorities if they 
were hoping for favourable economic conditions. 

There was also a considerable decrease in direct personal ownership after the 
Second World War, and ownership came to be distributed among more and more 
people. Paradoxically, concentration increased at the same time, in the form of 
a greater degree of institutional ownership. This development became more no
ticeable during the 1960's, with the result that juridical ownership became predo
minant in all major forestry companies. However, certain companies not quoted 
on the stock exchange retained their family firm character. The board members 
of the major companies usually held only a few tenths of the share capital. The 
companies sought board members with leading positions in successful enterpri
ses in other fields of industry, bankers, and legal and fiscal experts. The board 
had fewer and fewer supervisory functions, but became more a source of expert 
specialized knowledge. 
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CHAPTER 2. A BIRD'S EYE VIEW OF ROBERTSFORS AB 

In 1897 the Kempe family bought the Robertsfors Concern, 6 km upstream of 
Rickleån. Consisting of an old-fashioned sawmill, a fairly big farm and a small 
mechanical workshop in 1897, the concern was completely transformed under 
Seth M Kempe's management. Large areas of forest were purchased, a sulphite 
mill and power stations were built, and the sawmill was modernized, as was the 
loading place at Sikeå. 

At the time of purchasing, the Robertsfors concern employed about 150 full-
time workers. After this the number of employees increased considerably in the 
various production departments. From the 1910's onward the company em
ployed about 700 permanent workers and about 1 000 temporary workers. 
During the winter the latter were forest workers, and in the summer they could 
be log floaters or work at the harbour or on the farm. 

It was Seth M Kempe's aim to make RAB independent of banks, raw material 
suppliers, purchasers, consultants and central organizations. In order to achieve 
such independence the company would maintain financial solvency, mainly use 
only its own raw materials, not depend on one market only, and employ talented 
«white collar» personnel who together with Kempe would be well informed 
about all new projects. Furthermore, the company and its loyal workers would 
stay outside the central organizations of the labour market. 

In Robertsfors Kempe intended to create and maintain a unique company or
ganization with community peace and general welfare. This was to be achieved 
by means of a network of connections between permanent workers and compa
ny, e g through part-ownership, lifetime employment, bonuses and a local union 
without central affiliation. 

Kempe's housing policy was based on the principle that workers should live in 
their own homes. Using land that was sold or granted to them, the company wor
kers built their houses according to plans that Kempe himself had approved. 
They were also expected to produce their own basic foodstuffs on rented small
holdings. With paternalistic authority, Kempe wanted to control the whole life of 
the community, in large or small matters, and this state of affairs was largely ac
cepted by the people concerned. 

Through his shareholdings, and through daily reports from his personnel ma
nagers, Kempe would have complete control. The company would make maxi
mal use of its own resources — forest, water power, agricultural land and work 
force. Nothing was to be wasted: marshes should be drained and made producti
ve for forestry or farming purposes, sawmill waste should be put to some use, and 
so on. Kempe's demand for company independence thus went so far that it re
quired total control of production resources. 

Kempe's decision-making strategy was a result of his unwillingness to delegate 
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responsibility. He demanded of himself, as of his immediate subordinates, exten
sive knowledge about the various departments4 production, and about the new 
projects under discussion. 

RAB shareholders' meetings were expected to decide about loans and altera
tions in company articles. The RAB board had no function during Seth M Kem
pe's time; consequently the board was not called to its first meeting until 1920. 

In 1928 Seth M Kempe handed over responsibility for RAB to his eldest son, 
Erik Kempe, then 30 years old, but he had already in 1922 handed over most of 
his shares to his sons Erik and Ragnar, thereby making them principal part ow
ners. The diminishing importance of the shareholders4 meeting now decreased 
even further, as Erik Kempe's ideas about the company's main objectives were 
quite different from his father's. For him, the ideal was above all maximum profit 
on paid-up capital. This would be achieved with the help of modern mills fi
nanced by outside capital. He also believed that the industry needed central orga
nizations for the labour, raw material and sales markets. His strategy was based 
on a belief in the advantages of large-scale production, rational forestry and fi
nancial risk-taking with low solvency. 

The influence of the board increased when Erik Kempe took over as managing 
director, and it was now here that all major investment and contractual decisions 
were made. This came about because Seth M Kempe, as a member of the board, 
did not wish to relinquish completely his hold over the company. 

Over a ten-year period Erik Kempe successively took over the real power of the 
board. As managing director he accordingly came to make all important deci
sions by himself. The board's responsibilities were restricted so that once again 
they covered only staffing and subscription matters. 

The inter-war years were a time of upheaval in the socio-economic develop
ment of Robertsfors. State and municipal institutions took over community re
sponsibility from RAB, though the company continued to be involved in com
munity affairs to a limited extent. Erik Kempe extended the Robertsfors industry 
as much as possible, and at a suitable point in time he chose to shut down first 
the sawmill then the sulphite mill to facilitate a transfer of timber to MoDo AB, 
the sister company. 

After 1948 RAB's industrial involvement was largely finished. What remained 
was partly raw material production, partly financial activity. The company still 
meant a great deal for employment in Robertsfors. 

When in 1948 Ragnar Kempe took over the managing directorship, the posi
tion of the board became stronger again, and it was once more responsible for 
loan and investment decision-making. Between 1965 and 1968 the board meet
ings underwent a pronounced change. The board now kept itself regularly in
formed about the various lines of company business; study visits were arranged, 
and personnel members reported to the board on matters of current interest. 
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Budget questions were also decided by the board. 
Ragnar Kempe was keenly interested in the Roberts fors community and in 

questions of company democracy. He saw it as his duty to preserve and develop 
what remained of his father's life-work. 

RAB's activities now changed direction. At the end of the 1960's it became a 
so-called mixed investment company — a concern with one plant in Västerbotten 
and one in Västmanland, with a large share portfolio and extensive forest hol
dings. 

1968, a year of depression and stock market decline, was critical for RAB. One 
of its subsidiaries was forced to suspend payments and there was a drastic fall in 
company share prices. In the same year RAB was sold to MoDo AB. At the time 
of sale the company had such extensive forest holdings that only 13 forest com
panies in Sweden had larger supplies of raw material. 

CHAPTER 3. STRATEGIC DECISIONS 

Making strategic decisions in a company is a long-drawn-out process with num
bers of sub-decisions. The decisions gradually emerge from negotiations and 
compromises between management and the various interests within and outside 
the company. 

This thesis studies seven different strategic decisions, of which the first con
cerns the building of a sulphite mill in 1902. The formation of the decision was 
greatly influenced by Seth M Kempe's company strategy, his interest in forestry 
and his paternalistic views. In Robertsfors he saw an opportunity to put into 
practice his ideas about co-operation between employer and employee. His aim 
was that the company should be able to take advantage of the low-productive fir 
forests which it had not so far been able to make use of. If a sulphite mill was built 
in Robertsfors, sawdust and waterfall would also be exploitable sources of power. 
So the plans for building a sulphite mill in Hörnefors together with MoDo AB 
were discarded — a project that would have been economically more defensible. 

Seth M Kempe took part himself to a great degree in the extremely thorough 
preparatory work, as did his management personnel, and he acquired a great 
deal of knowledge himself before he called in an outside expert. The formal deci
sion was made at an extra shareholders4 meeting, but the practical decision had 
been made earlier by Kempe when he came into contact with a building con
structor who was interested in constructing a small mill where fine quality 
sulphite pulp could be produced. 

The second decision is about not building a sulphate mill between 1912 and 
1918. The background to this was that RAB was offered the chance of buying 
considerable quantities of sulphate wood from state-owned forests if the compa
ny would build a sulphate mill. There were three suggestions as to size and loca-
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tion. A large plant would entail considerable loans for mill and power station 
construction, and RAB would also have to buy large amounts of coal to operate 
the mill. 

This would mean abandoning several important principles for Kempe: high 
solvency, independence of external credit, and using only company-owned fuel. 
His confidence in the Robertsfors workers, and a desire to create a community 
without class conflicts, spoke against establishing a plant at the coast in Sikeå. 
Kempe saw primarily forestry motives behind the project. There could be great 
advantages in clearing deciduous trees and thinning out pines in the company fo
rests. 

The local manager placed greater value than Kempe did on the advantages of 
a delivery contract with the Swedish Forest Service, and for this reason he was in 
favour of a larger sulphate mill. But he still preferred Robertsfors to Sikeå, be
cause he would have found it difficult to supervise and administer operations in 
Sikeå himself. 

The production manager, on the other hand, had a direct personal interest in 
placing a sulphate mill in Robertsfors, as Kempe had promised him a sizeable sa
lary increase if Robertsfors was chosen. The constructor who had been called in 
had difficulty in understanding why Kempe was so against using coal as fuel. 

Seth M Kempe planned to build a smaller mill with low profitability, based on 
the company's own raw materials. Future demand for Crown timber would thus 
not increase, which was the whole point of the delivery contract. RAB's offer to 
the Crown was considered too low, and the sulphate mill plans were abandoned. 

The high profitability shown by the sulphate industry in the mid-1910's meant 
that Kempe was reluctant to give up the idea of a mill in Robertsfors, an idea 
which the local manager now however no longer shared. He had noted that the 
sulphate industry had been criticized for its air and water pollution, and he did 
not consider that the limited income from a small mill could compensate for the 
disadvantages of environmental pollution. 

In 1918 the difficult situation for RAB and the sulphate industry made the lo
cal manager and Kempe remove the sulphate mill question from the agenda, af
ter five and a half years of investigative work. 

It was almost two decades before the strategic decision to close the sawmill was 
made. 

Erik Kempe's «maximum profit» strategy was the complete opposite of Seth 
M Kempe's «resource-based» strategy. Seth M Kempe still retained a good deal 
of his earlier influence through his place on the board, especially since the 
board's position had been strengthened. The local manager in Robertsfors 
agreed with Erik Kempe. MoDo AB were very interested in buying RAB's saw 
timber supplies as they were short of their own raw material. Twice during the 
spring of 1935 Erik Kempe informed union representatives about closure plans 
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and described its economic and social effects for the workers. The union at the 
sulphite mill was all in favour of closure, as everyone there trusted in Kempe's abi
lity to solve the problems to the advantage of all. Naturally enough the loading 
place in Sikeå, and the sawmill workers, were against the idea. Their principal 
moral support came from the left-wing Social Democrat press which was critical 
of the company. Neither state nor municipal authorities had anything to do with 
the decision-making process. 

Before the decision was finally made there were both internal and external in
vestigations. They indicated that closing the mill and selling the saw timber to 
MoDo AB on the terms that Erik Kempe had negotiated would be highly advan
tageous for RAB. MoDo would also be able to take over those employees who 
could not be transferred within RAB or offered retirement. So the board gave its 
unconditional approval to the suggested agreement with MoDo AB, according 
to which RAB undertook to wind up its sawmill branch and to deliver its supplies 
of saw timber to the MoDo mill. The closure decision was finally made after less 
than four months' planning. 

During the Second World War RAB was faced with new problems, which led 
to the making of two new strategic decisions. One of these concerned the produc
tion of sulphite alcohol, which had long been under strict Government control. 
During the war the Government decided that production should be increased. 
The Chancellor of the Exchequer worked out the basis for an agreement to be 
made between the private producers and the Alcohol Monopoly, which in turn 
would sign individual long-term contracts with the producers, in which it would 
undertake to buy alcohol at a predetermined price. 

Kempe gave the sulphite mill production manager the job of studying the Go
vernment's delivery contract and making a cost calculation for RAB. In negotia
tions with various state authorities, Kempe managed to obtain further advan
tages for RAB. Less than a month after the suggestion was first presented for 
consideration, the RAB board decided to accept the managing director's propo
sal to build a distillery. 

To improve the employment situation in Robertsfors, at the end of 1942 the 
production manager contacted on his own initiative the Boliden Mining Compa
ny, where a method had been developed for using arsenic in timber impregna
tion. He put together all the necessary information and negotiated a draft con
tract with Boliden to be able to build an impregnation works. In 1943 Erik Kem
pe decided that the works should be built in Robertsfors — a decision which al
ready had the support of Ragnar Kempe. The other board members were never 
informed. The initiator and prime mover during the whole decision-making pro
cess was the production manager, while Erik Kempe did not participate to any 
noticeable degree — apparently he did not even read the contract before signing 
it. Little more than one month after the first approaches had been made to Boli-
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den, Erik Kempe signed the contract. 
After the war the possibility arose for RAB to utilize the current great demand 

for paper pulp and keep the mill operating at half power for a further number of 
years, but the raw material was in insufficient supply. One possibility was to de
lay closure until the next recession. Another was to close it as soon as possible 
and use the boom period to attract replacement industry and at the same time ob
tain a good price for the company's timber deliveries. This was the background 
to the next strategic decision. 

Erik Kempe was interested in closure for mainly two reasons: first, it was inde
fensible business economics to operate such a small mill instead of selling the 
pulpwood; second, he himself had been proposed as managing director of the 
MoDo concern, which was also suffering a considerable lack of raw material. 

The production engineer actively opposed closure, which he probably felt 
would be a personal failure. The workers were divided in their opinion. The 
younger ones were not against the idea of closure if other work could be made 
available. The older ones would prefer to keep working at the sulphite mill, even 
if that meant long periods of redundancies. 

Ragnar Kempe tried to persuade ASEA, a big group of companies within the 
electric industry, to set up a branch in Robertsfors, which would make it possible 
for the mill closure to be socially acceptable. Negotiations went on for two years 
before ASEA agreed to rent the sulphite mill and take over some of the workers 
who would be made redundant. During this negotiation period the mass media, 
the municipality and the Government tried in vain to prevent a closure by means 
of petitions and deputations. The National Trade Commission and the Ministry 
of Supply tried at first to stop the closure, but after Erik Kempe threatened to 
hand over his company's community responsibilities to the state if RAB was 
forced to continue against its will, both authorities had withdraw their opposi
tion. 

When ASEA announced its willingness to rent the mill, Erik and Ragnar Kem
pe did not hesitate over the closure. ASEAs decision was the result of Govern
ment pressure on the company, although its order books were already full, to put 
into effect large deliveries to the USSR — a requirement which was forcing it to 
expand capacity. That the choice of locality fell on Robertsfors was thanks to 
personal connections between ASEAs new production manager and Ragnar 
Kempe. 

One problem that RAB management had to deal with at the end of the 1960's 
was that the mechanical workshop could no longer continue to use its foundry 
premises in their current condition. There had been reminders from the Factory 
inspection authority that a changing-room must be built, and management was 
fairly certain that the same authority would demand environmental improve
ments in the foundry itself. 
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The County Government Board offered RAB very large subsidies to build a 
modern foundry, but the company board, with the exception of Ragnar Kempe, 
considered that a new construction would be an extremely dubious undertaking, 
and that it would be more desirable to close both the foundry and the mechanical 
workshop. Ragnar Kempe, on the other hand, was worried about the «unfortu
nate» consequences and the risk of poor publicity. 

Ragnar Kempe, the local manager, and the workshop and foundry manager 
were active in supporting a new foundry construction. To the rest of the board 
they gave as their motivation the fact that RAB would receive state subsidies for 
the project. 

The board was uncertain and divided over the company's aims, and grew in
creasingly doubtful over the wisdom of the project. But the monopoly on prob
lem formulation which the management had been given made it difficult for the 
board to relinquish the plans entirely. It was decided to modernize the old found
ry at a lower cost than management had originally planned. 

CHAPTER 4. CONCLUSIONS 

For Seth M Kempe and Ragnar Kempe the most important considerations were 
social values and such interests as «social responsibility» and independence. Seth 
M Kempe was primarily interested in maximum use of existing resources. It is al
so clear that the two first decisions studied here were not made under the influ
ence of maximum profit considerations. 

Such objectives as high productivity and economic efficiency were more im
portant to Erik Kempe. It is also clear that he did not represent only the interests 
of RAB and the local community — he also paid great attention to the effects of 
decisions on MoDo. Maximum profit became Erik Kempe's guiding star. 

It is a mark of Ragnar Kempe's period that RAB's social responsibility towards 
employees and community became increasingly important. 

The differences between the three Kempes are striking. Personal characteris
tics play an important role, but the different effects resulting from them also re
flect the general development in Swedish company management during the pre
sent century. 

The study also shows that the decision-making power of the managing direc
tor gradually diminished, from being almost total at the beginning of the centu
ry. Seth M Kempe exercised a virtual power monopoly right up until his retire
ment from the post of managing director in 1928. The influence of the board 
which represented the other shareholders, the society surrounding the company 
and RAB personnel, was negligible. 

When Erik Kempe took over as managing director his influence was already 
restricted; now it was the board that made the important decisions. 
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With the Second World War Government influence became increasingly no
ticeable. The balance of power within RAB was shifted when Erik Kempe took 
over the board's right to make major decisions. The influence of the board in
creased once again when Ragnar Kempe took over the leadership. 

The picture which has been provided of society's increasing influence over 
companies can be considered justified. On the other hand there is no direct sup
port for the hypothesis that board influence has successively diminished — the 
opposite seems rather to be true. Clearly, the board's influence depends more on 
personal qualities of the managing director and his management colleagues than 
on any developmental trends. On the other hand, state authorities are respon
sible for the most important restrictions on a managing director's freedom of 
action. During the 1960's the ability to negotiate with the state for economic ad
vantages became increasingly valuable. 
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FÖRKORTNINGAR 

ABF Arbetarnas Bildningsförbund 
bf Bondeförbundet 
Dal Dals Ångsågs AB 
DN Dagens Nyheter 
EK Erik Kempe 
fp Folkpartiet 
FCO Fackliga Centralorganisationen 
Husum Gideå & Husum AB 
Kbf Kubikfot 
Kbm Kubikmeter 
LO Landsorganisationen 
mtrl Material 
NO Näringsfrihetsombudsmannen 
RAB Robertsfors AB 
Rfs Robertsfors 
RI Robertsfors Intressenter 
RK Ragnar Kempe 
SAF Svenska Arbetsgivareföreningen 
SAP Svenska Arbetar Partiet 
Sandö Sandö Sågverks AB 
SEB Stockholms Enskilda Bank 
SHB Stockholms/Svenska Handelsbanken 
SMK Seth M Kempe 
SPIAF Svenska Pappersindustriarbetarförbundet 
Spritcentralen Vin & Spritcentralen 
SSIAF Svenska Sågverksindustriarbetarförbundet 
Stds Standards ca 4,67 kbm 
Sthlm Stockholm 
Stora Stora Kopparbergs Bergslags AB 
STU Styrelsen för teknisk utveckling 
SvPMT Svensk Pappersmassetidning 
SvPT Svensk Pappers-Tidning 
SvTT Svensk Trävarutidning 
SvD Svenska Dagbladet 
Tkr 1 000-tals kr 
VF Västerbottens Folkblad 
VK Västerbotten Kuriren 



NOTER 

Kapitel 1. R amar för beslutsfattande inom skogsindustriellt företagande under 1800- och 1900-talet. 

1 S e ex Axelsson (1981) s 12-20, Berle (1969) s 31, Cyert & March (1963) passim, Danielsson (1977) 
passim, Forsblad (1980) s 1-16, Lidén (1974) s 72, Sahlin-Andersson (1986) s 21ff, Winander (1982) 
s 117. 

2 Intressentbegreppet är lanserat av Eric Rehnman och inbegriper «de individer eller grupper som är 
beroende av företaget för att förverkliga sina personliga mål och av vilka företaget är beroende för 
sin existens.» Dessa är ägare, företagsledning, anställda, kunder, leverantörer, kommun och staten. 
För en diskussion om begreppet se Företagets intressenter och kontrakt. 

3 Skogsindustrin i Norrland, Dalarna och Värmland skiljer sig nämnvärt vad gäller betydelse, förut
sättningar, ägandeformer och produktionsinriktning i förhållande till övriga delar av landet ända 
fram till mitten av 1900-talet. För att möjliggöra enklare generaliseringar har därför södra Sverige 
med dess pappersindustri endast behandlats sporadiskt. Wik (1950) s 9. 

4 Carlson (1986) s 9ff, Carlgren (1925) s 17ff, Heckscher (1980) passim, Montgomery (1970) passim, 
Wik (1950) s 40ff, 80ff. 

5 Almqvist (1909) s 175ff, Andersson (1960) passim, Boethius (1921), (1942) passim, Glete (1987) s 
158ff, Gårdlund (1951) passim, Hissmofors lever (1979) s 38, Möller (1982) s 56ff, Sejersted (1980) 
passim, SvPMT 1931:4 s 332, Utterström (1985) passim, Wik (1950) s 84ff. 
Denne Astrup var för övrigt samme man som byggde upp Skutskär innan det år 1885 såldes till Stora 
för den med tidens mått mätt svindlande summan av 5 milj kr. 

6 Altin (1948) s 122, Altin (1955) s 19-24, 73-77, Utterström (1985) Del I s 242, 298, 338, 344, Jörberg 
(1956) passim, Lidén (1974) s 37f. 

7 Möller (1982) s 73ff, SvPMT 1931:4 s 332. 
8 Almqvist (1909) s 188ff, Glete (1987) s 183, Gårdlund (1951) s 43ff. 
9 Agrell (1961) passim, Andersson (1960) s 227ff, Arpi (1959) passim, Carlgren (1925) s 17ff, Carl

son (1986) s 13f, Hammarland (1961) passim, Ivarsson (1977) s 9ff, Mattson (1981) s 80, 192, Ring
strand (1917) passim, Sundblad (1961) passim, Tillander (1961) passim, Utterström (1985) passim, 
Wik (1950) passim. 

10 S e vidare kap 3.1. 
11 Riksdagens skrifvelse 1908:61, Motioner FK 1908:39, Motioner AK 1908:158, Lagutskottets utlå

tande 1908:36, SvPT 1908:7 s 66, SvTT 1912:28 s 269. 
12 Bosaeus (1949) s 145f, Nyström (1925) passim. Pappersmassa framställs dels mekaniskt i träslipe-

rier, dels kemiskt i cellulosafabriker med sulfat- eller sulfitmetoden. Sulfatmetoden innebär enkelt 
uttryckt att veden kokas sönder i en alkalisk vätska, och sulfitmetoden i en sur. Sulfitmetoden är bi
lligare men kräver bättre vedråvara, man kan ej heller tillgodogöra sig sådan tall-, löv- och granved 
som är angripen av röta. 

13 Altin (1955) s 19-23, Glete (1987) s 175ff, Qvist (1953) passim. 
14 Altin (1948) passim, Altin (1955) passim, Andersson (1960) s 315-328, 488f, Hildebrand (1970) pas

sim, Möller (1982) s 86ff. Med lagens synsätt var det fortfarande bolagsstämman och inte anställda 
direktörer som skulle ha det reella inflytandet och därför likställdes de med vilken annan tjänsteman 
som helst i företaget och ansågs inte värda något omnämnande i aktiebolagslagen. 

15 Andersson (1960) s 315-328, 486ff, Altin (1948) s 122, Dyverfeldt (1974) passim, Gårdlund (1947) 
passim, Hildebrand (1970) passim, Söderman (1970) s 33, Utterström (1985) Del II s 223, 226. 

16 Hildebrand (1970) passim, Jörberg (1956) s 158, Citatet är hämtat ur Bihang till Riksdagens proto
koll 1892 1 saml 2 avd 1 band motion nr 4. Andra kända nationalekonomer som företrädde samma 
idéer var Viktor Böhmert, John Stuart Mill och F.A. Walker. 

17 De övriga var Alsfos Traemassfabrik i Norge och pappersbruken De Naeyer et C:ie i Belgien, Hep
burn & Co i England, Ernst Laroche de Larochandy & Co, E. Mongin & Fils' och Papeterie Coope-
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rati ve i Frankrike, George Adler och Thode i Tyskland, Westmoreland Paper Company i USA och 
Schögmuhl Aktiengesellschaft i Österrike. 

18 Cars (1975) s 126-130, Bihang till Riksdagens protokoll 1892 1 saml 2 avd 1 band motion nr 4, Leff-
ler (1893) passim, Åsard (1978) s 16ff. Motionsställaren Klinckowström och Leffler kände till föl
jande antal fall av vinstdelning; Frankrike 84, Storbritannien 73, USA 49, Tyskland 18, Schweiz 12, 
Belgien, Holland och Sverige 5, Italien 4, Österrike-Ungern 2, Australien, Portugal, Spanien och 
Ryssland 1. 

19 Hellström (1925) s 36ff 
20 Heckscher E., Nutidssamhällets utvecklingstendenser, Ekonomisk Tidskrift 1939. Carlson (1986) s 

16. 
21 Se not 5. 
22 Dyverfeldt (1974) passim, Glete (1987) s 184ff, Utterström (1979) s 9. 
23 Pokorny (1963) passim. 
24 S MK t Grapengiesser 15.3.19. RBA. Carlson (1986) s 17f. 
25 Strålfelt (1961) passim. 
26 Bunte m fl (1982) s 187ff. 
27 Samuelsson (1974) passim, Åsard (1978) passim, SOU 1923:29 
28 Carlson (1986) s 19ff, Mattson (1981) passim. 
29 Qvist (1953) s 136. 
30 Boethius (1942) passim, Gårdlund (1951) passim, Lidén (1974) s 41, 73ff, SvPMT 1931:4 s 322, Ut

terström (1985) passim. Perioden efter denna introducerades Iggesunds Bruk 1949, SCA 1950 och 
Hylte Bruk år 1961. Senare tillkom Papyrus, Rundviksverken och Rockhammars Bruk. 

31 Dahmen (1950) s 304-310 s, Wik (1950) passim 
32 Se exempelvis den omfattande debatten i SvTT och VF åren 1934-36. 
33 Heckscher var återigen besviken på den ekonomiska politiken, som medförde en andra reglerings

våg, vilken kom honom att göra jämförelser med merkantilismen. »Då som nu skulle allting regle
ras, ingen troddes komma att göra vad som borde göras annat än efter statens minutiösa anvisnin
gar, effektuerade genom straff eller belöningar, allt efter omständigheterna.« Heckscher E., Gam
mal och ny merkantilism. Carlson (1986) s 21. 

34 Ivarsson (1977) s 42ff. 
35 S kogsindustriernas samarbetsutskott t J.W.R. Lilliestråle 1.10.45. RBA. 
36 Se kap 3.4. 
37 Svensk Skogsindustri i omvandling (1971) Del 1 s 415ff. 
38 Carlson (1986) s 22ff. 
39 S vensk Skogsindustri i omvandling (1971) Del 2 s 70 
40 Gårdlund (1985) s 48, Svensk skogsindustri i omvandling (1971) Del 1 s 72, del 2 s 39-62, 135ff, 

161 ff. 
41 Möller (1982) s 103ff, Utterström (1979) s 9ff 
42 Svensk Skogsindustri i omvandling (1971) Del 1 s 25, 209, Hissmofors lever (1979) s 174f. 
43 S vensk skogsindustri i omvandling (1971) Del 2 s lOf, 25 
44 Sköld (1975) s 8. 
45 Lidén (1974) s 39, 143ff. 20 procentslagen innebär att ingen får rösta för mer än 20 % av rösterna 

vid en bolagsstämma om inte bolagsordningen säger något annat. 
46 Lidén (1974) passim. Exempel på upproriska stämmor finns dokumenterat från bl a Graninge, 

Kinnevik och Uddeholm. 
47 Sköld (1975) s 22ff. 
48 Listan kan göras lång; exempel är de om arbetarnas och statens rätt till styrelserepresentation, 

skyddsombudens rätt att stoppa arbetet, inrättandet av skyddskommittéer, lagen om anställnings
skydd, främjandelagen, lagen om möjlighet att bedriva facklig verksamhet på betald arbetstid, stu-
dieledighetslagen, medbestämmandelagen, ny arbetsmiljölag, lagen om jämställdhet i arbetslivet, 
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lagen om allmän platsanmälan, ny aktiebolagslag, ny bokföringslag, prisregleringslag, lagen om 
kommunernas rätt att expropriera mark, byggnadslagen, ny jordförvärvslag. På detta kom så alla 
ökade skatter, AP-fondernas köp av aktier i privata bolag och slutligen löntagarfonderna. Staten 
har även i utökad omfattning börjat driva företag i konkurrens med enskilda personer. Allt detta för 
att anpassa företagens beslut till de uppställda målen vilka utifrån samhällets utgångspunkt är ange
lägna: hög ekonomisk tillväxt, full sysselsättning under inre och yttre balans, utjämning av inkoms
ter, förmögenheter och ekonomisk makt. 

49 Barnard (1938), Burnham (1941). 
50 Lidén (1974) passim. 
51 S e ex Ägarmakt på avskrivning (1979) passim, Lidén s 142. De gånger styrelsen har tagit över be

slutsfattande och VD hållits utanför är vid förändringar i företagsstrukturen och vid kraftiga resul
tatförsämringar. 
Det var formellt ägarna som även efter den senaste ändringarna i aktiebolagslagen år 1975, hade den 
yttersta beslutanderätten i företagen. Via andra särskilda lagar har dock införts bestämmelser om 
styrelserepresentation för de anställda och samhället. Det fanns emellertid andra sektorer inom det 
privata näringslivet där det samhälleliga inflytandet var betydligt större än i skogsindu-strin, såsom 
bankväsendet och försvarsmaterielproduktionen, men det är en annan historia. 

52 Exempel var Rottneros köp av AB Rasco som tillverkade gummerade remsor år 1967. Samma år 
övertog RAB pappershylse och tepåsetillverkaren Peopac. Möller (1982) s 109. 

53 Investmentbolag som bildades av ett familjebolag med tillhörande aktieportfölj var Ratos (fam Sö
derberg), huvudägare i Holmen. Investment AB Kinnevik (fam Klingspore och Stenbeck) ägde en 
dominerande post i Korsnäs och den halva av Marma-Långrör som inte fam Cervin hade övertagit. 
1960 köpte emellertid Korsnäs samtliga aktier i Marma-Långrör. Slutligen överlät Frans Kempes ef
terkommande en större del av sina aktier, huvudsakligen MoDo-aktier, till Förvaltningsbolaget 
Sanna. Pokorny (1963) passim. 

54 Forsgren (1968) passim, Lidén (1974) s 97ff, Svenska Aktiebolag (1968) passim, SOU 1968:7 s 17ff. 
55 Carlsson (1966) passim, Lidén (1974) sill, Svenska Aktiebolag (1943-1968) passim. En motsatt 

uppfattning finns dock. Ett vanligt talesätt efter Thomas Manns roman om huset Buddenbrook är 
«värvaren, ärvaren, fördärvaren». Denna uppfattning att söner till företagsledare främst i tredje ge
neration saknar initiativförmåga, företagarmentalitet och företagarambitioner omfattas av många 
se exempelvis Glete (1987) s 283, Ortmark (1981) passim. 

56 Gårdlund (1985) passim, Svensk skogsindustri i omvandling (1971) Del 1 s 25f, 143. 
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Kapitel 2. Robertsfors AB i ett fågelperspektiv. 

1 Orsaken till att man anlade järnbruk i Norrland var dels farhågorna om bränslebrist i de tradi
tionella bergslagsområdena, dels att det var billigare att transportera järnmalmen till det mer 
skrymmande träkolet än tvärtom. Rfs, det tidigare Edfastmark, fick sitt namn efter Robert Fin-
lay. Bruket var bara ett av ett tiotal bruk som tillhörde Jennings och Finlays handelsfirma, som 
för en tid var Sveriges största järnexportör. Redan 1795 byggdes i Fredriksfors ett finbladigt såg
verk som var i drift till 1832. Sågverket vid sågforsen byggdes om åren 1848 och 1893. Under 
1800-talet fanns även ett varv i Sikeå. Boethius (1921) passim. 

2 Bosaeus (1949) s 15ff, Nyström (1925) passim. 
3 Rfs skogsförvaltning är med sina 215 000 ha produktiv skogsmark och 280 anställda Västerbot

tens störste enskilde skogsägare. Jordbruket fick förfalla efter år 1968 men nyodlades år 1978 när 
SR-bönderna Henrik och Gösta Holmberg förvärvade det. Jonsson (1986). 

4 Exempel på idag verksamma företag i Rfs är ASEA CERAMA AB, ASEA Switchgear AB, AB 
Mikro-verktyg, Nordflex Sikeå AB, Norrlandsgjuteriet AB, Scandiamant AB och SAPA. 

5 SMK t Bäckström 10.7.06. RBA. 
6SMK t Belfrage 17.04.07, t Grapengiesser 31.1.07. RBA, Björklund (1976) s 110. 
7 RAB Disponentens berättelse 1921. RBA. SMK t Frisk 29.4.21. SHBA. 

Frans Kempe hade samma princip för MoDo men tvingades överge den när förbudet att köpa 
skog för bolag aktualiserades. F Kempes afskedstal till Mo & Domsjös aktieegare 21.12.16. MA. 

8 Lindegren (1908) s 20ff. Flera exempel finns, när SMK vägrar att ha någon beröring med arbets
givarorganisationer, t ex när han år 1913 inte ville ge medel till en insamling bland sågverksägarna 
för att understödja redarna i händelse av konflikt med stuvarna. SMK t Grapengiesser 20.2.13. 
RBA. 

9 Se SMKs Korrespondens och kopieböcker vilka visar klart den dagliga brevskrivandet. Se även 
kapitel 2.1.2. 

10 Dal Bolagsstämmoprotokoll 1879-1907. RBA. Franzén (1980-81)b s 56f, Gårdlund (1951) s 47f. 
11 Större innehav hade SMK, Henriette, Frans och Bernhard Kempe samt Thor Strömman och 

Lotty Bruzelius. Sandö Bolagsstämmoprotokoll 1889-1907. RBA. 
12 Förutom Seth M hade följande personer större aktieinnehav; Frans Kempe, Lotty Bruzelius och 

Mauritz Salin. Töre AB Bolagsstämmoprotokoll 1892, Köpebrev 21.1.92, Olsson t SMK 
14.12.02. RBA. 

13 Dal Bolagsstämmoprotokoll 1897. RBA. 
14 Olsson t SMK 14.12.02. RBA. Töre AB övertogs av det samma år bildade Nordiska Trävaru 

AB. Bakom detta bolag stod William Olsson och ett antal engelska trävaruimportörer vilka un
der åren 1898 till 1902 köpte in sex större skogsbolag i Norrbotten. Dyverfeldt (1974) s 9f. Skepp-
ning av bräder från SMKs bolag var år 1897 följande; Dal 8 500, Husum 8 000, RAB 5 000, Sandö 
9 500 och Töre 7 000 stds. Det sammanlagda taxeringsvärdet år 1900 för SMKs fyra bolag, när 
Töre ersatts av Husum, var 4,2 milj kr vilket kan jämföras med MoDos 3,3 milj kr. BiSOS H 
KunglMajrts Befallningshafvades femårsberättelser 1896-1900. passim. Nordisk Trävaru-kalen-
der för år 1897. 

15 SMK t Grapengiesser 4.5.07. RBA, Björklund (1976) s llOff, Lindegren (1908) passim, Qvist 
(1953)s 105. 

16 Behållningen per aktie blev 18 850 kr. SMK t Grapengiesser 8.11.07, Sandö Bolagsstämmo- och 
styrelseprotokoll 1907. RBA. 

17 Sulfit AB Mo och Domsjö var ett bolag, som bildades år 1902, för att driva de två sulfitfabriker
na i Domsjö och Hörnefors. 

18 Avtal Dals Ångsågs AB — Frånö Nya AB 1.9.11. RBA. 
19 Avtal Bank AB Norra Sverige — A B Norrlandsbanken — Dals Ångsågs AB — F orss AB — 

Sandö Sågverks AB, 18.12.13. Dal Styrelseberättelse 1917. RBA. 
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20 Ytterligare ett sätt att påvisa RABs ökade betydelse för SMK är att jämföra inkomsternas för
delning från de olika bolagen. Här har samma år valts som ovan. 

Tabell 32. Seth M Kempes inkomster från skogsbolag åren 1902, 1909 och 1917. Tkr. 

MoDo Dal Töre Sandö RAB RAB i % 
Utd Lön Utd Lön Utd Lön Utd Lön Utd Lön av tot 

1902 35 1 24 12 14 12 6 11 0 11 9 
1909 28 6 77 3 26 23 30 
1917 64 1 88 27 64 

Anm. I lön ingår styrelsearvode, disponentlön och provision av försäljning. 11909 års lön för MoDo 
ingår disponentlön och provision från Husum. 

Källa: SMK Huvudbok 1902, 1909 och 1917. RBA. 

21 Holm t EK 26.2.47. RBA. 
22 Att VDs skulle ha stor makt var en tradition inom släkten Kempe. Första gången öppen konflikt 

uppstod mellan styrelse och VD var när Frans Kempe, som var VD för MoDo och MoDo sulfit, 
år 1916 beslutade att bygga Husums sulfatfabrik utan att först meddela styrelsen. F Kempes af-
skedstal till Mo & Domsjös aktieegare 21.12.16. MA. 

23 Jacobsen t SMK 7.01.97. RBA. 
24 F. Kempe t SMK 30.09 & 1.10.97, SMK t Belfrage 5.10.97. RBA. 
25 Olsson & Jacobsen t SMK 4.10.97, SMK t Belfrage 5.10.97, SMK t Olsson & Jacobsen 5.10.97. 

RBA. 
26 Belfrage t SMK 21.10 & 5.11.97. RBA. 
27Köpekontrakt 13.11.97. Fredrik Jacobsens sterbhus — William Olsson, Köpekontrakt 

13.11.97. William Olsson — Fredrik Jacobsen Jr. RA. 
28 SMK t Jacobsen & Olsson 27.11.97. RBA. 
29 Krag t SMK 15.12.97. RBA. och not 27 
30 Köpekontrakt 7.12.97. William Olsson — Sandö Sågverks AB. RBA. 
31 SMK t Belfrage 20.12.97. RBA. 
32 De tre första platscheferna ansågs av SMK som allmänt odugliga och de brast främst i förmågan 

att ha «kommando över folket». Andra platschefer som fick sparken var Olsson vid Husum år 
1905. SMK t Anrep 18.10.98,26 & 29.7.99, 20.9.99, 24.9 & 1.10.00, SMK t Belfrage 20.12.97. t 
Grapengiesser 22.4.05. RBA. Ett citat som gäller sulfitfabrikschefen är följande: «Fresk sysslar 
med annat och därför blir arbetarna likgiltiga för vad de producerar. Måste bli annorlunda an
nars bör han avgå.» SMK t Grapengiesser 10.10.19. RBA. Andra exempel som visar på den vikt 
SMK tillmäter duktiga chefer och hans tro på att minskad produktion i huvudsak kan förklaras 
med dåliga chefer är SMK t Grapengiesser 15.2.05,29.4.11, 19.5.16, 11.2.19, 19.3.19. RBA. 
Rapporter och prover från tillverkningen, vattenprover etc sändes fortlöpande till SMK, som 
jämförde dessa med uppgifter från andra företag inom Kempesfären. Variationer i stockåtgång, 
apteringen av träden i skogen, kostnaden för något produktionsmoment till kors utfodring och 
arbetarbostädernas trappor diskuterades och utreddes ingående av SMK och hans tjänstemän. 
Skogsförvaltaren Klockhoff var den som hade svårast med att efterfölja kravet på regelbundna 
rapporter och erhöll ofta kritik för detta. 

33 Andra exempel är sorteringen vid Sikeå som erhöll en «översorterare». 
34 MoDo Bolagstämmoprotokoll 26.3.19. MA. 
35 SvTT 1916:11 s 260. 
36 Grapengiesser t SMK 15.11.15. RBA. Grapengiesser föddes i Jönköping som son till rådmannen 
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i d enna stad. Efter studentexamen och en kurs i bokföring anställdes han som bokhållare vid 
Strömnäs sågverk i Ångermanland. Efter två år avancerade han till inspektor vid Brunne sågverk 
och senare Svanö sågverk. År 1895 utsågs han till förvaltare vid Sandö Sågverks AB av SMK. Ef
ter nio år övertog han samma tjänst vid Husums sågverk för att slutligen år 1909 anställas som 
disponent vid RAB. Han gjorde sig känd som en driftig och klok industriledare. Malmström 
(1963). Intervju Nilsson, Norström, Lundberg, Grapengiesser. 

37 Strand (1985) passim. 
38 Intervju Forsblad, Grapengiesser. 
39 Boethius Rfs nyaste historia 1897-1920, Grapengiesser Anteckningar till Rfs historia efter 1897, 

EK PM Angående Rfs Bruk 1929, SMK t Grapengiesser 10.12.19. RBA. Burman (1987) s 34ff, 
Burman & Nilsson (1986) passim, Intervju Lundgren mfl. 

40 Hans inställning till fattigvården är ett exempel på hans synsätt. I motsats till de ledande i kom
munen och Belfrage ville han bygga en egen fattiggård. Denna fattiggård skulle ligga på brukets 
mark och ge dess arbetare möjlighet att vistas vid Rfs och bo på av bolaget ägda gårdar även på 
äldre dagar. Även i annan fattigvård än åldringsvård skulle det vara skilda huvudmän. SMK t 
Belfrage 1,7,11.11.01, SMK t Norstedt 30.12.97, 24.2.98. RBA. 

41 Rfs sulfitarbetareförening Protokoll. FA. Blixt var Västerbottens läns första ombud vid en 
SAP-kongress och dess förste partidistriktsordförande. Nyström (1984) Passim. 

42 Protokoll vid Rfs Förtroenderåds Sammanträden. RBA. 
43 SMK t Bagge, Belfrage, Grapengiesser åren 1906 och 1907. Arbetartidningen och Svensk Folk

viljan var organ för Svenska Arbetarförbundet respektive Svenska Folkförbundet. Dessa två or
ganisationer var bildade av icke-socialistiska arbetare. Flink (1978) s 29f. 

44 SMK t Grapengiesser 21.6,12.7.18, 19.3.19. RBA. 
45 SMK t Grapengiesser 5.2.18. RBA. 
46 SMK t Grapengiesser 30.4.17. RBA. 
47 SMK t Grapengiesser 20.1.19. RBA. 
48 SMK t Grapengiesser 25.9.18. RBA. 
49 Historik SPIAF 118. FA. 
50 SMK t Grapengiesser 10,13,15.8.19. RBA. Sex lokala fackliga organisationer bildades således. 

SSIAF hade två avdelningar, en för sågens arbetare (nr 221 ) och en för Sikeå lastageplats (nr 213). 
Svenska Grov och fabriksarbetarförbundet (nr 150) som år 1922 övergick till SPIAF lokala av
delning (nr 118) organiserade arbetarna i sulfitfabriken. Arbetarna vid mekaniska verkstaden 
och de i jordbruket var medlemmar i Metallindustri- respektive Lantarbetarförbundet (nr 251 
och 383) Slutligen fanns Svenska Transportarbetarförbundet (nr 117) för stuveriarbetarna i Si
keå. Inträdesanmälan och styrelseprotokoll för respektive avdelningar. FRA & SMA. 

51 SMK t Grapengiesser 7,13,19.8.19. RBA. Historik SPIAF 118. FA. 
52 SMK Förslag till bolagsordning AB Rfs arbetare. RBA. 
53 Umebladet 10.4.07. 
54 Umebladet 19.4.07. 
55 Umebladet 26.4.07. 
56 RI Teckningslistor, Bagge t SMK 20.5.07. RAB Bolagsstämmoprotokoll 23.12.07. RBA. 
57 Inbetalning å aktier uti AB Rfs Intressenter 1908. RBA. 
58 RAB Bolagsstämmoprotokoll 22.1.17, RI Bolagstämmoprotokoll 1908-1917. RBA. 
59 SMK t Grapengiesser 17.7.11. RBA. Att levnadsstandarden och inkomsterna var höga i Ro-

bertsfors jämfört med andra orter visas även klart i Burman (1987) s 34ff. 
60 «Rfs» (bok över inköpta skogshemman), RAB Disponentens berättelse 1898-1907. RBA. 
61 Strand (1985) passim 
62Åsträsk Ångsågs AB hade bildats år 1920 av Dir Oscar Hedberg, Fredrik Sverdrup, Oluf Aal 

och G. Collins med ett aktiekapital på 1,8 milj kr. Bolaget förvärvade fastigheter på 10 132 ha in
om Burträsk och 613 ha inom Norsjö socknar samt byggde ett sågverk i Åsensby i Burträsk. Bola
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get övertogs av Öhrviken och visade årliga förluster och år 1927 förvärvade RAB samtliga aktier 
samt övertog skulder för närmare 1 milj kr. Köpeskillingen var endast 100 kr men samtidigt över
tog RAB Åsträsks skulder och sålde AB Nysätra skogar för 50 000 kr. PM Åsträsk Ångsågs AB, 
PM AB Nysätraskogar. uå. RBA. 

63 RABs innovationer inom skogsvården uppmärksammades tidigt. Föreningen för skogsvård i 
Norrland höll redan år 1903 en exkursion på bolagets marker. Flera av provytorna var så intres
santa att de så småningom övertogs av Statens Skogsförsöksanstalt. Enbart de direkta arbetslö
nerna för skogsvårdande arbeten uppgick till över 700 000 kr. Bolaget lät exempelvis gräva 1 622 
km skogsdiken och rensa 468 km diken och bäckar under åren 1901-26. Professor Carl Malm
ström betecknade RABs skogsvård och försök som epokbildande och klassiska. Blidberg & 
Fahlgren (1963) s 403. Rfs Bruk och dess skogar (1927) passim. 

64Socialstyrelsens skogsarbetarundersökning. Uppgifter angivna av Rfs bruk 7.3.13. SA. RAB 
Styrelsens berättelse för år 1920. RBA. Minnesskrift 1926-1956. Umeälvens distrikt av Sv Skogs-
och flottningsförbundet, Lycksele. FA. Strand (1985). 

65 Rickleåns flottningsförening t Länsstyrelsen i Västerbottens län 24.4.47. RBA. 
66 Hammarland (1962) s 25. 
67Arpi (1951) s 187-192. 
68 Dal Disponentens berättelse 1904-1907. RAB Disponentens berättelse 1897-1927. RBA. 
69SMK t Nordstedt 3.2 & 5.2.98, RAB Disponentens berättelse 1898. RBA. 
70 SMK t Nordstedt 5.2.98, t Belfrage 7.12.01. RBA. 
71 N ya Samhället 10.4.07. 
72 RAB Disponentens berättelse 1898-1936. RBA. 
73 SMK t Adrian 29.3 & 4.5.98, 29.8 & 28.11.01, t Anrep 8.2 & 13.5.99, 26.3.00, t Belfrage 

28.12.97, 22.1 & 11.5.98, t Nordstedt 18.12 & 28.12.97, 21.3.99. RBA. 
74 SMK t Nordstedt 18.12.97, 3.2.98, t Olsson 12.2.98. RBA. 
75 SMK t Nordstedt 22.1.98. RBA. 
76 Strand (1985) s 19ff. 
77 SMK t Anrep 3.2.99, t Nordstedt 3.2.99. RBA. 
78 SMK t Nordstedt 12.4, 19.4, 26.4, 27.4, 3.5.98, t Wall 12.4.98. RBA. 
79 SMK t Anrep 1.10.00, RAB Disponentens berättelse 1898-1936. RBA. 
80 RAB Disponentens berättelse 1898-1936. RBA. 
81 SMK t Anrep 30.4.01. RBA. 
82 RAB Disponentens berättelse 1898-1936. RBA. 
83 RAB Disponentens berättelse 1904-1927, Frölander PM data ur Rfs sulfitfabriks tekniska ut

veckling. RBA. 
84 Åhrberg t SMK 26.1. & 19.9.27. RBA. 
85 Strand (1982) s 23f. 
86 Störst kommersiell framgång fick barkningsmaskinen som var den mest använda i Sverige fram 

till trumbarkningen infördes. RAB Disponentens berättelse 1898-1927. RBA. Bosaeus (1949) s 
53, Strand (1982) passim. 

87 SMK t Adrian 29.3.98, t Belfrage 20.12.97, Grapengiesser Anteckningar till Rfs historia efter 
1897. RBA. 

88 SMK t Adrian 30.3.98,2.05.99,16.7.01 1 Belfrage 25.4,23.10 & 20.11.01 t Nordstedt 30.3, 9.04, 
12.04, 29.04, 1.05.98 t Richert 28.06, 9.07 & 12.7.01 t Ålund 27.06 & 15.07.01, Olsson t SMK 
12.12.98,6.05.99, Grapengiesser Anteckningar till Rfs historia efter 1897, RAB Disponenten be
rättelse 1909, 1910, 1913 & 1914. RBA. 

89 Eklund (1982) passim. 
90 Burman (1987) s 23, Burman & Nilsson (1986) passim, Eklund (1982) passim. 
91 Eklund (1982) passim, EK PM angående Rfs bruk 1929, Boethius Rfs nyaste historia, Zetter

berg PM Av AB Rfs försålda ägostyckningar och avstyckningar. Rfs 8.3.46. RBA. 
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92 Eklund (1982) passim. 
93 Viktigaste konkurrentsågen var Buafors såg som köptes av Yttre Ultervattnets byamän på 1890-

talet. Denna ramsåg byggdes om år 1907 och sågade som mest 26 000 stockar eller 10 400 skogsku
bikfot. Sågen exporterade även till England ett större antal stolpar till skeppsmaster. År 1938 an
lade byamännen en cirkelsåg för att 1942 upphöra med driften i ramsågen. VK 14.10.77 

94 Att de bostadsbyggande arbetarna kom i skuld till bolaget såg dock SMK som något mindre lyc
kat. Eftersom en «odiös ställning» kunde uppstå. SMK t Grapengiesser 27.12.17. RBA. 

95 SMK t Grapengiesser 21.10.10, 29.11.11, Boethius Rfs nyaste historia 1897-1920, Grapengiesser 
Anteckningar till Rfs historia efter 1897, EK PM angående Rfs bruk, RBA. Logen 2676 Rfs Tret-
tioårshistorik. Umeå 1929, A. Hjelmerus samling av tidningsurklipp och småtryck 1907-1917. 
Rfs. FRA. Kommerskollegium. Industristatistik. RA. Lundström (1963) passim. 

96 SMK t Grapengiesser 25.9, 27.12.19, SMK Huvudbok, RAB Disponentens berättelse. RBA. VF 
17.11.36 

97 RAB Styrelse och bolagsstämmoprotokoll. RBA. 
98 Kempe (1923). 
99 Franzén (1980-8l)b, Höjer (1960) s 55, Olofsson (1964) s 233ff, Palmstierna (1973) passim, SvD 

17.6.59, Upsala Nya Tidning. 17.6.59, VK 14.7.58. 
100 Intervju Bäckström, Nilsson. 
101 Kempe (1945). 
102 Blidberg & Fahlgren (1963) s 401, Gårdlund (1985) s 25. 
103 Nordsvenska Virkesföreningens protokoll. RBA. 
104SOU 1933:25 s 176-179. 
105 EK t Åhrberg 2.5.28. RBA. 
106 RAB Styrelseprotokoll 5.12.28, RAB Disponentens berättelse 1928-1930. RBA. 
107 Qvist(1953)s 136. 
108 Intervju Bäckström. 
109 Instruktion för skogschefen Zetterberg och driftsingengör Frölander. Sthlm 6.10.40. RBA. 
110 Intervju Bäckström, Lundberg, Nilsson, Norström. 
111 Leve Rfs och dess husbonde. Manuskript till tal vid middagen av Zetterberg. RBA. 
112 Richert (1937) s 48, 132, 264. 
113 RAB Styrelseprotokoll 25,26,27.8.32. RBA. 
114 EK t Frölander 10.5.48, EK t TT 14.5.48. RBA. 
115 Intervju Bäckström. 
116 Hylén (1983) passim, Zetterberg t RK 4.1.49, 1.11.49, 26.5.50. RBA. 
117 Hammarland (1962) s 26. 
118 Blidberg & Fahlgren (1963) passim, Strand (1985) passim. 
119 Lindgren t Länsstyrelen i Västerbottenslän 9.12.46. RBA. 
120 Norlund (1973) passim. 
121 Syftet med den 1947 bildade Nordsvenska Virkesföreningen var att åstadkomma en «rättvis» 

fördelning av råvaran och en «skälig» prisnivå. EK bemötte kritiken mot kartellen med att Norr
landsindustrin hade samma rätt till samverkan och tillvaratagande av sina intressen som andra 
intressegrupper. Örnsköldsviks Posten 24.3.49, Rickelånsflottningsförening t Länsstyrelsen i 
Västerbottens län 24.2.47, EK t Länsstyrelsen i Västerbottens län 21.2.47. RBA. Norlund (1973) 
s 23. 

122 Bränslekommissionens sågverksutredning. RA. 
123 Lundström (1963) passim, Intervju Bäckström. 
124 EK t Åhrberg 20.1.33. RBA. 
125 Åhrberg PM Kalkyl rörande ny såg alternativt ombyggnad av den gamla. Rfs 31.3.33, Åhrberg 

t EK 31.1.33, Åhrberg t Bolinder 8.2.33, Åhrberg PM Förnyad utredning rörande ny såg vid Rfs 
alt. modernisering av den gamla. Rfs 18.2.33. EK t Åhrberg 31.3.33. RBA. 
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126 Richert (1937) s 69 & 84. Avslutning på sågverkets historia behandlas närmare i k ap 3.3. 
127 Dahmen (1950) s 313. 
128 Intervju Bäckström. 
129 Mer om själva beslutet och fabrikens tillblivelse återfinns i k apitel 3.4. AB Svensk Sprit t EK 

18.6.42, EK t AB Svensk Sprit 29.6.42. RBA. 
130 AB Svensk Sprit var ett försäljningsbolag, som bildades år 1917 av producenterna av sulfitsprit. 

Bolaget kom att fungera som mellanhand mellan producenterna och det oktrojerande AB Vin & 
Spritcentralen. EK t Frölander 25.6.41, Avtal RAB-Spannmålsbolaget 22.7.42, Förteckning å 
företag, vilka äro anslutna till AB Svensk Sprit och träffat avtal med Svensk Spannmåls AB om 
framställning av sulfitfodercellulosa. Sthlm 18.3.42, Sv Cellulosaföreningen t Herrar tillverkare 
av fodercellulosa 29.9.42. RBA. 

131 Rosenqvist (1942) passim. 
132 Avtal RAB-Jästbolaget 7.7.41, EK t Jästbolaget 7.7.41, Avtal RAB-Bageriidkarnas Jäst AB 

18.2.42, Frölander t AB Svensk Sprit 27.1.42. RBA. 
133 Forsgren PM Anläggningskostnad för maskiner och maskinella anordningar vid Rfs för fram

ställning av foderjäst. Rfs 14.10.43, Forsgren t Frölander 14.10.43, Bageriidkarna t EK 8.11.43, 
EK t Frölander 12.11.43, Frölander t EK 9.2.45. RBA. 

134 Data ur Rfs Sulfitfabriks tekniska utveckling. Rfs 1954. RBA. 
135 Toluen användes också som lösningsmedel och för framställning av bl a sprängämnen, färgäm

nen och läkemedel. Groth (1943) passim. 
136 Scandinavian Naval Stores AB t RAB 9.4.40, Ege Färg- och Fernissindustri t RAB 8.12.42, Sta

tens Industrikommission t RAB 13.1.41, Frölander t EK 1 & 14.12.42, 4.2.43. RBA. 
137 Avtal RAB-Krigsmaterielnämnden 10.5.43, Frölander t EK 14.3.45, Krigsmaterielverket t EK 

2.10.45, EK t Krigsmaterielverket 10.10.45. RBA. 
138 Strand (1985) passim. 
139 Se kap 3.5. 
140 EK t Aktieägarna 30.1.45, Zetterberg t EK 27.1.41, 14.2.41, 14.3.42. Zetterberg PM Av AB Rfs 

försålda ägostyckningar och avstyckningar. Rfs 8.3.46. RBA. 
141 In tervju Bäckström. 
142 Kommerskollegium. Industristatistik. RA. 
143 Lundmark (1984) Intervju Blidberg. 
144 Jacobssons far förolyckades i sulfitfabriken år 1910, då sonen Thorwald endast var nio år gam

mal. Denne blev tidigt politiskt medveten, och vid 16 års ålder följde han Kata Dalström på en agi
tationsresa i övre Norrland. Efter den syndikalistiska strejken 1918 vid RAB, blev han som en av 
de två strejkledarna avskedad. Han återanställdes emellertid senare som jordbruksarbetare och 
bildade år 1920 Lantarbetarförbundets lokalavdelning i Rfs, som fick ett 20-tal medlemmar. Sena
re blev Thorwald Jacobsson både primärkommunalt och landstingskommunalt aktiv. Han var 
under perioden 1936 till 1964 kommunalfullmäktiges ordförande och dessutom ordförande i 
kommunalnämnden 1945 till 1964. Med tiden blev han också något av kommunens «allt i allo» 
och lär som mest ha innehaft 18 ordförandeuppdrag samtidigt. 
Arbetarrörelsen skolade fram fler ledande personligheter i Rfs bland vilka J.E. Bäckström ansågs 
som den främste. Kooperativa förbundet blev hans livsuppgift. Vidare var han en skicklig för
handlare och kunskapsförmedlare. Andra namn som kan nämnas är O.K. Viklund och Artur 
Eriksson. Eriksson var ordförande för sulfitarbetarnas fackförening och var tidigt en ledande 
kraft inom SAP innan han uteslöts efter en schism med Thorwald Jacobson. 
Intervju Bäckström, Nilsson. 

145 EK Tal i Rfs den 11 jun i 1947. RBA. 
146 Intervju Bäckström. 
147 Intervju Blidberg. 
148 RAB Bolagsstämmoprotokoll 1936-68. RBA. 
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149 Axel Norström t RK 15.8.66. RBA. 
150 RK t RAB 11.10.66. AB Industribyrån PM Rapport över en utredning av vissa organisationsfrå

gor vid Rfs AB. Sthlm 5.5.50. RBA. Intervju Norström. 
151 RAB Personalstiftelse Huvudböcker, RAB Företagsnämnd styrelseprotokoll. RBA. 
152 Avtal RAB-MoDo 27.4.50. RBA. 
153 RAB Disponentens berättelse 1948-68. RBA 
154TF-mätning står för travat mått. Rfs skogsbruks företagsnämnd. Protokoll 16.6.69. RBA. 
155 Urm (1967) passim. 
156 RK t VF 8.3.50, RAB Styrelsens berättelse för åren 1950 och 1951, Styrelseprotokoll 27.4.50. 

RBA, VF 2 & 14.3.50, 13.6.51, VK VK 3.4.50, 17.4.51. Umebladet 17.5.50, Intervju Blidberg. 
157 Lundström (1963) passim, Strand (1985) passim, VK 19.10.68 s 14. 
158 RAB Bolagsstämmoprotokoll 26.10.36. RBA. 
159 RAB Disponentens berättelse 1948, RAB Styrelseprotokoll 16.3.51, RK t Friis 22.11.48. RBA. 
160 RAB Styrelseprotokoll 16.11.29. RBA. 
161 RAB Bolagsstämmoprotokoll 9,30.6.53, 27.4.54. RBA. 
162 RAB Styrelseprotokoll 9.9.65, 2.9.66. RBA. 
163 RAB Styrelseprotokoll 27.4.67. Kempe C. t Hackberg 24.10.67. RBA. 
164 RAB Styrelseprotokoll 17.4 & 17.6.68. RBA. 
165 Bakgrunden till etableringarna redovisas närmare i kapitel 3.6. RABs utvidgning av sin verk

samhet med ett cirkelsågverk i Sikeå har redan redovisats. 
166 Blidberg t RK 10.1.68. RBA. Intervju Blidberg 
167 Blidberg Leve Rfs och dess husbonde. Manuskript till tal 1947, EK Tal i Rfs den 11 juni 1947 vid 

middagen, Rfs skogsbruks företagsnämnd. Protokoll 16.6.69. RBA. 
168 Gaunitz (1979) s 147f. Som exempel på tre typerna från de företag som kom att ingå i SCA näm

ner Gaunitz följande företag; Skogsbaserade företag: Svartvik, Sund, Skönvik, Kramfors, 
Holmsund och Munksund. Industribaserade företag; J A Enhörnings Trävaru AB, Exploate-
ringsinriktade företag: Obbola Ångsågs AB. 

169 Diagram 22. RABs undervärdering av lagret 1898-1925. Fasta priser (1900= 100). Tkr. 

T kr 

-250 

-500 

1900 1910 1920 1925 kr 

Källa : RAB Disponentens berättelse 1898-1925. RBA. 
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Diagram 23. RABs överföring av medel till fonder 1898-1925. Fasta priser (1900= 100). Tkr. 

1 k r  500 

250 

A, o 

-250 

-500 

1920 1925 nr 1900 1910 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1898-1925. RBA. 

170 RAB Disponentens berättelse 1921. RBA. 
171 Soliditeten kan även beräknas utifrån det egna kapitalet i re lation till anläggningstillgångarna, 

och anläggningstillgångarna i förhållande till balansomslutningen. Dessa mått visar för RABs 
del enbart att anläggningstillgångarna fick allt mindre betydelse. 
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Kapitel 3. Strategiska beslut 

1 Se exempelvis March & Simon (1958), Simon (1960) och Simon (1971). 
2 Ytterligare andra, som främst studerat beslutsfattande i politiska organisationer, kritiserade 

även de ovanstående teoribildningarna för att de tog för lite hänsyn till att olika intressenter hade 
skilda mål. Dessa såg beslutsfattande främst som ett resultat av förhandlingar och kompromisser 
mellan olika intressentgrupper. Vidare utgick aktörerna i beslutsprocessen från det senast fattade 
beslutet och byggde vidare på detta. Det är i det här sammanhanget som begreppet «de små beslu
tens tyranni» myntades. Studier visade också att moraliskt engagerade aktörer och beslutsfattare 
förhindrade ifrågasättande och förändringar. Allison (1971) passim, Winander (1982) s 126-128. 

3 Axelsson (1981) s 12ff, Cyert & March (1963)s 5ff, Sahlin-Andersson (1986) s 21 ff, Winander 
(1982) s 124ff 

4 För kritik se bl a Ansoff (1965). 
5 Nyare beslutsteorier, som «soptunne-teorin», hävdar att besluten i företagen inte nödvändigtvis 

växer fram med ett problem som inledning. Företagsledningens olika mål för verksamheten är 
för det första oförenliga och för det andra dåligt definierade. Vidare framstår omvärldens för
väntningar och krav som oklara och förvirrade. Beslutsprocessen liknas vid en soptunna i vilken 
aktörerna tömmer problem och lösningar vilka alstrar nya problem och lösningar. Processen är 
kontinuerlig, aktörer kommer och går och vid flera tillfällen tvingas de till en mängd olika val. 
Pga mer eller mindre slumpmässiga händelser finner företagsledningen en lösning eller ett prob
lem varvid de söker problem till den funna lösningen eller tvärtom. Sahlin-Andersson (1986) s 
52f, Winander (1982) s 128-130. 

6 Se exempelvis Ahlberg (1972) och Strömberg & Wirdenius (1961). 
7 Larsson (1981) s 1-8. Inom Arbetslivscentrums projekt «Fack i företagsledning» har man gjort 

sex fallstudier, vars avsikt har varit att belysa förutsättningarna för facklig medverkan i strategis
ka beslut i företagen i och med införandet av MBL-lagen. De fann dock att de förhoppningar som 
arbetarrörelsen knutit till lagen visade sig vara för stora. Alarik m fl (1983) passim. 

8 Se exempelvis Streyffert (1961) s 46. 
9 Hanson (1986) s 21, Lidén (1974) s 26f, Gustafsson (1979) s 14. 

10 Hanson (1986) s 106f. 
11 Företagens intressenter och kontrakt (1982) passim. 

Jörberg anser att företagsledare redan på 1870-talet hade olika mål och strategier för företagen 
beroende på deras förhållande till dem. Han delar upp företagsledarna i tre kategorier; tjänste
mannadirektörer, ägare-företagare och allmän företagare. Tjänstemannadirektören var anställd 
som disponent men ägde endast en mindre antal aktier i bolaget. Dessa var mer benägna till större 
investeringar än övriga företagsledare. Ägare-företagare var de företagare som helt dominerade 
ägandet i det företag som de styrde. Allmänföretagare var främst grosshandlare, som ägde rela
tivt stora aktieposter i ett flertal företag. Jörberg (1956) s 11. 

12 Gustafsson (1979) s 13. 
13 Gustafsson (1979) s 355, Rhenman & Skärvad (1977) s 36ff, SOU 1968:7 sii. 
14 Larsson (1981) passim, Lidén (1974) s 31, Lundahl & Skärvad (1980) passim, Rhenman & Skär

v a d  ( 1 9 7 7 )  s  3 6 f f ,  W i n a n d e r  ( 1 9 8 2 )  s i l l .  
15 Winander (1982) s 115. 
16 Företagens styrsystem (1982) s 42ff, Forsblad (1980) s 10. 

Andra liknande exempel är Rhenman ( 1967) och Lidén ( 1974) som delar in beslutsprocessen i föl
jande steg: Initiativtagande, formulerandet av mål, problemlösningen och slutligen det formella 
beslutet. 

17 Sahlin-Andersson (1986) s 38, 193. 
18 Strategiska beslut har givits olika innebörd, se ex Alarik m fl (1983) s 25.1 Corporate Strategy s 

18 definierar Igor Ansoff strategiska beslut enligt följande: «Strategie decisions are primarily 
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concerned with external, rather than internal, problems of the firm and specifically with selec
tions of the product-mix the firm will produce and the market to which it will sell... it is the prob
lem of deciding what business the firm is in and what kinds of business it will seek to enter.» And
ra exempel på definitioner av stora och viktiga beslut finns i Sahlins-Andersson (1986) s 22. 

19 Valet av beslut kan naturligtvis diskuteras. Hänsyn har även tagits till källmaterialsituationen. 
Om materialet hade varit mer utförligt rörande besluten att starta en finansverksamhet, dvs köpa 
aktier i börsnoterade bolag och engagemanget i Peopac, hade naturligtvis dessa tagits med. Det 
stora beslutet att investera i sulfitfabriken 1929 som har utelämnats kan också diskuteras, men 
här var det aldrig frågan om att starta någon ny verksamhet. 

20 Av de 68 träsliperier som fanns i Sverige i början av 1890-talet fanns endast tre i Norrland: Forså 
från 1868, Lottefors 1889 och Torpshammar från 1869. Under 1890-talet anlades bara ytterligare 
tre, Matfors och Sörfors i Medelpad år 1894 och Högforsen vid Ångermanälven år 1898. Under 
åren 1900 till 1902 byggde Graningeverkens AB, Forse sliperi och år 1901 byggde Skönviks AB 
Nedansjö vid Ljungan. Under perioden fram till och med år 1910 byggdes fem sliperier i Norrland: 
Iggesund, Skellefteå, Sundsvall, Umeå och Åsbacka träsliperier; under tioårsperioden därefter yt
terligare fem i Norrland nämligen Hallstanäs, Högforsen, Luleå, Ytterstfors och Äggfors. 

21 SMK ägde aktier i Utansjö indirekt via Dal och Sandö och privat under åren 1907 till 1909. SMK 
Huvudbok 1907-09. RBA. 

22 SMK t Anrep 24.4.99. RBA. 
23 SMK t Adrian 13.4.99, 18.12.99, SMK t Nordstedt 13.1.99, 18.12.99. RBA, Boethius (1921) s 217. 
24 SMK t Adrian 18.12.99. RBA. 
25 SMK t Nordstedt 24.1.99, 24.4.99. RBA. 
26 Kalcium-karbid framställdes genom att kalk och kol smältes i elugnar, och användes som belys

ningsmedel vid denna tid. Vattenkraften i Rfs ansågs emellertid inte vara tillräcklig för sådan 
produktion. Svensk tillverkning av kalcium-karbid fanns tidigare vid Alby karbidfabrik i Medel
pad och Månsbo karbidfabrik i Dalarna. En fabrik för brikettkol och träättika skulle ha svårighe
ter att klara sig ekonomiskt pga att priserna beräknades falla om en fabrik byggdes. Träfiberskivor 
var av typen Campoboard, vilka började tillverkas av Svenska Campo-board AB år 1904. SMK t 
Belfrage 11.5.98, 26.6.00, SMK t Adrian 26.6.00, Arpi (1951) s 71, Gasslander (1959) s 258. 

27 SMK t Anrep 99.4.24. RBA, Holmer (1944) s 147. 
28 SMK t Belfrage 18.4.99. RBA. 
29 Avsnittet är, där inget annat anges, baserat på Strehlenert (1901). Klason skulle komma att bli den 

svenska massaforskningens portalgestalt genom sin forskning inom träkemi och utveckling av cel
lulosatillverkningen. Strehlenert har karaktäriserats som en föregångsman på flera områden, sär
skilt inom cellulosakemin. De problem han arbetade med var i huvudsak glödlampstillverkning, 
konstsilkesframställning och sulfitlutens tillvaratagande och användning. Bosaeus (1949), Bod
man (1945) passim, Sundin (1981) s 139ff. 

30 Compoboard var en kombination av trä och papp i stora tunna skivor, sammansatta av ett inre 
lager väl torkade parallella träribbor, lagda vinkelrätt mot skivans längdriktning, och två yttre la
ger av impregnerad, hårt pressad papp. Allt bands ihop av cement. Materialet var dragfritt, isole
rande och ljuddämpande och användes till tunna skiljeväggar, reparationer av äldre byggnader 
mm. Trots att compoboarden var mycket dyr hade den fått en stor åtgång som byggnadsmaterial 
tack vare att den var lätt att sätta upp, vilket ledde till låga arbetskraftskostnader. I Sverige fram
ställdes Compoboard i en fabrik i Forserum vilken ägdes av Svenska Compo-Board AB. 

311 Tyskland började viskosen användas under denna tid inom kruttillverkningen och inom textil
industrin för framställning av konstsilke. 

32 Sammanlagt gjordes 15 kok varav tre på sågspån. Man prövade olika sorters kokning med såväl 
lång som kort tid och kokning under högt och lågt tryck. Man prövade även kokning med indi
rekt ånga. 

33 Bosaeus (1949) s 68. 

238 



34 SMK t Beifrage 29.3.00, Strehlenert t SMK 25.4.00. RBA. 
35 Strehlenert t SMK 4.12.01. RBA. Strehlenert (1901). 
36 Strehlenert (1901). Vad gäller experimentens praktiska betydelse med avseende på konstsilketill-

verkning skulle det dröja ett tjugotal år innan de fick ett omedelbart ekonomiskt värde. Strehle
nert startade dock en egen konstsilkefabrik i Noi år 1906 utifrån sina experiment i Dal. För kruttill
verkning av viskosmassa skulle det dröja ända fram till 1930-talet innan den tekniska utvecklingen 
gjorde det möjligt att framställa högvärdiga sprängämnen ur detta material. Bosaeus (1949) s 56 
& 68f. jmf Sundin (1981) s 141f och Gårdlund (1985) s 11. 

37 Bosaeus (1949) s 98f, Sundin (1981) s 130ff. 
38 Efter examen från Chalmers 1883 blev Magnus Hansson (1862-) ingenjör vid sulfitfabrikerna 

Mölndal, Forsbacka och Stömne. Han byggde och ledde sulfitfabrikerna Hjerpen 1987-89, Gy-
singe 1889-94, Forshaga 1894-98 och slutligen Tofte i Norge 1898-1902. SvTT 1920:7 s 366. 

39 SMK t Adrian 7.2.00, SMK t Belfrage 9.12.01, 15.12.01, 3.1.02, SMK t Hanson 11.2.02. RBA. 
40 Bästa resultatet fick slipmassan. Belfrage Kalkyl, utvisande vad granvirke efter olika behandling 

lemnar per fast kubikfot i netto, uå, SMK t Belfrage 21.1.01. RBA. 
41 Förordningen av den 19 mars 1888 angående åtgärder till förkommande av överdriven avverk

ning å ungskog inom Västerbotten och Norrbottenslän förbjöd detta. Tellgren PM 6.8.01. RBA. 
42 SMK t Adrian 7.2.00, SMK t Belfrage 30.10, 5 & 14.11.01. RBA. 
43 SMK t Belfrage 18 & 27.11.01, t Ålund 24.10.01. Se även diverse PM i mapp Kalkyler för sulfitfab

riken 1900-1902. RBA. 
44 Belfrage Tabell över barkningsförlust och virkesåtgången per ton massa vid olika medeldimen

sioner å papptimret. Dal 28.11.01, SMK t Belfrage 18.11.01. R BA. 
45 SMK t Belfrage 21.1.01, Ålund 21.1.01. RBA. Insikten om att småväxt skog kunde tillvaratas för 

massaproduktion offentliggjordes av Ålund ett år senare vid Västerbottens läns hushållningssäll
skaps årssammanträde. Hans föredrag publicerades även senare i SvTT 1903:3 & 4. 

46 SMK PM Utdrag ur jägmästare Ålunds bref af den 27 jan 1901. RBA. 
47 Adrian PM Jämförelse mellan kostnaderna för eldning med träaffall och stenkol. Dal 19.10.01, 

SMK t Adrian 10 & 25.4, 1.8, 116.10.01. RBA. 
48 SMK t Adrian 7.2.00, 3.8.01. RBA. Nils Hansson (1868-) hade tidigare varit ingenjör vid sulfit

fabrikerna Hjerpen 1888-90 och Mackmyra 1890-97. 
49 SMK t Adrian 7.2.00, Anrep 12.10.00, Belfrage 30.10.01. RBA. 
50 Strehlenert t SMK 25.4.00. RBA. 
51 Kostnaden per år för massaveden beräknade till 92 000 kr, tillverkningen 191 000 kr, skeppning 

2 000 kr, administration vid huvudkontoret 16 000 kr, räntor 44 400 kr, skatt och försäkringar 
20 000 kr, summa sumarum 365 400 kr per år. Med ett försäljningspris på 115 kr per ton som gav 
460 000 kr i intäkter skulle fabriken således ge en årlig vinst på 94 600 kr. Fyra stycken osignerade 
och odaterade räntabilitetsberäkningar. RBA. 

52 Jensen & Dahl t SMK 1.3.01, SMK t Belfrage 21.1.01. RBA. 
53 SMK t Adrian 7.2.00, 25.4,7.5,7.11.01, Belfrage 1.2, 30.10, 27.11, 9.12.01, Nils Hanson 3.7.00, 

Ålund 2.12.01. RBA. 
54 SMK hörde sig för hos olika ledande personer inom sulfitindustrin om lämpliga kandidater, där

ibland ingenjör Nils Hanson vid Utansjö sulfitfabrik, vilken bör ha nämnt sin bror Magnus Hans
son dä. Denne Magnus Hanson blev den som kom att såväl planera som leda byggandet av Rfs sul
fitfabrik. Exempel på personer som tackade nej pga att den planerade fabriken ansågs för liten var 
Arthur Stålnacke och ingenjörerna Qviller från Essvik och Lundbäck. När dessa tillfrågades var 
planerna att bygga en fabrik på endast 3 000 ton. 

55 Belfrage PM Kostnaden för transport af sågspån från sågen vid Rfs till Sikeå och vidare med 
pråm t.ex till Mo. 23.10.01, PM Beräknad kostnad för transport af massaved dels å järnväg från 
Rfs såg till Sikeå samt flottläggning där, dels flottning från sågen till Rickleå samt bogsering till 
hamn och flottläggning. 23.10.01. RBA. 
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56 Bergström hade tidigare ansvarat för byggandet av Bergvik och Skutskärs sulfitfabriker. Berg
ström PM Kostnadsförslag till sulfitfabrik vid Rfs. febr 1902, SMK t Belfrage 9, 15.12.01. RBA. 
Bosaeus (1949) s 66. 

57 SMK t Belfrage 8.2.02. RBA. 
58 Den kombinerade produktionen skulle ske genom att använda en liggande och en stående koka-

re. SMK t Belfrage 22.1.02, Hanson Generellt kostnadsförslag å en sulfitanläggning om 4 000 å 
4 500 ton årlig produktion af prima lufttorr cellulosa. 16.1.02. RBA. 

59 SMK t Belfrage 6.2J32, Hanson 6.2.02. RBA. 
60 SMK t Adrian 21.1.02, Hanson 22.2.02, Karlstads Mekaniska Verkstad 31.12.01, 4.1.02. RBA. 
61 RAB Bolagsstämmoprotokoll 11.2.02. RBA. 
62 Gårdlund (1951) s 69f. 
63 SMK Huvudbok för 1903 och 1904, Aktiefrågor. RBA. 
64 Jonsson & Sandqvist (1970) passim 
65 Hanson PM ungefärlig kostnad af sulfitanläggningen Rfs. 9.10.02 RBA. 
66 RAB Disponentens berättelse 1902-1904. RBA. 

67Tabell 33. Intäkter och kostnader per ton i kr för sulfitfabriken. Beräknade och faktiska. 

Beräknade 1904 1905 1906 1907 1908 
Råvara 23 41,43 43,32 39,91 40,99 37,73 
Svavel 11 10,64 10,16 10,96 10,12 10,54 
Kalksten 2,50 1,81 1,63 1,35 1,20 1,38 
Emballage 3,50 5,56 3,73 3,56 4,18 3,83 
Slitage & reparation 8 3,09 4,62 6,29 8,57 8,34 
Arbetslön 13 16,59 14,57 15,63 15,80 16,19 
Administration 5 1,97 2,07 1,82 2,21 2,07 
Bränsle 4 2,90 3,05 4,64 5,77 8,47 
Frakt till Sikeå 0,75 0,19 0,25 0,60 0,56 0,60 
Skeppningskostnader 0,50 0,95 1,12 1,34 1,18 1,41 
Adm vid HK 4 1,94 1,73 1,67 2,65 2,77 
Räntor 11,10 10,09 9,89 10,30 13,09 12,92 
Skatt & försäkring 5 0,63 0,54 3,26 3,17 4,56 
Summa kostnader 91,35 98,37 97,91 101,33 109,49 110,81 

Produktion 4 000 3 983 5 824 6 079 6 891 7 792 

Försäljningspris 115 121,68 121,68 121,49 120,45 120,45 

Källa: RAB Disponentens berättelse 1904-1908, Räntabilitetsundersökning. RBA. 

68 Kalix sulfatfabrik drevs med en ånganläggning. Denna fabrik lades emellertid ned år 1918. Under 
perioden efter 1910 anlades endast en sulfatfabrik utanför Norrland, nämligen Skoghall i Värm
land. Nyström (1925) s 404-411. 

69 Framställningen bygger på artiklar ur SvPT åren 1910 till 1920. 
70 SMK t Grapengiesser 8.10.12. RBA. 
71 Carlsson PM Förslag till anläggning af Sulfatcellulosafabrik. Långbron 14.12.01. RBA. 
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72 Tabell 34. Domänstyrelsens leveranskontrakt 1909 till 1911. 

År Företag 
1909 Ytterstfors trävaru AB 
1909 Umeå trämassefabrik 

Kvantitet 
25 000 kbm gran 
15-20 000 kbm gran 

1909 Baltiska trävaru AB & Töre AB 35 000 kbm tall & gran 
1910 Öhrvikens AB 
1910 Skellefteå trämassefabrik 
1911 Luleå träsliperi AB 

20 000 kbm gran 
30 000 kbm gran 
35 000 kbm props & massaved 

Källa: BiSOS, Statens domäner 1909 & 1910. SOS Kungl Domänstyrelsens Förvaltning 1911. 

73 Norrländska Skogsvårdskommitten år 1912 del 1 s 540-553. 
74 SMK t Grapengiesser 8.10.12. RBA. 
75 Kungl. Domänstyrelsen. Försäljning af pappersmasseved. Sthlm 15.11.12. SMK t Grapengiesser 

16.11.12. RBA. SvPT 1912:30 «Ny sulfatfabriksanläggning i öfvre Norrland?». 
76 Efter examen vid Chalmers 1883 var Hellner (1868- ) ingenjör vid Långeds pappersbruk och mas

safabrik 1885-93 därefter chefsingenjör vid Gustafsfors fabriks AB 1894-99 och Vermbols fabriks 
AB fr o m år 1899. Därefter ledde han byggandet av sulfatfabrikerna Obbola och Wäija åren 1912-
14. Hellner hade uppenbarligen varit kurskamrat till Magnus Hanson på Chalmers. 

77 SMK t Grapengiesser 27,28.9.12. RBA. 
78 Andrew, L.P. t SMK 28.10.12, SMK t Grapengiesser 30.10.12. RBA. 
79 SMK t Grapengiesser 2.11.12, Grapengiesser t SMK 5.11.12, Hansson t SMK 16.11.12. RBA. 
80 SMK t Grapengiesser 28.9.12, 9.10.12. RBA. 
81 Grapengiesser PM Förberedande utredning rörande sulfat- massetillverkning vid Rfs. Rfs 

27.10.12, SMK t Grapengiesser 1.11.12. RBA. 
82 SMK t Grapengiesser 10,23.10.12, Grapengiesser t SMK 23.10.12. RBA. 
83 SMK t Grapengiesser 25.10,13.11.12, Grapengiesser t SMK 29.10,4,5,11.12. RBA. 
84 Grapengiesser PM Förberedande utredning rörande sulfat- massetillverkning vid Rfs. Rfs 

27.10.12, Adrian t SMK 15.10.12, SMK t Grapengiesser 28,30.9.12, 8.10.12, 1.11.12. R BA. 
85 SMK t Grapengiesser 29.10.12. RBA. 
86 Hellner PM Kostnadsförslag för Rfs Bruk. Fredriksberg 21.11.12. RBA. 
87 Han skrev bl.a. «Om man också icke kan vänta samma resultat af en sulfatfabrik, så är det nog 

troligt att en dylik inrättning skulle godt bära sig.» SMK PM Konfidentiellt. Sthlm 15.11.12, SMK 
t Grapengiesser 15.11.12, 2.12.12. R BA. 

88 Grapengiesser t SMK 27.10,9.11.12, SMK t Grapengiesser 2,12.11.12. RBA. 
89 SMK t Grapengiesser 27.9.12. RBA. 
90 SMK t Grapengiesser 10,27.9.12,1.11.12. RBA. 

91 Tabell 35. Beräknat råvarubehov i kb m vid fyra alternativa produktionsvolymer. 

Källa: SMK Räntabilitetskalyl 14.12.12. Börresen PM Förslag till byggnad af sulfat-cellulosafabrik 
mest möjligt kombinerat med nuvarande sulfitfabrik vid Rfs, Rfs 26.10.12, Börresen PM Utlåtan

Egna skogar 
Köp efter Rickleån 
Köp övrigt 
Sågavfall 
Summa 

4 000 5 000 6 000 8 000 
12 000 12 000 12 000 14 900 

5 700 5 700 11 300 11 300 
6 000 12 000 12 300 15 700 

5 700 
23 700 29700 35600 47 600 
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de vidrörande Herr Ingenjör Hellners förslag till sulfitfabrik om 8 OOO tons delvis kombinerat med 
nuvarande sulfitfabrik, Rfs 3.12.12, Börresen PM Sulfatfabrik om 5 a 6 000 tons årlig tillverkning 
i fö rbindelse med Rfs sulfitfabrik. Rfs 4.12.12, Börresen PM Kostnadsförslag för en 5 000 tons 
eventuellt 8 000 tons sulfatfabrik vid Rfs Bruk kombinerat mest möjligt med befintliga sulfitfab
rik. Rfs 6.12.12, Hellner PM Ungefärligt kostnadsförslag öfver 5 000 tons sulfat-cellulosafabrik 
vid Rfs Bruk, Börresen PM 4 000 tons sulfatfabrik för blekbar och stark massa, SMK Detaljberäk
ningar för en tillverkning af 4 000,5 000,6 000 och 8 000 tons sulfatfabrik, SMK PM Räntabilitets
kalkyl, Beräknad anläggningskostnad, 14.12.12. RBA. 

92 SMK t Grapengiesser 5,10.12.12, Grapengiesser t SMK 8.12.12. RBA. 
93 SMK t Grapengiesser 5,9,14.12.12. SMK PM Bränsle, uå. RBA. 
94 Hellner t SMK 7.12.12. RBA. 
95 Grapengiesser t SMK 4.12.12. RBA. 
96 Budet var mellan 4,35 och 4,65 kr för furu och 5,84 och 6,37 kr per kbm för granveden beroende 

på flottningsled. SMK t Grapengiesser 7.12.12, SMK, Kontrakt. Sthlm 21.12.12, Domänstyrel
sen t RAB 28.12.12. RBA. 

97 SMK t Fredenberg 30.12.12, Fredenberg t SMK 3.1.13. RBA. 
98 Gallring av mindre furu upphörde dock för att kunna användas i en eventuell framtida fabrik. 

SMK t Grapengiesser 15,21.1.13, Grapengiesser t SMK 17.1.13, Boethius (1921). RBA. 
99 SMK t Grapengiesser 24.10.16. RBA. 

100 Bristen beräknades av Grapengiesser till ca 2 400 ton stenkol eller 28 500 kbm sågverksavfall per 
år. Han släppte inte tanken på elektrisk uppvärmning utan kontaktade såväl ASEA som Luth & 
Rosén för att utröna deras syn på möjligheterna att med elkraft koka massa, alternativt att för
värma matarvattnet till ångpannorna. Dessa ansåg att det senare alternativet var fullt möjligt och 
ASEA lovade även att utreda ett förslag, men att direkt koka trämassa med elkraft ansågs för 
svårt pga dess trögflytande konsistens. SMK t Grapengiesser 18.12.16, Grapengiesser t SMK 
14.12.16,24.1.17, ASEA 21.12.16, Luth & Rosén 21.12.16, ASEA t Grapengiesser 11.1.17, Luth 
& Rosén t Grapengiesser 2.1.17. RBA. 

101 SMK t Grapengiesser 18,20.12.16, Grapengiesser t SMK 24.1.17. RBA. 
102 SMK t Grapengiesser 20.12.16, Grapengiesser t SMK 22.12.16. RBA. 
1031 sodamassatillverkningen sönderdelades koksalt kemiskt till klorgas och kaustiksoda med hjälp 

av elkraft. Klorgasen användes sedan för blekning och sodan för tillverkning av lut för massa
kokningen. Denna sodalut kunde ersätta sulfaten eftersom den löste såväl furu som gran. G t 
SMK 24.1,15.2.17. RBA. Efter examen från «Teknis» i Örebro 1895 var Melander (1872- ) bygg
mästare och ingenjör vid Frånö sulfatfabrik, därefter chef för Gustafsfors sulfatfabrik 1899 och 
ingenjör för Skåpafors pappersbruk 1899-1905 och slutligen teknisk ledare vid Halla sulfatfabrik 
i Kotka. 

104 SMK t Grapengiesser 27,29.1,2.2.17. RBA. 
105 Minskningen av bränslebehovet berodde på att man tänkte återanvända smältugnsgaserna från 

sodahuset för uppvärmning av sulfatmassan. Melander PM Förteckning öfver Maskiner, Appa
rater, Pannor, Cisterner m.m. till Sulfatfabrik vid Rfs, Arbetsbeskrivning, Approximativt kost
nadsförslag, Kraft- och Ångbehov. Härnösand 21.3.18. SMK t Grapengiesser 24.10.16. RBA. 

106 Grapengiesser t Melander 24.4.18. RBA. 
107 Dahmen (1950) s 304-310, Skogsbruk i omvandling (1982) passim, Wik (1950) s 292 & 296. 
108 PM angående sågverksindustrin i R fs. Rfs våren 1935. RBA. Holmér (1944) passim, Dahmén 

(1950) s 169f, Hammarland (1961) s 55ff. 
109 EK t Åhrberg 6.4.35. RBA. 
110MoDo Styrelseprotokoll 12.4.35. MA. 
111 Åhrberg Kalkyl över kostnaderna för övergång till eldning med stenkol i fabriken genom en 

event, nedläggning av sågen och sågtimrets försäljning till Sandvik. Rfs 21.5.35. RBA. 
112 Zetterberg Aktiebolaget Rfs sågtimmerfångst till Bruket Dalkarlsån och Rickleån under åren 
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1921-1935. Rfs 22.7.35. EK t Zetterberg 16.7.35. RBA. 
113 Zetterberg t EK 22.7.35, EK t Zetterberg 27.7.35. RBA. 
1141 sågverket och hyvleriet arbetade 80 man, varav 59 var ordinarie. Av dessa hyrde 35 husrum av 

bolaget. I Sikeå arbetade 83 man, varav 72 var ordinarie. Av dessa hyrde 18 bostad av bolaget. 
79 respektive 88 procent av sågverksarbetarna och Sikeåarbetarna var gifta. Av bolagets totala 
anställda var endast åtta man under 25 år och av dessa arbetade fem inom jordbruks- eller bygg
nadsarbeten. Ca 30 procent av arbetarna var över 50 år. Åhrberg Uppgift å nu tillgängligt man
skap i Rfs och Sikeå samt å vad som beräknas åtgå vid en event, nedläggning av sågen. Rfs 
21.5.35, Åhrberg PM utan namn och datum. RBA. 

115 Tabell 36. Arbetare över 50 år anställda vid RAB år 1935. Antal och deras procentuella andel för 
olika arbetsställen. 

Antal Procent 
Såg & hyvleri 23 29 
Sikeå 20 24 
Sulfitfabrik 40 29 
Vedgård 1 5 
Mek verkstad 2 15 
Elverk 7 58 
Jordbruket 10 44 

Källa: Åhrberg PM uppgifter angående personer upptagna i arbetarförteckningen födda år 1885 och 
tidigare. Rfs 12.7.35. RBA. 

Alla dessa hade varit anställda under en lång rad av år vidföretaget. Endast fyra var ej med i pen
sionskassan. Nio erhöll olika former av livräntor. 49 hade egen bostad, lika många hyrde av bolaget 
och fem hyrde av andra. 13 var änklingar och en var ogift. 55 var barnlösa och de som hade barn 1,8 
barn per barnfamilj. 
116 Åhrberg gjorde maj och juni månad 1935 två sammanställningar över hur många som kunde 

omplaceras. 

Tabell 37. Antal arbetare som kunde få anställning efter en nedläggning enligt undersökningarna 
i maj och juni 1935. 

Robertsfors Maj Juni Sikeå Maj Juni 
Sulfitfabriken 0 5 Lastning & 
Virkesupptagning 31 31 lossning 18 20 
Virkessortering 8 8 Massavedshissen 14 12 
Elverk & Järnväg 4 8 Järnväg 2 2 
Mek verkstad 0 1 Flyttar 0 1 

Svårt sjuk 0 1 
Friställs 49 48 Friställs 47 48 
Summa arbetare 92 101 Summa arbetare 83 84 

Anm. Det höga antalet arbetare i Rfs beror på att till sågverkets arbetare har lagts tillgänglig arbets
kraft från sulfitfabrikens och vedgårdens listor. 

Källa: Åhrberg Uppgift å nu tillgängligt manskap i Rfs och Sikeå samt å vad som beräknas åtgå vid 
en event, nedläggning av sågen. Rfs 21.5.35, PM Rfs. Rfs 25.7.35. RBA. 
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117 Tabell 38. Jämförelse mellan de arbetare som skulle erhålla nytt arbete och de som skulle bli utan. 

Lediga Kvar Lediga Kvar 
Anställningsform Antal barn 

Ordinarie 20 24 0 28 28 
Klass I 10 8 1 13 10 
Klass II 1 3 2 5 10 
Reserver 17 18 3 2 3 

5 0 2 

Ålder 
16-25 13 18 Medlemskap i kassa 
26-35 24 9 Ja 18 28 
36-45 11 10 Nej 30 25 
46- 0 16 

Livräntor 
Civilstånd Ja 1 2 

gift 21 29 Nej 47 51 
ogift 24 20 
änkling 1 3 Äger fastighet 
skild 1 1 Ja 5 9 

Nej 43 44 

Källa: Åhrberg PM Rfs. Rfs 25.7.35. RBA. 

118 SSIAF 213 & 221, SPIAF 118 Styrelseprotokoll 18,19.4.35, SSIAF 221 Medlemsmötesprotokoll 
22.4.35. FA. 

119 VF 24.5.35. 
120 SPIAF 118, SSIAF 221 Styrelseprotokoll 20,29.5.35. FA. 
121 SPIAF 118, SSIAF 213 & 221 Avdelningsmötesprotokoll 29,30.5.35. FA., VF & VK 29.5.35. 
122 Pappersarbetarna ställde sig avvisande till detta och föreslog att man istället skulle understödja 

igångsättandet av nya företag av varaktig natur på orten. Sågverksarbetarna däremot stödde krav 
på att kommunen skulle anslå medel för en utbyggnad av folkparken i Rfs. Arbetslöshetsmötet t 
SPIAF 118 1.6.35, SPIAF 118 Avdelningsmötesprotokoll 8,16.6.35. SSIAF 221 Avdelningsmötes
protokoll 29.7.35, Uttalande 16.5.35. FA., VF 25,26.4.35, 14,21.5.35, 11.6.35, VK 9,29.5.35. 

123 EK t Åhrberg 3,6.5.35. RBA. 
124 VF 22.5.35. 
125 Tabell 39. Beräknade kostnader och intäkter vid en nedläggning av sågverket. Kr. 

Första Andra 
kalkylen Kalkylen 

Kostnader Maj-3 5 Juli-35 
3 000 ton stenkol 66 000 66 000 
Ökning av massatillv allm kostnader 22 000 83 000 
Pensioner 19 800 34 000 
Timmerupptagning i Robertsfors 2 500 
Flottläggning i Sikeå 11 700 
Förlust av hamnpengar 3 000 4 000 
Summa kostnader 138 000 208 000 
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Intäkter 
Kostnader för sågverksavfallet 
Indragning av tre eldare i fabriken 
Indragning av en linbaneskötare 
Minskad försäkringskostnad 
Engångsersättning från MoDo 
Skillnaden mellan sågens och MoDos 
köptimmerpris 

89 225 
10 000 

75 000 
10 000 
3 000 
3 000 

125 000 

40 000 

Summa intäkter 99 225 256 000 

Differens -38 775 + 48 000 

Anm. Kostnader för sågverksavfallet avser den kostnad sulfitfabriken debiterades för hackbränslet. 

Källa: Åhrberg Kalkyl över kostnaderna för övergång till eldning med stenkol i fabriken genom en 
event, nedläggning av sågen och sågtimrets försäljning till Sandvik. Rfs 21.5.35, Utgifter och inkoms
ter. Rfs 19.7.35. RBA. 
126 RAB Bolagsstämmoprotokoll 8.7.35. RBA. 
127 EK t Zetterberg 22.7.35. RBA. 
128 MoDo Styrelseprotokoll 9-11.7.35, 25.7.35. MA. 
129 RAB Styrelseprotokoll 19,25.7.35. RBA. 
130 Avtal RAB-MoDo 26.7.35, PM nr 2 i anslutning till avtal den 26 juli 1935. Sthlm 1.10.35. RBA. 
131 Sammanträdesprotokoll RAB-Fackföreningarna 1.8.35, PM i samband med sågens nedläggning. 

Rfs 1.8.35. RBA. 
132 SPIAF 118, SSIAF 213 & 221 Medlemsmötesprotokoll 4,5.8.35, 19.1.36, 5,19,4,36, SPIAF 118 Sty

relseprotokoll 25.10.35. FA, EK t Åhrberg 2.1.36, Åhrberg t EK 1.12.36, Eriksson t Styrelsen RAB 
10.8.35. RBA. 

133 Arbetare över 67 år, dvs de som redan uppnått folkpensionsåldern erhöll 400 kr och arbetare i ål
dersgruppen 50 till 67 år fick 800 kr per år. De som hade fyllt 55 år och tillhörde pensionskassan 
erhöll ytterligare 100 kr per år. Att pensionera äldre arbetare utnyttjade även MoDo vid sina såg
verk i Domsjö och Norrbyskär, men dessa erhöll en sämre ersättning än vad RAB gav. 60-åring-
arna fick 600 kr och arbetare över 65 år fick 700 kr. Där, liksom i Rfs, mottogs dessa erbjudanden 
positivt av arbetarna. Åhrberg t EK 11.12.36. RBA. Namnlista SPIAF. FA. VF 25,28.10.35,9.11.35, 
VK 10.8.38. 

134 Minst 36 arbetare erhöll dock arbete hos MoDo. Arbetarrörelsen i Rfs förlorade genom denna 
omplacering flera av sina ledande män, då de godtog erbjudandet att flytta. Exempel är kretsord
föranden sedan 12 år, John Johansson, ordförande i FCO, Frans Vaern, och hela avdelningssty
relsen i SSIAF avd 221. Arbetarna blev i stort sett nöjda med sina nya arbetsplatser. Tjänsteman
nen Ludvig Bergström erhöll även han arbete hos MoDo. PM nr 2 i anslutning till avtal den 26 
juli 1935. Sthlm 1.10.35, PM Arbetsförtjänst för arbetare, förflyttade från Rfs till Domsjö sulfit, 
Treetex och Mo Ångsåg under åren 1937-11939. Domsjö 12.11.40. RBA. SSIAF 221 1935 års 
verksamhetsberättelse. FA. VF 6.5.36. 

135 EK t Fastighetsägarna å tomtområdet i Rfs 2.8.35. RBA. VF 28.10.35. 
136Åhrberg t EK 13.2.36. RBA, SSIAF 221 1935 års verksamhetsberättelse. FA, VF 6.5.36, 

30.11.36, 14,16.12.36, VK 23.8.38. 
137 Inom själva bruket minskade invånarantalet med 107 personer eller 17,5 procent, municipet de

cimerades med 36 personer eller 3,8 procent och byarnas befolkning minskade med 116 personer 
eller 9,6 procent. Sammanställd statistik. RBA. 

138 Se exempelvis VF 8.8.35, 9.10.35, 14.12.36. 
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139 Avtalet förlängdes tackvare att leveranserna 1936-1942 blev godtagna som full leverans dvs 1,5 
milj kbf. 

Tabell 40. Antalet kbf virke som RAB levererade till MoDo 1936-1943. 

1936 1 348 999 1940 1 405 031 
1937 1 759 994 1941 1 463 548 
1938 1 459 268 1942 1 335 783 
1939 1 491 754 1943 1 203 850 

Källa: PM Levererade kvantiteter å kontrakt med Mo och Domsjö av den 26 juli 1935, RAB t MoDo 
5.4.43, 31.1.44, PM. 6.8.42, RAB t MoDo 5.4.43, 31.1.44,24.4.47, MoDo t RAB 30.9.41, PM nr 7 i an
slutning till avtal den 26 juli 1935. Ö-vik 31.8.46, RAB Styrelseprotokoll 31.8.46. RBA. 
140 Avsnittet bygger på Bosaeus (1949) s 36ff, Groth (1943) s 135f, Marcus (1941) s 409-413, SOU 

1933:25, SOU 1948:19, SvPT 1909-48. 

141 Tabell 41. De äldre sulfitspritfabrikerna. 
Anläggningsår Län 

Stora Kopparberg, Skutskär 1909 X 
Forss AB, Köpmanholmen 1909 Y 
Bergvik och Ala Nya AB, Bergvik 1911 X 
Stora Kopparberg, Kvarnsveden 1911 w 
Sulfit AB Göta, Göta 1915 p 
Billerud AB, Billerud 1918 s 
AB Edsvalla Bruk, Edsvalla 1918 s 
Konga AB, Konga 1919 G 
Korsnäs AB, Karskär 1918 X 
Kramfors AB, Kramfors 1918 Y 
Nyhamns AB, Nyhamn 1918 Y 
Uddeholms AB, Skoghall 1918 S 
Ströms Bruk AB, Strömsbruk 1918 X 
Svartviks AB, Svartvik 1918 Y 
Wivstavarfs AB, Vivstavarv 1918 Y 
Bengtsfors Sulfit AB, Bengtsfors 1919 P 
Iggesunds Sågverks AB, Iggesund 1919 X 
Sunds AB, Sund 1919 Y 
Svanö AB, Svanö 1919 Y 
Sulfit AB Ljusnan, Vallvik 1919 X 
Essviks AB, Essvik 1920 Y 
Storviks Sulfit AB, Hammarby 1920 X 
Billerud AB, Slottsbron 1920 S 

Källa: SvPT 1909-48. 

142 SOU 1935:35. Kommittén behandlade i huvudsak två frågor; dels en statlig reglering av brännol
jeimporten och dels ordnandet av avsättningen för spritproduktionen. Utredningen föreslog ett 
statligt monopol på partihandeln med bensin och oljor. Mot detta reserverade sig EK. I reservatio
nen framgår dock att EK inte var principiellt motståndare till statliga monopol och regleringar. 
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143 Tabell 42. De nyare sulfitspritfabrikerna i Sverige. 

Anläggningsår Län 
MoDo, Domsjö 
MoDo, Hörnefors 
Sköns AB, Ortviken 
AB Mölnbacka-Trysil, Forshaga 
Hissmofors AB, Hissmofors 
Hylte Bruk AB, Hyltebruk 
Billerud AB, Jössefors 
Forss AB, Köpmanholmen 
Mackmyra Sulfit AB, Mackmyra 
Munkedals AB, Munkedal 
Robertsfors AB, Robertsfors 
AB Tegefors Verk, Järpen 
Fiskeby Fabriks AB, Skärblacka 
AB Böksholms Sulfitfabrik, Böksholm 

1940 
1941 
1941 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1943 
1943 
1944 

Y 
AC 
Y 
S 
z 
N 
S 
Y 
X 
O 

AC 
Z 
E 
G 

Källa: SvPT 1940-44. 

144 PM Grunder för avtal rörande nya sulfitspritfabriker uå. RBA. 
145 AB Svensk Sprit t EK 19.9.40, 13.11.40. RBA. 
146Frölander PM Kostnadsberäkning för uppförande av spritfabrik. Rfs 19.11.40, Spritcentralen t 

EK 20.11.40, EK t Frölander 28.11.40. RBA. 
147 RAB Styrelseprotokoll 2.12.40, EK, Kostnadsberäkning för uppförande av sulfitspritfabrik. 

Sthlm 2.12.40, RAB t Konungen 2.12.40, Spritcentralen Förslag till avtal. Sthlm 20.11.40, Avtal 
RAB — Spritcentralen 2.12.40. RBA., ST 9.12.40. 

148 Finansdepartementet t Statskontoret 6.12.40, EK t Statskontoret 14.8.42. RBA. 
149SPIAF 118 t SPIAF 19.12.40, Frölander t EK 30.12.40, EK t Frölander 3.1.41, Tor Kempe t 

RAB 29.3.41, RAB Disponentens berättelse 1942. RBA. 
150 Besiktningsutlåtande angående spritfabriksbyggnad för RAB. Rfs 11.3.42, Driftsanmälan vid 

bränneri. Sthlm 18.4.42, RAB t Konungen 21.4.42, Wigfors t Kontrollstyrelsen 24.4.42. RBA. 
151 Spritfabriken B., Rfs 3.12.42, Spritcentralen t EK 4,15.1.43, EK t Spritcentralen 11.1.43, EK t 

Frölander 5.1.43, Frölander t EK 4.4.41, 8.1.43, 
152 Spritcentralen t RAB 2.10.44, 29.7.47, Frölander PM Beskrivning över Rfs sulfitbränneri. Rfs 

17.4.42. RBA. 
153 Sundsvallsbolagens Gemensamma Förvaltnings AB t RAB 13.5.41, AB Svensk Sprit Bolags

stämmoprotokoll 20.5.41, Kontrakt RAB — AB Svensk Sprit 23.3.42, AB Svensk Sprit t RAB 
12.11.42. RBA. 

154 Avsnittet bygger på Häger & Henriksson (1943). 
155 Vid impregnering med hjälp av bolidenmetoden infördes i trävirket med hjälp av vakuum-tryck

metoden en vattenlösning med zinksulfat blandat med det sk boliden-saltet, vilket bestod av arse
niksyra, natriumarsenat och natriumbikarbonat. Därmed utlöstes en kemisk reaktion mellan lös
ningen och vedsubstansen så att träkonserverande zink- och kromarsenater utfälldes i träets fib
rer. Avgörande för kreosotoljans impregnerande egenskaper var dess halt av fenoler och nafta
linföreningar. Behandling med kreosotolja kom att upphöra under kriget pga svårigheterna att 
importera oljan. 

156 Följande företag var kända för kommittén för Träimpregneringsverkens Riksförening: AB 
Boro-Hus, AB Forssjö Bruk, AB Juno-Hus, Bodens Träimpregneringsverk, Hallands Skogäga
res Försäljningsförening, Hasselfors Bruk AB, Igelsta Trävaru AB, Nordberg & Lindström, 
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Norsälvens Sågverks AB, Ohlsson & Rosenlund AB, RAB, Siljans Sågverks AB, Slipersbolaget, 
Sundetorps Egendom, Sydöstra Sveriges Skogägareförenings Förbund, Uddeholms AB, Östa
valls Impregneringsverk. Träimpregneringsverkens Riksförening Sammanträdesprotokoll 
20.11.43. RBA. 

157 Igelsta Trävaru AB t Samuelsson 13.11.43,21.4.45. RBA. 
158 Kjellström t Zetterberg 1.12.42. RBA. 
159 Zetterberg t EK 5,21.12.42. RBA. 
160 RK t EK 29.12.42, Boliden t EK 8.1.43, EK t Boliden 9.1.43. RBA. 
161 Kontrakt RAB — Bolidens Gruv AB 8.1.43, RK t EK 4.2.46. RBA. 
162 Zetterberg hade lyckats erhålla skrivelser från Skellefteå- och Umeå stads elverk samt Telegraf

verket i Umeå där de skrev att de var mycket intresserade av ett impregneringsverk i Rfs och att 
de önskade att den skulle komma i produktion snarast möjligt. Vidare hade Zetterberg gjort en 
förteckning över tjänstemännen på kommissionens järnavdelning vilken han sände till EK. Han 
ville att EK skulle försöka att personligt påverka dem. Telegrafverket i Umeå t Zetterberg 
20.1.42, Skellefteå stads elverk t Zetterberg 19.1.43, Umeå stads kraftverk t Zetterberg 15.1.43, 
Zetterberg t Statens Industrikommission 23.1.43, Zetterberg t EK 23.1.43. RBA. 

163 RAB Disponentens berättelse 1943. RBA, SvTT 1943 s 366. 
164 Dessa utredningar bestod av den andra riksskogstaxeringen, Norrlandsutredningen och Väster

bottens läns skogskommittés utredning. Resultat från utredningarna finns återgivna i Norrlands 
skogsvårds tidskrift 1942, 1944, 1945, (Svenska Skogsvårdsföreningens tidskrift 1943 och 1944, 
Västerbottens skogskommittés utredning om länets virkestillgångar år 1946. Umeå 1946. Virkes
tillgången på tallmassan hade i BD-län sjunkit från 90 milj kbm till 80 milj kbm mellan åren 1925 
till 1945. Granmassan hade sjunkit från 79 till 67 milj kbm och lövmassan minskade från 36 till 
25 milj kbm. Man beräknade att industrin i BD-län förbrukade 87 procent av tillväxten, övrig in
dustri 25 procent, husbehovsförbrukningen 15 procent och rensningar samt gallring beräknades 
till tre procent. Således hade förbrukningen inom BD-län varit 130 procent av tillväxten. 

165 Frölander t EK 14.12.46. RBA, SIA 1946:3, VF 3.5.50. 
166 EK PM angående fortsatt drift eller nedläggning av Rfs sulfitfabrik, EK t Frölander 8.6.46. 

RBA. 
167 VF 29.9.45, VK 18.1.44, 17.10.45. 
168 Bygdeå kommun Kommunalfullmäktige protokoll 28.10.45. RKA. 
169 Aftontidningen, VF, VK, Umebladet, DN, Expressen, Stockholms Tidningen 5.11.45, Afton

tidningen 14.11.45, Härnösands Posten 10.11.45, VF 19.11.45. 
170 VK rubricerade sin artikel med «Robertsforsbolagets oginhet kväver lovande småindustri» EK 

besvarade denna kritik med i en artikel vilken bl a innehöll följande: 
"Den storindustri inom Västerbotten, som använder gran till råvara, befinner sig i ett verkligt nöd
läge. Därom ger den nyligen framlagda utredningen om skogstillgångarna i länet och beräknade av
verkningar under de närmaste årtiondena ett skrämmande klart besked. Så länge bolaget icke uppgi
vit hoppet att kunna vidmakthålla driften vid sin sulfitfabrik, är bolaget sannerligen — och måste 
vara — 'moderligt rädd om varje skogspinne', vare sig av furu eller gran, ty furuvirke användes för 
att byta till sig granmassaved. Därför är det för mycket begärt att bolaget skall på något sätt gynna 
småindustri, som direkt konkurrerar om för bolagets industri livsviktig råvara, särskilt i vad det gäl
ler export från orten i mer eller mindre oarbetat skick... inom det naturlig upplandet för Rfs fabri
ken utgör de smärre sågverken, som under senare år gynnats av konjunkturen och statliga reglering
ar, en så betydelsefull faktor, att deras virkesfångst från enskilda och kronans skogar väsentligt 
överstiger vad bolaget lyckats förvärva. Därför är det för bolaget en bjudande plikt både mot sin in
dustri och mot sina anställda att söka möta denna konkurrens med alla lojala metoder.» VK 
28.9.46,5.10.46. 
17t Direktör Arne Unander-Scharin på Bowaters Svensk Trämassefabriker AB i Umeå hade «med 

intresse följt den polemik, som förts i Umeåtidningarna angående Robertsforsfabrikens nedlägg
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ning», och skrev med anledning härav till EK och erbjöd sig köpa hela RAB för ett «stort belopp» 
samtidigt som han försäkrade att erbjudandet var seriöst. På detta svarade emellertid EK att RAB 
för närvarande inte var till salu. Unander-Scharin t EK 26.1.48, EK t Unander-Scharin 6.2.48. 
RBA. 

172 VK 5,8.10.46. 
173 Jacobsson t EK 10.3.47, EK t Bygdeå kommunalnämnd 1.4.47. RBA. 
174 Zetterberg (1980-81) s 208ff. 
175 SPI AF 118 Mötesprotokoll 22.2.48. FA. RAB Styrelseprotokoll 26.11.47. RBA. 
176 EK Tal vid middagen i Rfs den 11 juni 1947. RBA. 
177 EK PM angående dispositionen av sulfitfabrikens byggnader i Rfs i händelse massatillverknin

gen nedlägges. Sthlm 18.11.47 
178 Frölander t EK 28.6.46, EK t Frölander 13.7.46. RBA. 
179 Frölander t EK 19.12.46, Frölander t Hägglund 11.11.47, Hägglund t Frölander 15.11.47. RBA. 
180 Dessa frågor diskuterade han bl a med AB Rosenblads Patenter och Ångpanneföreningen. Frö

lander t EK 27.5.47, 30.10.47. RBA. 
181 RAB Styrelseprotokoll 26.2.46, Arwid Modin t EK 2.7.47, 31.3.47, RK t Zetterberg 11.4.49, EK 

PM angående fortsatt drift eller nedläggning av Rfs sulfitfabrik. RBA. 
182 EK PM angående Rfs sulfitfabrik. Sthlm 3.11.47. RBA. 
183 EKtGjöres 26.11.47. RBA, VF 19.1.48. 
184 Glete (1983) s 105-108, 128-130, 192-194. 
185 Ericsson t Sveriges Allmänna Exportförening 11.7.46. t Gjöres 15.10.47,30.12.47. AA. 
186 RK t Eriksson 16.9.46. AA. 
187 ASEA t EK 22.3.47, RAB Styrelseprotokoll 26.11.47. RBA. 
188 Styrelsen för avdelning 118 av SPI AF var under den aktuella perioden, ordförande Elis Nilsson, 

vice ordförande Melvin Nilsson, kassör Ansian Öhman, sekreterare 1946-47 Manfred Lindahl, 
sekreterare år 1948 Manfred Jonsson och vice sekretare Albin Boström. Samtliga var relativt 
unga; år 1947 hade de en genomsnittsålder på 40 år, vilket var ca tio år yngre än för arbetarstyrkan 
totalt. Ordförande respektive vice ordförande var 41 och 36 år gammal. Alla hade dessutom arbe
tat vid företaget sedan tonåren. 

189 EK t SPIAF 118 18.12.47, Frölander t EK 26.9.45. RBA. 
190SPIAF t SPIAF 118 25.10.39, Nilsson t Förén 8.11.39. FA. 
191 Intervju Nilsson. 
192 SPIAF 118 Styrelseberättelse för år 1946. FA. 
193 Sammanträdesprotokoll RAB — SPIAF 118. Rfs 13.1.48, SPIAF 118 Mötesprotokoll 18.1.48. 

FA. 
194 Zetterberg t EK 19.1.48. RBA. 
195 EK t Zetterberg 21.1.48. RBA. VF, VK 21,23.1.48. 
196 SPIAF 118 Mötesprotokoll 18.1.48, 22.2.48. FA. 
197EK PM 18.11.47, EK t Frölander 23.12.47. RBA. VF 19.1.48 
198 ASEA Styrelseprotokoll 6.6.45. AA. 
199 ASEA PM betr utländsk arbetskraft, Årsredovisning för år 1947. AA. 
200 ASEA Styrelseprotokoll 12-13.2.48 med bilaga och 27.2.48. AA. 
201 EK t Eriksson 9.1.48. RBA. 
202 EK t Liljeblad 16,18.2.48. RBA. 
203 Bygdeå kommun Kommunalfullmäktige protokoll 13.2.48. RKA. 
204 SPIAF 118 Mötesprotokoll 18.1, 22.2.48. FA. VK, VF, Umebladet 18.2.48. 
205 EK t Liljeblad 16,18.2.48. RBA. 
206 Liljeblad t EK 18.2.48, EK t Åhrberg 19.2.48. RBA. 
207 EK t TT 19.2.48. RBA. 
208 RAB Styrelseprotokoll 2.3.48. RBA. ASEA Styrelseprotokoll 27.2.48. AA. 
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209 EK t Frölander 10.5.48, EK t TT 14.5.48. RBA. 
210 RK t Zetterberg 3,4.1.49, Zetterberg t pensionärer 28.7.48, Zetterberg t RK 8.10.48, 22.11.48. 

RBA. 
211 Zetterberg t RK 4.1. & 1.11.49, 26.5.50 RBA. Hylén (1983) passim. 
212 Eriksson t EK 13.3.48, RK t Eriksson 19.3.48. RBA. VF, VK, Umebladet 14.4.48. 
213 Avtal RAB-ASEA 14 & 19.4.48. RBA. 
214 RK t EK 10.5.48, Tilläggsavtal 1 RAB-ASEA 31.5 & 5.6.48, Frölander PM till diskussion med 

direktör Sven-Erik Eriksson och ingenjör Knutsson i Västerås den 27/1. Rfs 2.2.49. Frölander 
PM ASEAs lokaler i sulfit- och spritfabriken. Rfs 13.11.48, RK t Eriksson 11 & 31.5.48 och 
15.11.48, Frölander t RK 25.2.50. RBA. 

215 Intervju Söderberg 
216 Frölander t RK 30.9.49, Frölander t ASEA 19.10.49. RBA. 
217 RAB. Styrelsensberättelser för åren 1949-1951. RBA. 
218 RK t Frölander 30.11.50, RK t Edström H.9.12.50, Avtal RAB-AB Teknik 20.1.51. RBA. 

Lundström (1963) s 379. 
219 Köpekontrakt, RAB-ASEA 24.9.54, RK t ASEA 24.9.54, RAB. Styrelsens berättelse för år 

1954. RBA. 
220 Fabriken besågs medan den ännu var i drift av representanter för intresserade i Bulgarien, Bra

silien, Holland, USA och Sverige. Tre delegationer från Bulgarien besökte fabriken och ännu vid 
tiden för driftens upphörande bedrevs underhandlingar med civilingenjör Dahlerus som mellan
hand åt den bulgariska staten. Redan under juli månad 1948 stod det klart att planerna på ma
skinutrustningens försäljning till Bulgarien omintetsgjorts. Andra spekulanter var bl a AB 
Transfer som arbetade för ett sydamerikanskt företag, AB Diameter arbetade för ett kanaden
siskt företag och Spira i USA. Det första företaget, AB Transfer, hade redan under år 1947 haft 
två olika spekulanter från USA på maskinutrustningen. Konglomeratet S.A. Industrias Voto-
rantim i Brasilien visade ett stort intresse för maskinutrustningen och deras tekniske chef reste i 
maj månad 1948 upp till Rfs för att se utrustningen. I okt meddelade emellertid deras agent att, 
de inte längre var intresserade. RK t Frölander 13.7.48, Frölander t RK 13.7.48, Frölander t EK 
18.6.48, RKtRosenthal 11.2.49, AB Transfer t EK 29.10.47,19.12.47, Svenska Entreprenad AB 
t RAB 26.4.48, 11.10.48. RBA. 

221 Frölander t RK 2.1.48, Frölander PM betr Rfs sulfitfabrik. RBA. 
222 EK t Valutakontoret 19.4.48, EK t Gösta Wallentins Järnlager 24.5.48. RBA. 
223 RK t Statens Handels- och Industrikommission 23.10.51, Frölander Data ur Rfs Sulfitfabriks 

tekniska utveckling. Rfs 1954, CASA t RK 13.8.51,5.9.51, 8.1.53, 7.4.53, RK t CASA 3.3.53, 
Hansson t Frölander 28.6.54, Introduktionsbrev 12.2.51, Tilläggsavtal RAB-CASA 6,9.11.50. 
RBA. VF, VK 20.11.50. 

224 RAB Styrelseprotokoll 12.12.50. RBA. 
225 VF 22.12.50. 
226 VF 7.7.52, 1.11.63 
227 Blidberg PM Gjuteriet. Rfs 16.8.66, Blidberg Anteckningar 29.3.66, 30.3.66, 22.4.66, 25.4.66, 

RK t Peppier 25.4.66, 8.12.66. Siklund t RK 18.2.66, Företagsnämndens protokoll 28.3.66, RAB 
Styrelseprotokoll 27.4.67, RBA. Intervju Olsson. Blidbergs privata pärm om gjuteriet innehöll 
otaliga utklipp om gjuterier som tvingats upphöra med sin drift. 

228 Avsnittet bygger på Veckans affärer 7.2.67, Svensk Gjuterindustri (1977) passim, Intervju Lind. 
229 Veckans Affärer 9.2.67. 
230 SvD 20.11.68, Intervju Eriksson. 
231 Statistik över beviljat lokaliseringsstöd i Västerbottens län under tiden 1.7.1965-31.12.1970. 

LVA. 
232 År 1966 hade Umeå Gjuteri AB 42 anställda och en produktion på ca 1 800 ton, av vilken huvud

delen utgjordes av gods i långa serier till Hägglunds & Söner i Örnsköldsvik. Expansionen föran
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leddes av att den största kunden och delägaren Hägglunds elmotortillverkning ökade avsevärt. 
Denna expansion hade emellertid medfört att företaget hade en mycket låg soliditet. När 
moderniseringen var avslutad i s lutet av decenniet såldes Hägglunds till ASEA, som flyttade 
motortillverkningen till södra Sverige. Företaget sökte utan framgång klara sig utan sin tidigare 
helt dominerande kund för vilken produktionsapparaten var anpassad och man tvingades instäl
la sina betalningar. Intervju Andersson, Eriksson. 

233 RAB Styrelseprotokoll 27.4.67. RBA, Intervju Andersson, Eriksson. 
234 Johansson t RK 21.11.64. RBA, Program 3.3.1966, Bygdeå kommunalnämnd, Gäster vid lunch 

fredagen den 19/11 1965 kl 1100. RKA. 
235 Intervju Dahlgård, Pärsson. 
236 Sammanträdesprotokoll 16.5.66. UFA. Intervju Andersson, Berg, Eriksson. 
237 PM Sammanträde den 17 aug 1966. Angående utredning om metallgjuteri i Västerbotten. UFA. 

AC-Mekan var en branschorganisation och utvecklingsbolag för länets mekaniska verkstäder. 
Bolaget ägdes av nio verkstäder och Företagarföreningen. AC-Mekan Årsredovisningar 1968-
70. UFA. 

238 Blidberg Anteckningar 21.7.66 RBA. 
239 Blidberg t RK 15.7.66. RBA. 
240 Företagarföreningen PM Sammanträde den 17 aug 1966, angående utredning om metallgjuteri 

i Västerbotten, Blidberg, Anteckningar 21,22.6.66, 1.7.66. RBA. 
241 AIB t RAB 28.6.66, Blidberg Anteckningar 20.9.66. Orsaken till att Lindh föreslog en kapacitet 

kring 2 000 ton var den att man inom gjuterinäringen allmänt ansåg att en «break even» låg nå
gonstans där. Han beräknade även att intäkterna i ett sådant gjuteri skulle ligga mellan 2,3 och 
3,1 milj kr. Intervju Lindh. 

242 Därefter togs uppgifter fram om det gamla järngjuteriets produktion, intäkter och de största 
kunderna. Produktionen hade under de senaste fem åren varierat mellan 400 och 500 ton, intäk
terna mellan 500 000 och 600 000 kr men med en ökning till 731 000 kr det sista året. Blidberg PM 
Gjuteriet 16.8.66. RBA. Intervju Eriksson, Olsson. 

243 RAB Styrelseprotokoll 2.9.66. RBA. 
244 Lind PM Beräknade kostnader för om- och nybyggnader av mek. verkstad o gjuteri mm. Rfs 

16.11.66, Intervju Lindh. 
245 Blidberg PM Marknadsundersökning, Anteckningar 6,19.12.66, 10.1.67. RBA. 
246 Norström PM Bruksrörelsen 2.12.66. RBA. 
247 RAB Styrelseprotokoll 12.1.67, RK t Peppier 8.12.66. RBA. 
248 Anläggningskostnaden hade i detta förslag stigit med 15 procent. Vid en produktion av 1 500 

ton blev kostnaden 3,5 milj kr, 32 man skulle ges anställning och överskottet skulle bli 0,8 milj 
kr per år, vilket innebar en återbetalningstid på ca 4,3 år. Motsvarande siffror för en produktion 
av 2 000 ton var 3,8 milj kr, 37 arbetare, 1,2 kr och 3,2 år. Lindh Rfs AB gjuteriprojektet, Sthlm 
10.3.67, Blidberg Anteckningar 12,19.1.67, 9.2.67. RK t Kempff 11.4.67. RBA. 

249 Lindh PM ego, Blidberg Anteckningar 28.2.67. RBA, Intervju Lindh. 
250 RK t Kempff 11.4.67, Peppier t RK 8.3.67, Carl Kempe t Per Holmström 1.8.88. RAB Styrel

seprotokoll 6.6.67. RBA. Intervju Lindh. 
251 RK fick även i uppdrag av styrelsen att söka få underhandsbesked om lån och bidrag. Blidberg 

kontaktade därför återigen Företagarföreningens ordförande och landshövdingen, vilka båda 
höll för troligt att RAB skulle få två tredjedelar av kostnaderna täckta genom bidrag och lån. 
Landshövdingen föreslog dessutom att RK skulle ta kontakt med byråchef Bertil Burman vid 
AMS för att på så vis utröna möjligheterna att utnyttja företagets investeringsfonder för detta 
ändamål. RAB Styrelseprotokoll 27.4.67, Blidberg Anteckningar Maj 1967. RBA. 

252 RAB Styrelseprotokoll 16.6.67. RBA. 
253 Av kostnaden gällde 1 698 500 kr lokalerna och 496 500 inventarierna, resten, eller 30 000 kr, 

gällde vägar mm. Tillsammans med ansökan sände företaget sina årsredovisningar för de senaste 
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tre åren, ritningar, kostnadsberäkningar och tekniska beskrivningar av gjuteriet, personalbygg
naden och verkstaden, en finansieringsplan, Blidbergs marknadsundersökning, Lindhs kost
nads- och driftsundersökning. Blidberg Anteckningar 5.6.67. RBA. RAB t AMS, Länsstyrelsen, 
Länsarbetsnämnden och Företagarföreningen 15.6.67. BDA. 

254 Länsarbetsnämnden t Länsstyrelsens planeringsgrupp 19.6.67, Företagarföreningen t Länssty
relsen 27.6.67. LVA. 

255 Umeå Gjuteri AB och G. Nilssons Gjuteri t AMS 5.7.67, AMS t SHB 19.7.67. AMSA. 
256 RK t Lindblad 13.9.67, 13.10.67, AMS 19,22.9.67, Industrikredit 13.10.67, AMS t RAB 9.2.68, 

19.4.68. RBA. 
257 Blidberg ville ha företagets byggmästare till kontrollant, men detta accepterade inte myndighe

terna utan förordade någon från VAB eller AIB. Myndigheterna ansåg även att företagets egna 
arbeten skulle debiteras enligt självkostnadsprincipen, något som Blidberg emellertid ställde sig 
tveksam till. Vidare skulle inte bolagets projekteringskostnader vara bidragsberättigade. Detta 
tvingades RAB att acceptera. Schaktning och grundarbeten samt vissa ombyggnader i det gamla 
gjuteriet fick RAB göra själv, resten skulle lämnas ut på entreprenad. Blidberg Anteckningar 
19.9.67, Norström PM Gjuteriutbyggnad mm 19.9.67, Norström t RK 20.9.67, RK t AMS 
19,29.9.67, Blidberg t RK 20.9.67. RBA. 

258 Underlagen för dessa rapporter hade framställts av företaget utifrån RABs byggmästare Sik
lunds fylliga dagsrapporter, varefter de kontrollerades av Eidvall. Eidvall, Rapport angående 
ekonomisk kontroll över... Rfs. 13.2.68 etc. RK t Lindblad 19.2.68, AMS t RAB 13.5.68, SCB 
t RAB 2.5.68, Länsarbetsnämnden t RAB 25.3.68, 28.8.68. RBA. 

259 Sörensson Protokoll nr 8. Umeå 12.3.68, Eidvall Kontrollrapport 7. Rfs 10.1.69. RBA. 
260 För dyr ningen av byggnaderna berodde på att grunden var sämre än beräknat. Utrustningen 

blev även den fördyrad främst pga att det i den ursprungliga kalkylen inte ingick kostnader för 
rening av luftutsläpp. En anläggning, en sk skrubber, för detta ändamål ökade kostnaderna med 
nära 100000 kr. Blidberg t AMS 23.1.69, RK t AMS 14.2.69, Norström PM Om- och tillbyggnad 
av gjuteri 10.2.69, Länsarbetsnämnden t AMS 16.11.72, Gustavsson PM ang slutredovisning i 
lokaliseringsärendet Rfs AB, Rfs. Sthlm 16.3.70. RBA. 

261 MoDo Mekan t Länsarbetsnämnden 9.11.72, AMSA. Föredragningslista 23.11.72. RBA. 
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Kapitel 4. Strategiska beslut, strategier och maktförhållanden vid RAB. Några sammanfattande syn
punkter. 

'Exempel på att man tidigare planerat att utnyttja sin förhandlingsförmåga gentemot statsmakten 
finns emellertid. Dessa är 1912 års köp av billigt virke från Domänverket och 1933 års planer på att 
bygga ut sågverket. 
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KÄLLOR OCH BEARBETNINGAR 

OTRYCKTA KÄLLOR 
Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv, Stockholm (AMSA) 

Lokaliseringsstödsärenden 
Robertsfors AB 

ASEAs arkiv, Västerås (AA) 
Direktionsarkivet 

Allmänna serier PM 
Extern korrespondens 
Intern korrespondens 
Protokollsbok 

Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå (FA) 
A. Hjelmérus samling av tidningsurklipp och småtryck 1907-1917. Robertsfors. 
Logen 2676, Robertsfors 

Trettioårshistorik 
Svenska Pappersindustriarbetarförbundet avd 118, Robertsfors 

Historik 
Korrespondens 
Protokoll 

Svenska Sågverksindustriarbetarförbundet avd 213, Sikeå 
Protokoll 

Svenska Sågverksindustriarbetarförbundet avd 221, Robertsfors 
Protokoll 

Länsstyrelsens i Västerbottens län arkiv, Umeå (LVA) 
Statistik över beviljat lokaliseringsstöd i Västerbottens län under tiden 1.7.1965-31.12.1970 
Elof Lindbergs samling. Industrifrågor 

MoDos arkiv, Domsjö (MA) 
Mo och Domsjö AB 

Protokoll 
Korrespondens 

Riksarkivet, Stockholm (RA) 
Kommittéarkiven. 1943 års Norrlandskommitté, vol 31, Bränslekommissionens sågverksutredning 
Kommerskollegii arkiv. Primärmaterial till Industristatistiken 

Robertsfors bruksarkiv, Robertsfors (RBA) 
AB Robertsfors Intressenter 

Protokoll 
Liggare och register 
Räkenskaper 

Robertsfors AB, Bruksförvaltningen 
Protokoll 
Liggare och register 
Korrespondens 
Räkenskaper 
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Ämnesordnade handlingar 
Statistik 

Robertsfors AB, Huvudkontoret 
Protokoll 
Liggare och register 
Korrespondens 
Ämnesordnade handlingar 
Statistik 

Dals Ångsågs AB 
Protokoll 
Ämnesordnade handlingar 

Sandö Sågverks AB 
Protokoll 
Ämnesordnade handlingar 

Seth M Kempe 
Korrespondens 
Räkenskaper 

Åsträsk Ångsågs AB 
Protokoll 

Robertsfors församling arkiv, Robertsfors (RFA) 
Summariska folkmängdsredogörelser 

Robertsfors kommunarkiv, Robertsfors (RKA) 
Kommunalstämmoprotokoll 
Kommunnalfullmäktigeprotokoll 

Statistiska Centralbyråns arkiv, Stockholm (SA) 
Socialstyrelsens skogsarbetarundersökning 1913 

Svenska Metallindustriarbetarförbundets avd 251 arkiv, 
Robertsfors (SMA) 

Protokoll 

Svenska Handelsbankens arkiv, Lidingö (SHBA) 
Robertsfors AB 

Korrespondens 

Tekniska Muséets arkiv, Stockholm (TMA) 
William Olssons samling. Robertsfors bruk 

Protokoll 
Korrespondens 

Utvecklingsfondens i Västerbottens län arkiv, Umeå (UFA) 
AC-Mekan 

Årsredovisningar 
Företagarföreningen 

Protokoll 



INTERVJUER OCH MUNTLIGA UPPGIFTER 
Teodor Andersson, fd VD Umeå Gjuteri AB, Umeå 29.10.84 
Torbjörn Berg, Byrådirektör vid regionalekonomiska enheten i Västerbottens län. Umeå 17.11.84 
Tage Blidberg, fd platschef vid RAB, Sthlm 2.10.85 
Helge Bäckström, ordf Sv Metallindustriarbetarförbundet avd 251, Robertsfors 22.6.83 
Ingemar Dahlgård, fd chef för regionalekonomiska enheten i Västerbottens län, Umeå 17.11.84 
David Eriksson, fd delägare i Eriksson & Stolts, Umeå 9.11.84 
Thea Frölander, änka efter Ivan Frölander, Robertsfors 11.3.82 
Elsa Grapengiesser, Sten Grapengiessers dotter, Sthlm 7.7.83 
Ingeborg Grapengiesser, Sten Grapengiessers dotter, Sthlm 7.7.83 
Elof Lundberg, fd förman vid sulfitfabriken, Robertsfors 17.6.83 
Axel Norström, fd kamrer vid RAB, Robertsfors 13.6.83 
Melvin Nilsson, fd styrelsemedlem i SPI AF 118, Robertsfors 14.6.83 
Valter Olsson, fd gjuterichef vid RAB, Järnforsen 9.11.84 
Hanns B.S. Pärsson, fd VD Företagareföreningen i Västerbottens län, Umeå 8.10.84 
Ivan Söderberg, fd platschef vid ASEA Robertsfors, Västerås 26.10.83 
Eric Wallmark, fd kommunalpolitiker och tidningsreporter i Robertsfors, Umeå 23.8.83 

TRYCKTA KÄLLOR 
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