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NORSKA PIONJÄRER VID SÅGVERKEN KRING VITA HAVET

et finns dokument från engelska 
hamnar som bekräftar att plan-
kor och balkar importerades från 

Norge redan på 1300-talet. Norskt virke 
fann också vid denna tid vägen till Nederlän-
derna, Danmark och Flandern. Vid mitten 
av 1800-talet tog industrialiseringen på allvar 
fart på kontinenten och i England liksom 
också i Skandinavien. Det innebar större 
sociala omvälvningar än vad människor 
förmodligen någonsin hade varit med om. 
Med den ökande inflyttningen till städer och 
samhällen ökade också behovet av virke. De 
norska skogarna räckte inte till för att fylla 
det europeiska behovet och man sökte sig 
allt längre och längre österut för att finna 
tillräckliga mängder virke. Norrmännen blev 
därmed pionjärer i produktion och handel 
med sågtimmer i sina östra grannländer.

Andra halvan av 1800-talet var en dynamisk tid i den nordiska sågverks-
industrin. Ofta brukar den beskrivas i termer av en ”timmerfront” som 
från väster till öster rörde sig från Norge in över Sverige, Finland och 
därefter allt längre in i Ryssland. Mycket om denna tid är väldokumen-
terat, men knappast satsningarna vid Vita Havet som gjordes av norska 
sågverksägare och finansmän.

D

Yngve Astrup, före detta chef för Norsk Skogmuseum i Elverum. 
Artikeln är en sammanfattning av hans skrift Norske pionerer 
i Kvitsjøens skogindutstri fra 1880 til 1930. Översättning: Lars 
Klingström.

Norska pionjärer vid  
sågverken kring Vita Havet

  Polcirkeln

Mezen 

Ryssland

Ryssland

Dvina

Onega

Arkhangelsk

Barents hav

Vita havet

Petrozavodsk

Onega stad

Det gula området är norska skogkoncessioner.
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NORGES CENTRALA STÄLLNING i den tidiga han-
deln med timmer baserades på närheten till 
marknaderna, gott om skog och naturligtvis  
älvar som gick att flotta timmer på och driva 
sågar med. Norrmännen var vid mitten av 
1800-talet Europas experter på att både flotta 
timmer och sönderdela det i sågverk. En yt-
terligare inte oföraktlig tillgång var att Norge 
också var Europas ledande sjöfartsnation. Lan-
dets isfria hamnar gav också fördelar gentemot 
länderna runt Östersjön.

Drammen, sydväst om Oslo, var ett viktigt 
centrum för norsk sågindustri vid mitten av 
1800-talet. Stadens välmående virkeshandlare 
hade då börjat känna av att skogsresurserna 
väster om Oslofjorden minskade. Flera av 
dem såg möjligheter i att anlägga sågverk 
också öster om fjorden, där Norges största älv, 
Glomma, erbjöd goda möjligheter till tim-
merflottning. Vid den här tiden hade ång-
kraften gjort sitt intåg, vilket gjorde sågverken 
oberoende av vattenkraft. Det var också just 
i Fredriksstad som de första stegen togs på 
vad som Francis Seierstad kallar Veien mot öst. 
Inom bara några år tog många sågverksidkare 
ytterligare steg österut, först till Sverige, sedan 
till Finland och snart nog också Ryssland. Här 
intog norrmännen rollen som ledande aktör 
inom sågindustrin. De var på en gång såväl  
investerare och fackfolk som administratörer 
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Lastning av trävaror i Onega stad i början av 
1900-talet. Mannen i förgrunden är Oscar Wager, 
en av de norska sågverksägarna i  vid Vita havet. 
Målningen finns idag hos en av Oscar Wagers 
ättlingar. 

Annonsen inbjuder till aktieteckning i Russnorve-
goles A/S, det bolag som 1920 bildades tillsam-
mans med ryska staten i ett försök att kunna 
fortsätta verka i det nu kommunistiska landet.
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och exportörer med etablerade vägar till de 
snabbt växande marknaderna i Västeuropa.

AV NATURLIGA SKÄL INLEDDES marschen österut 
i Västsverige. Men på 1860-talet riktade de 
norska sågverksmännen ögonen också mot 
landets norra delar där de många älvarna 
gjorde det lätt att förflytta timmer från inlan-

det ned till kusten. Sundsvall 
utvecklades till ett betydande 
sågverkscentrum, till stor 
del som en följd av norska 
investeringar.

När investeringarna i 
Sverige var på plats tog man 
steget över Östersjön till Fin-
land. Under 1870-talet gick 
utvecklingen snabbt. Bland 
annat byggdes två norska såg-
verk i den lilla staden Kotka 
mellan Helsingfors och S:t 
Petersburg. Mest känd är 
Norska Sågen som etablerades 
av industrimannen Hans 
Gutzeit. Norskt kapital, 
ledning, tjänstemän och 
arbetare engagerades både när 
sågverket uppfördes och när 
det kommit i drift. Senare 
byggdes också en lådfabrik  
på platsen. Företaget utveck-
lades och blev med tiden en 
av Finlands mest betydande 
skogsindustrier. Det fusio-
nerades på 1990-talet med 
en annan skogsjätte, Enso, 
som bara några år senare gick 
samman med svenska Stora 
och blev StoraEnso. 

PÅ 1910-TALET FLYTTADES  
Gutzeits verksamhet ytterli-
gare en bit österut. Dess chef 
Alexander Gulliksen enga-
gerade sig i bygget av stora 
skogsindustrikombinatet  
Dubrowka vid floden Neva, 

strax utanför S:t Petersburg. Också ett annat 
stort sågverk i Kotka, Hallabolaget, hade norska 
rötter i form av skogsägare från Elverum som 
hade gått samman och etablerat anläggningen. 
De drev verksamheten fram tills regeringen för 
det självständiga Finland köpte ut de norska 
ägarna 1918. Samtidigt togs också Gutzeits 
verksamhet över av finländarna. 
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Onegaflodens mynning på 1910-talet. Fyra av de fem sågverken 
ägdes då av norrmän.
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Vita Havet på tur
Innan Peter den store år 1703 lyckades erövra 
de innersta delarna av Finska viken och eta-
blera S:t Petersburg, gick den ryska handeln 
via Arkangelsk, över Vita havet och runt Ko-
lahalvön och Norge. Att Vita havet är isbelagt 
halva året var naturligtvis till stort men, och 
det förmodligen viktigaste skälet till att skapa 
en hamn i det inre av Finska viken. 

Sedan sågverksindustrierna byggts ut runt 
Östersjön, kom turen till Vita Havet. Norra 
Rysslands floder rinner alla norrut och av-
vattnar de jättelika skogsområden som finns 
väster om Uralbergen. Det genomkorsas av 
nätverk av vattendrag som samlas upp i de 
stora, seglingsbara floderna Onega, Dvina och 
Mezen som alla rinner ut i Vita havet. Och 
ännu längre österut finns den väldiga Petjora

Den stora sågverksexpansionen i detta ur 
skoglig synpunkt jungfruliga område skedde 
under perioden 1895–1910. Den resulterade i 
att det 1913 fanns 40 sågverk i Arkangelsk län, 

varav nästan hälften hade utländska ägare.1 Tio 
av dessa var norskägda. 

FÖRST UT VAR NORRMANNEN Martin Olsen  
som etablerade ett sågverk i Arkangelsk redan 
1883. Han blev senare rysk medborgare och 
kom som mest att äga fyra sågverk. Två av 
dem låg i Naryan-Mar cirka 100 mil nordost 
om Arkangelsk, vid mynningen av Petjora.  
En annan norrman, Johan Lund från Finn-
mark, hade liksom Martin Olsen kommit till 
Ryssland för att lära sig språket, men bosatte 
sig för gott i Arkangelsk där han byggde upp 
en sågverksamhet. Både Olsen och Lund drev 
sina företag fram till revolutionen 1917 och  
de nationaliseringar som följde i dess spår. 

VID STADEN ONEGA, cirka 20 mil väster om 
Arkangelsk, etablerade finansmannen Thorleif 
Bache från Drammen ett sågverk i början av 
1900-talet. Familjen hade då tidigare varit enga-
gerad i sågverk i både Sverige och Finland. Det 
ena sågverket ägde Bache tillsammans Jens Vig, 
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I ett landskap där det saknas forsar i vattendragen var man hänvisad till handsågning. Överhuvudtaget 
var det ovanligt med vattendrivna sågar i de oftast platta ryska skogslandskapen.
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en trävaruhandlare från Drammen. De båda 
drev bruken på distans från Norge ända fram 
till 1920 då de nationaliserades. Men verksam-
heten återupptogs senare under norsk ledning 
som ett led i Lenins nya ekonomiska politik 
(NEP), där det i viss utsträckning blev tillåtet 
med utländskt ägda företag. Sådana förbjöds 
åter sedan Stalin blivit partisekreterare 1924.

Stora ambitioner i Ryssland 
År 1913 övervägde det stora norska massa- och 
pappersföretaget Union & Co att anskaffa en 
del av sitt råvarubehov från Ryssland. Man 
övervägde att träffa avtal med ryska myndig-
heter om att köpa virke från området kring flo-
den Mezen som mynnar i Vita havet. Chefen 
för Unions skogskontor fick i uppdrag att resa 
österut för att värdera de tekniska, ekonomiska 
och juridiska aspekterna på projektet. Efter att 
ha besökt konsulatet i S:t Petersburg reste han 
vidare till Arkangelsk, där han träffade stadens 
norske vicekonsul Frederik Prytz. Denne hade 
kommit till staden 1909 och med hjälp av 

kapital från investerare i London byggt upp  
ett trävaruföretag inriktat på export till Väst-
europa. Mötet mellan de bägge norrmännen 
resulterade i ett samarbete som kom att vara 
fram till 1928. Union skrinlade planerna på 
att köpa virke vid Mezen och köpte istället in 
sig i företaget Prytz & Co. Inom bara några 
år köpte Prytz & Co tre sågar, ett vid staden 
Arkangelsk 1915 och året därpå två, i Onega. 

I området fanns också betydande tyskbal-
tiska träföretag, men kriget gjorde det vansk-
ligt för personer med tyska rötter att engagera 
sig i ryska verksamheter. På grund av detta 
bjöds flera sågverk ut till försäljning. Bland 
annat stod de tyska bröderna Frischenbrüders 
båda sågverk på försäljningslistan. 

Frederik Prytz nappade på erbjudandet. 
Men finansieringen var långt ifrån klar. Han 
reste därför till Oslo i december 1916 för att 
lösa de finansiella frågorna. Han hade räknat 
med att det skulle ta sex veckor – men det tog 
istället sex månader. 
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Arkangelsk vid 1900-talets början. Staden hade internationell prägel med mängder av balter, skandi- 
naver, holländare och engelsmän som lockats av de möjligheter som oexploaterade skogar erbjöd. 
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RESULTATET BLEV DET HELT NYA BOLAGET Russian  
Forest Industry (RFI), Ltd med hemvist i Kris-
tiania.2 Erbjudandet om att teckna aktier i RFI 
kom under våren 1917. Aktieemissionen var på 
8 miljoner norska kronor och blev övertecknad. 
Union & Co, blev med sina 25 procent den 
största av de drygt 500 aktieägarna. Prytz & Co 
blev den industriella kärnan i RFI. Att Ryssland 
just genomgått februarirevolutionen (som var 
borgerlig till skillnad från den kommunistiska 
som kom ett halvår senare) hade inte påverkat  
de norska investerarnas entusiasm för satsning-
en. Snarare tvärtom, revolutionen skulle enligt 
deras förmenande leda till bättre förhållanden 
jämfört med i det störtade tsarväldet. Andresens 
Bank beviljade krediter på 4 miljoner norska 
kronor för att täcka driften i RFI och investo-
rerna i London var redo att finansiera handeln 
av trävaror. 

Bildandet av RFI var ett led i en storslagen 
plan om att samla merparten av de norskägda 
skogsföretagen under en hatt. Union satte in tre 
av sina toppchefer i RFI:s  styrelse tillsammans 
med en nära affärskontakt och vän, Elias Kiær och 
dessutom Frederik Prytz, den senare som VD. 

REDAN I MAJ 1917 KLARGJORDE företaget sina am-
bitioner. Prytz fick uppdraget att studera möjlig-
heterna att förvärva Olsens och Lunds sågverk 
vid Vita havet. Han skulle också sätta sig in i 
Dubrowkas3 verksamheter utanför S:t Petersburg 
för att ”eventuelt fremkomme med forslag om 
sammenslutning”.

De båda sågverken i Onega, ägda av bland 
annat Backe omnämns inte, men man kan 
förmoda att också dessa var intressanta. Det var 
således en industrigigant som planerades i ett 
land som just utkämpade både ett världskrig  
och en revolution.  

Den nödvändiga studien av Dubrowka  
genomfördes och RFI kallade till extra represen-
tantskapsmöte i juli för att kunna anta ett förslag 
till sammanläggning med detta stora sågverk.  
Prytz hade beräknat att det skulle krävas 11 mil-
joner norska kronor för att förvärva aktierna. 

Men under några korta sommarveckor 
försvann optimismen. Representantskapsmötet 

Kunskap, både ny och gammal, 
är viktig för att skogen ska 
utvecklas och även långsiktigt
bli ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar.

Vi bidrar med vårt kunnande – 
och du med ditt !  

Gallra för 
framtiden!

Tel. 01046-38000 · www.sydved.se
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avlystes i avvaktan på en revisionsrapport. 
Dessutom noterades i RFI:s styrelseprotokoll 
den 25 juli 1917:

”Konsul Prytz mente ogsaa at der kunde 
være grund til å la sagen ligge i bero indtil man 
fikk se resultatet av Finlands selvstendighets-
erklæring og fikk klarhet over utviklingen av 
de endrede forhold i Russland.”

DÄREFTER BLEV PLANERNA PÅ att skapa en norsk-
finansierad industrijätte i Ryssland lagda på is. 
Det fanns i december 1917 ett färdigförhand-
lat avtal om förvärv av Martin Olsens trävaru-
företag i Arkangelsk, men styrelsen i RFI ville 
heller inte driva den frågan vidare. Från och 
med nu handlade det istället om att rädda de 
pengar som var uppbunda i Ryssland. Det var 
ett arbete som kom att pågå i tio år – men som 
gav mycket magert resultat. 

Skogsindustri och storpolitik
Oktoberrevolutionen 1917 satte definitivt 
punkt för drömmen om en framgångsrik  
ekonomisk verksamhet i Ryssland. De revo-
lutionära ryssarna slöt fred med Tyskland  
samtidigt som motsättningarna på hemma- 
planen utvecklade sig till ett fullskaligt 
inbördeskrig mellan röda bolsjeviker och vita 
borgare. De vita styrkorna hade stöd från  
England, men vintern 1919–20 gav de upp. I 
mars 1920 blev RFI:s sågverk nationaliserade. 

Driften hade då pågått i tre år efter 
revolutionen, men både produktionen och 
utskeppningen av trävaror hade brottats med 
stora problem. Ekonomin var svag, trots att 
marknaden var gynnsam. Redan våren 1918 
hade Andresens Bank krävt att aktieägarna  
i RFI måtte skjuta till mer kapital, vilket  
också skedde. 
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Den ryske konstnären Viktor Vasnetsovs målning ”The northern land”, från slutet av 1800-talet  
ger en bra uppfattning om det helt orörda skogslandskap som mötte de norska sågverksmännen. 
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Vi gör mer av trädet
www.domsjo.adityabirla.com

Nu inleddes ett mödosamt arbete för att 
rädda det som räddas kunde. Det nyinrättade 
Centralkontoret for norske intressenter i Russland 
och Norsk Russisk Handelskammer flyttade in hos 
RFI i Oslo, och arbetade nu brett för att rädda 
norska tillgångar. Frederik Prytz ingick i den 
norska delegationen och deltog i utdragna inter-
nationella förhandlingar i Köpenhamn, Geneve 
och Haag. Ryssarna stod fast i uppfattningen 
om att ingen ersättning skulle utgå för förlorad 
egendom i Ryssland – och så blev det också. 

I RYSSLAND ORSAKADE DEN ekonomiska utveck-
lingen stora problem. Ställd inför faktum att 
ryssarna inte själva klarade att hålla industri-
erna igång, utvecklade Lenin det som kom att 
kallas Ny Ekonomisk Politik (NEP). Genom 
denna skapades utrymme för privata initiativ 
och det gavs också möjligheter för utlänningar 
att driva ekonomisk verksamhet i landet. Vid 
en sovjetkongress sommaren 1920 beskrev 
Lenin förutsättningarna för den nya politiken 
med följande ord: 

”Det är lämpligt att tillämpa den på 
skogarna längst i norr som vi har så otroligt 
mycket av och som ruttnar och ödeläggs därför 
att vi saknar möjligheter att utnyttja dem. 
Samtidigt representerar skogarna gigantiska 
värden på den internationella marknaden. 
De här nordliga områdena passar också bra 
politiskt eftersom det handlar om en så avsides 
belägen region.” 4

Skogskoncessioner antogs som en modell 
för NEP och under det påföljande året ingicks 
tre avtal vid Vita havet, ett norskt, ett neder-
ländskt och ett engelskt. 

För Dubrowka blev det aldrig möjligt att 
få till en fortsättning i norsk regi. Sågverket 
låg ju strax utanför S:t Petersburg vilket gjorde 
det omöjligt att bedriva en – ur kommunistisk 
synvinkel – så obskyr verksamhet som att låta ut-
ländskt kapital verka inom sovjetstatens gränser. 

Koncessionen vid Onega
RFI med sina tre bruk, varav två i Onega stad, 
drev på för att komma på banan igen. Vid 
Onegaflodens mynning fanns då fem sågverk, 
varav fyra ägdes av norrmän. Thorleif Backe, 
som avled 1920, efterlämnade ägarintressen i 
de båda företagen Backe og Wager och Backe 
og Wig. Dessutom hade de engelska bröderna 
Clark ägt stadens främsta sågverk, Onega 
Wood Company. Efterhand såldes det till 
nederländska Altius5. 

Ägarna i de fem Onega-anläggningarna 
slog sig nu samman under namnet Onega 
Combine för att stärka sin förhandlingsposi-
tion gentemot den sovjetiska staten. Onega 
Combine lyckades till slut nå en överenskom-
melse med ryssarna. Det handlade om en 
20-årig koncession för avverkningar längs hela 
Onegafloden och att få utnyttja utrustningen 
vid de fem sågindustrierna. Den gav också rätt 
till jakt och fiske samt att arrendera mark. Den 
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mängd skog som ingick i koncessionen mot-
svarade en fjärdedel av vad som vid den tiden 
fanns inom Norges gränser. 

MAN ETABLERADE NU ett nytt aktiebolag för 
verksamheten i Onega. Det registrerades under 
namnet Russnorvegoles AS i Kristiania med 
300 000 engelska pund i ett aktiekapital och 
som täcktes av värdet på det timmer som fanns 
vid sågverken. Men både själva bruken och 
produktionsutrustningen förblev i rysk ägo. 
Hälften av aktiekapitalet i Russnorvegoels gavs 
till ryssarna som ersättning för koncessionerna. 
Vid den slutliga fördelningen av de västliga 
aktierna fick RFI, Altius och gruppen Backe-
Wager-Wig vardera en sjättedel. Ryssarna fick 
en stark dubbelposition som både hälftenägare i 
det nya bolaget och på Sovjetstatens vägnar som 
utfärdare av koncessionen att avverka i Onegas 
skogar.

Företagets styrelse bestod av åtta personer: 
fyra ryssar, tre norrmän och en holländare. Ord-
föranden var ryss. Frederik Prytz utsågs till VD. 

HÖSTEN 1923 RESTE NORRMÄNNEN till Onega 
för att återuppta verksamheten. Ansvaret för 
virkesköp och produktion överläts till Andreas 
Wager och Egil Abrahamsen, som båda hade 
arbetat länge vid Vita havet. 

Men bara två av de fem sågarna i Onega 
kom igång. I dessa arbetade ett tjugotal norr-
män, många av dem nyutbildade. 

Något förvånande började Russnorvegoles 
bygga ett nytt sågverk inne i landet vid järn-
vägen till Arkangelsk. Enligt planerna skulle 
det leverera trävaror till den ryska markna-
den, vilket dock visade sig svårt att realisera. 
Under åren fram till 1928 slet Russnorvegoles 
ledning med marknadsfrågorna och att få 
igång produktionen. Dessutom hade man 
stora problem med relationerna med de ryska 
myndig heterna. 

Två av de andra koncessionerna i Arkan-
gelsk län gavs upp 1926, och de västägda 
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Timmer av den kvalitet som i början av 1900-talet 
fanns i de ryska skogarna saknade motstycke i 
Norge. På traven sitter forstmannen Kåre Nansen.

Skogsvård i södra Sverige

Välskött skog ger mer värde   www.sundins-skogsplantor.se 
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Finspång Anders Rising 070-684 80 97

Plantor

Plantering

Röjning

Kvalitetsplantor
i 21 kylterminaler

nära dig



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

67

aktierna i Russnorvegoles såldes till ryssarna 
i början av 1928. Då hade den pragmatiska 
Lenin varit död i fyra år och efterträtts 
av Josef Stalin. Denne hade en annan 
inställning till västligt kapital och avveck-
lade NEP-politiken. Därmed var det inte 
längre plats för något norskt företagande i 
Ryssland. 

DE OPTIMISTISKA AKTIEÄGARE SOM etablerade 
Russian Forest Industry Ltd år 1917 hade 
betalat 1 000 kronor per aktie. När Russ-
norvegoles hade sålts fick de ut tio kronor 
för samma aktie. Andresen Bank hade  
genom åren efterskänkt lån för 5–6 miljo-
ner kronor. I realiteten var det en kontrol-
lerad avveckling som banken genomförde. 

Det gick heller inte bättre för Dram-
meninvesterarna Backe/Wager/Vig. Här var 
Centralbanken i förarsätet och banken tog 
förlusterna tillsammans med aktieägarna. 
Frederik Prytz, som hade varit den drivande 
kraften i både RFI och Russnorvegoles, 
lämnade Ryssland för gott i december 
1927. 

Epilog
Norrmän hade haft en ledande roll i den nord-
europeiska handeln med trävaror från mitten av 
1800-talet. Det var vid den tiden som exploate-
ringen av de nordiska skogarna på allvar tog fart. 
I norra Sverige inleddes på 1860-talet en omfat-
tande utbyggnad av sågverk vid älvmynningarna 
längs kusten. I Finland skedde samma sak med 
början något årtionde senare. I nordvästra Ryss-
land kom industrietableringarna igång först mot 
1800-talets slut och pågick sedan fram till cirka 
1910. Norrmän med kunskap och kapital både 
följde med – och låg i täten – för den ”timmer-
front” som stegvis flyttade sig allt längre mot öster 
och norr.  

Första världskriget, den ryska revolutionen 
och den allmänna nedgången i världskonjunktu-
ren på 1920-talet innebar slutet för denna epok. 
Då norrmännen i Russnorvegoles lämnade Ryss-
land 1927/28 var det finalen på den omfattande 
norska verksamheten i de östliga grannländerna 
som hade pågått i nästan 70 år. 
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NORSKA PIONJÄRER VID SÅGVERKEN KRING VITA HAVET

1)  Källa: Rolf Björklund, se litteraturförteckningen.

2)  Kristiania var namnet på Oslo fram till 1925.
3)  Sogner. Dubrowka var ett betydande skogskombinat som byggts av norska investorer vid floden Neva, inte långt från S:t Petersburg. Elias Kiær  
 var en av de ledande investorerna. Även ledaren för finska Gutzeit, norrmannen Aleksander Gulliksen, var tongivande vid etableringen av Dubrowka.
4)  Jungar, sid 162. Se litteraturförteckningen
5)  Altius fick senare den nederländska konsessionen för skogsbruk och sågverksdrift vid älven Dvina.


