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ram till för 255 år sedan såg den lilla 
byn Edfastmark, fem mil norr om 
Umeå, ut ungefär som alla andra byar 

i Västerbotten. Här fanns fem gårdar. Männi-
skorna och deras kreatur försörjdes av det som 
växte på den bördiga marken längs Rickleån. 
Och det var denna å som gjorde att Edfast-
mark för alltid kom att förändras och snart 
nog också byta namn. Just här bildar Rickleån 
tre fall, alldeles lagom mäktiga för att med 
1700-talets teknik låta sig tämjas. 

Det var järnet som väckt ett mycket lång-
väga intresse för de här forsarna. Gruvor, järn 
och koppar var vad Sverige sedan länge hade 
byggt sin ekonomiska styrka på. I det som idag 
lite oegentligt kallas Mellansverige – Uppland, 
Västmanland, Dalarna, Sörmland, Närke  
och Östergötland var det i vissa områden tätt 
mellan gruvlavarna. Och ännu tätare var det 
mellan hyttor och hammare där den malm 

man tog fram ur berget förvandlades till 
kostbart och smidbart järn. 

Tätt var det också i Stockholm mel-
lan de affärsmän som dominerade handeln 
och exporten av järn. Skeppsbron var sedan 
1600-talet Sveriges ekonomiska centrum. Ett 
antal mäktiga affärsmän kontrollerade inte 
bara handeln, de var också politiker och kunde 
själva sätta villkoren för den. Deras mäktighet 
och rikedomar var därmed inte en slump, utan 
närmast resultatet av ett roffande som i olika 
grad kom att pågå under mer än ett sekel. 

Skeppsbroadeln som den här gruppen  
kom att kallas, eftersom de oftast bodde och 
verkade just på Skeppsbron, ägnade sig i  
princip åt all slags handel. 

LIKA VIKTIG SOM SJÄLVA MALMEN för att kunna 
tillverka järn var att det fanns gott om skog  
i både gruvornas och brukens närhet. Det be-

Robertsfors Bruk hade många ägare. Två kategorier sticker ut. Den 
första och den sista. Det var Skeppsbroadeln som med sitt kapital och 
politiska inflytande lyckades med den till synes hopplösa uppgiften att 
1759 starta ett järnbruk 60 mil från själva gruvan. Och det var familjen 
Kempe som med en idag helt unik hänsyn till de anställda avslutade 
driften nästan 200 år senare.  

F

Lars Klingström, är redaktör  
i Skogshistoriska Sällskapet  
och har ett förflutet som  
informationschef i Holmen Skog.

Robertsfors – ett bruk  
med spännande historia

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2015, sid 54-65



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

55

Så lät sig en av 1700-talets mest förmögna svenskar avporträtteras. John Jennings var affärsman  
och ägare till industriimperium med ett stort antal järnbruk och hammare i Sverige och Finland,  
bland annat Robertsfors. Här tillsammans med sin betydligt smalare bror och dennes hustru.  
Målning av Alexander Roslin, 1769. 
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hövdes ved att elda med för att kunna spräcka 
berget och det behövdes träkol i hyttorna för 
att smälta malmen. 

Det här var en tid då det ännu var långt till 
dess begreppen hushållning och, ännu mindre, 
skogsvård fått någon konkret innebörd. Sko-
gen förväntades i princip sköta sig självt och 
man avverkade träden utan i någon grad se till 
det kom upp nya träd i de fälldas ställe. Det 
gjorde att det i brukens och gruvornas närhet 
blivit brist på åtkomlig skog. Träkol var en 
ömtålig produkt som inte tålde några längre 

transporter. Även om körningarna skedde  
vintertid skadades den porösa kolen av skak-
ningarna. För att andelen kolpulver inte skulle 
bli för stor begränsades fångstområdet bara 
några mil från bruken. 

Redan på 1600-talet led många bruk i 
Mellansverige av den tilltagande bristen på 
åtkomlig kolskog. Ett mått på problemet är att 
det för varje liter järn behövdes 1 500 liter trä-
kol. Situationen förvärrades sedan ytterligare. 
På 1700-talet började man därför på allvar att 
vända blickarna norrut – till det då jungfruliga 
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Norrland, där det i princip fanns hur mycket 
skog som helst. Och det är nu som Edfastmark 
kommer in i historien. 

EN SOM NÅTTS AV SIGNALERNA söderifrån var 
majoren vid Västerbottens regemente i Umeå, 
Georg Vilhelm Palmstruch. Han brukar räknas 
som den som upptäckte de möjligheter som 
dolde sig i Rickleåns fall vid Edfastmark. Kan-
ske var det under sitt sökande efter silvermalm 
i trakten av Bygdsiljum, längre in i landet, som 
han kommit förbi byn några år tidigare och 
lagt samman dess förtjänster: Fallen i Rickleån, 
närheten till skogen – och att det bara var en 
dryg halvmil ner till en vik vid Sikeåfjärden 
som skulle bli en perfekt och vindskyddad 
utskeppningsplats. 

Men majoren Palmstruch hade nu inte 
finansiella muskler nog för att själv kunna 
förverkliga sina visioner om Edfastmark. Hur 
han kom i kontakt med de båda handels- och 
industrimännen John Jennings och dennes 
svåger Robert Finlay är okänt. Men klart är  
att det var dessa tre som 1757 ansökte hos 
Bergskollegiet om privilegier att få anlägga  
en masugn i Edfastmark. 

Många anser idag att det är mer sannolikt 
att det var Finlay och Jennings som kontak- 
tade major Palmstruch och att denne inled-
ningsvis agerade som ombud för dem. Bara 
några månader efter att privilegieansökan 
lämnats in, blev Palmstruch kommenderad till 
Pommern för att delta i det krig som Sverige 
då utkämpade mot Preussen. Han försvinner 
därmed ut ur Robertsfors Bruks historia. 

HERRAR JENNINGS OCH FINLAY VAR INTE vilka  
personer som helst. De tillhörde båda den 
så kallade skeppsbroadeln som från slutet 
av 1600-talet hade dominerat det svenska 
näringslivet. Jennings var född i Sverige, men 
av irländska föräldrar. Finlay var född i Dublin 
av skotska föräldrar och hade kommit till 
Sverige så sent som 1744. Genom sina respek-
tive giftermål med döttrarna till den förmögne 
finansmannen och politikern Thomas Plom-
gren, blev de svågrar. Tillsammans drev de 
firman Jennings & Finlay som räknades som 

en av de främsta i landet. Det var i själva verket 
ett industriimperium de drev. Där ingick en del 
i Dannemora gruva samt masugnar, hammare 
och faktorier i Forsmark, Gimo, Schebo, Öster-
bybruk, Schisshyttan, Strömsbruk, Hedvigsfors, 
Gnarp, Norrtälje, Olofsfors och Robertsfors. 
Därutöver en rad andra bruk på andra sidan 
Bottenhavet: Antskog, Koskis, Fiskars, Kulla, 
Kimo, Oravais, Mennäis och Orisberg. Kort 
sagt var firma Jennings & Finlay en gigant i det 
dåtida svenska näringslivet. 

FLERTALET AV DERAS JÄRNBRUK LÅG långt från 
några malmfyndigheter. Att det ens var möjligt 
att bygga upp så omfattande verksamheter som 
järnbruk och hammare utan tillgång på järn-
malm berodde på järnets enorma betydelse för 
statskassan. Att transportera ved från landets 
norra delar till gruvorna och bruken var på den 
tiden inte möjligt. Virke är skrymmande och 
den mängd som skulle behöva förflyttas så stor 

John Jennings var vid mitten av 1700-talet  
Sveriges mest betydande industriidkare.  
Förutom alla bruk var han också en betydande  
affärs- och finansman och tillika stöttepelare  
i det konservativa Hattpartiet.
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att man förmodligen inte ens övervägde ett 
sådant alternativ. Däremot lät sig malm för-
flyttas, sin tyngd till trots. Det handlar ju då 
om helt andra kvantiteter. För att uppmuntra 
utvecklingen i den riktningen erbjöd kronan 
skattebefrielse samt lägre exporttull under 
tolv år till de nya bruksägarna i norra Sverige. 
Vidare upplät kronan sina skogar till mycket 
ringa ersättning.  

Att det var en politik som var framgångsrik 
avspeglar sig tydligt i det stora antal bruk som 
etablerades längs Norrlandskusten enligt dessa 
förutsättningar. Från början av 1700-talet till 
en bit in på 1800-talet etablerades inte mindre 
än 59 järnbruk i Hälsingland, Medelpad, 
Ångermanland och Västerbotten. Det bidrog 
till att järnhanteringens roll för den svenska 
ekonomin ytterligare förstärktes, istället för 
som man hade fruktat, tappa i betydelse på 
grund av skogsbrist.   

BERGSKOLLEGIUM BIFÖLL JENNINGS & FINLAYS 
ansökan om att få anlägga en masugn i Edfast-
mark. I privilegiet av den 3 november 1758 
står att ”till befordran av en så nyttig rörelse  
i thenne avlägsne orten skattefrihet beviljades 
under tolv år till företagets underlättande”. 

Firma Jennings & Finlays planer möttes 
dock till en början inte med någon entusiasm 
från närområdet. Ortsbefolkningen uttryckte 
stark oro för att de kapitalstarka herrarnas löf-
ten om regionalt uppsving inte skulle infrias. 

Och från Umeå och Piteå höjdes röster om att 
etableringen skulle störa handeln. Man anförde 
också att alltför mycket av skogstillgångarna 
skulle tas i anspråk.   

Men detta till trots började 1759 arbetet 
med att anlägga den nya masugnen. Det bruk 
som nu växte fram gavs namnet Robertsfors, 
efter delägaren Robert Finlay.  

Att bygga ett bruk i denna ödsliga lands-
ände innebar stora svårigheter. Yrkeskunnigt 
folk från två av firma Jenning & Finlays andra 
bruk, Forsmark och Gimo, städslades. Man 
rekryterade också 48 arbetare från Dalarna. 
Alla inkvarterades under säkert mycket enkla 
förhållanden hos bönderna i Edfastmark.

ARBETET INLEDDES MED ATT bygga en damm  
och en kanal i Rickleån, som ju skulle stå  
för den kraft som behövdes för att driva mas-
ugnens blåsbälg. Under första året hann man 
också lägga grunden till själva masugnen.  
Året därpå, 1760, stod den så färdig att man 
kunde göra den första blåsningen. Resultatet 
blev 82 ton tackjärn. 

Dock var verksamheten vid det nya bruket 
omgärdat av problem. Framförallt hade man 
svårt att få fram tillräckligt med träkol efter-
som bönderna i området inte ansåg sig ha tid 
med kolning och körslor. Länsstyrelsen upp-
manade folket i den näraliggande byn Bygdeå 
att bistå i arbetet med att få igång bruket, men 
maningarna klingade ohörda. 
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Skeppsbron i Stockholm
Här lastades stångjärn, koppar, beck och tjära  
för vidare transport ut i världen. Här lossades 
spannmål, salt, socker, kryddor, tobak och vin.  
Förnämt klädda herrskap trängdes med  
hamnsjåare, tullare och sjömän. De pampiga  
husen var både lager och bostäder. Skepps- 
bron var Sveriges finansiella centrum på  
1700-talet. De som bodde här var affärsmän, 
grosshandlare och industriidkare, de flesta  
med utländskt påbrå; tyskar, holländare, frans- 
män, flamländare, engelsmän och irländare. 
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De gick under begreppet ”Skeppsbroadeln” och  
hade sin glansperiod från 1720-talet till början 
1770-talet. De stod alla hattpartiet nära som då  
dominerade i ståndsriksdagen och drev en politik  
som värnade inhemsk affärsverksamhet. De hade  
namn som Jennings, Bedoire, Lefebure, Grill,  
Petersen och Kierman. Förmögnast av dem alla  
var John Jennings som tillsammans med sin svåger 
Robert Finlay, grundade Robertsfors Bruk år 1759.  
Han var ju inte bara affärsman utan också ägare  
av ett industriimperium med ett stort antal järn- 
bruk och hammare med tillhörande herrgårdar  
i Uppland och på båda sidor om Bottenviken.  
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Efter ytterligare ett år av byggnationer vid 
Robertsfors inspekterades det av Bergstinget. 
Det skedde när masugnen stod kall och oan-
vänd på grund av kolbrist. 

Så småningom minskade dock motståndet 
mot bygdens nya industrianläggning. År 1766 
lyckades man blåsa i 91 dygn, men under det 
följande året inte en enda dag. Först 1768 
kom man igång på allvar. 

DÅ HADE FIRMA JENNINGS & FINLAY hunnit 
upplösas. Det skedde redan 1762 då de båda 
finansmännen delade företaget mellan sig. 
Robert Finlay blev därmed ensam ägare till det 
bruk som uppkallats efter honom. Men hans 
ägande kom bara att vara i två år. Många anser 
att hans tidigare framgångsrika affärsverksam-
het hade berott på det nära kompanjonskapet 
med John Jennings. Som ensam bruksägare 
förmådde han inte driva verksamheten med 

den kraft som hade krävts. År 1764 sålde han 
Robertsfors till Jean Henri Lefebure, också 
han en ”medlem” av Skeppsbroadeln. Och 
som i likhet med både Jennings och Finlay var 
av utländsk börd. Familjen hade kommit till 
Sverige vid mitten av 1600-talet för att undfly 
de krig mellan protestanter och katoliker som 
då rasade i Frankrike, de så kallade Hugenott-
krigen.  

Jean Henri Lefebure var också en fram-
gångsrik finans- och affärsman och liksom  
så många andra i Skeppsbroadeln politiskt  
engagerad i ”hattpartiet”. Vid den här tiden 
hade han just adlats och var bland annat 
delägare i det just uppbyggda mässingsbruket 
i Norrköping (nuvarande Holmen). Hans 
storhetstid var dock över. Då hattpartiet 1765 
förlorade makten till mösspartiet ställdes han 
inför rätta på grund av oegentligheter med 
utländska växlar. Han dömdes till näringsför-

Robertsfors Bruk 1877. Från masugnen längst till vänster, stiger fortfarande rök. Det skulle det  
göra i ytterligare sex år fram till sista blåsningen 1883. Bild: Bruksmuseet, Robertsfors.
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bud och en månads fängelse ”på vatten och 
bröd” samt att ersätta kronan med 6 000 daler, 
det vill säga storleksordningen 200 miljoner 
kronor i dagens penningvärde. När hattarna 
återtog makten ett år senare skrevs beloppet 
ner till en fjärdedel men Lefebure var nu en 
knäckt man och han dog 1767. Istället blev 
det hans son Jean som tog över det som var 
kvar av det Lefebureska imperiet, bland annat 
Robertsfors Bruk.

EFTER DEN NÄSTAN TIO ÅR LÅNGA inkörnings-
perioden började masugnen fungera allt bättre. 
Böndernas motstånd minskade och leveran-
serna av träkol kom igång. Från och med 1769 
blåste man i genomsnitt 100 dygn per år. Den 
årliga produktionen av tackjärn och gjutgods 
låg på 200 ton. Kvaliteten var i nivå med de 
bästa bruken i landet. Jean Lefebure engage-
rade sig också personligen i driften vid bruket. 

Men även om Robertsfors nu tekniskt 
fungerade väl var det sämre med dess lönsam-
het. Transporterna av malm från Utö och 
Häverö i Roslagen var dyra. Och lika dyrt var 
det att sedan transportera det tackjärn man 
tillverkat till Gimo för att smidas till stångjärn. 

År 1775 konstaterade man att kostnaderna 
för tillverkning och transporter var 20 procent 
högre än vad man fick in när järnet såldes. 

I ett försök att minska kostnaderna öpp-
nade man åter en nedlagd järnmalmsgruva  
i Bygdsiljum, några mil längre in landet.  
Men malmen där var av låg kvalitet och man 
avbröt snart försöket. 

ISTÄLLET VALDE JEAN LEFEBURE ATT satsa på 
vidareförädling. Han ansökte 1779 om att få 
utvidga verksamheten med en hammarsmedja 
och ett manufakturverk för att tillverka spik, 
bultjärn och allehanda verktyg och hushålls-
redskap av järn. Privilegiebrevet utfärdades 
1782, men med förbehållet att den utrustning 
som erfordrades måste vara begagnad. Vid 
samma tid började Robertsforsbruket att köpa 
in skog för att trygga försörjningen av träkol, 
som dittills varit en trång sektor. 

För att ytterligare vidga råvarubasen förla-
des det nya manufakturverket till Johannesfors 

i Sävar, fem mil söderut, där det fortfarande 
fanns outnyttjade skogar. 

Därmed höjdes lönsamheten högst väsent-
ligt och bruket började vissa år till och med 
gå med vinst. Detta var ett stort fall framåt 
efter att det tidigare varit helt beroende av dess 
kapitalstarka ägare som vid behov skjutit till 
pengar för att täcka underskott eller för att 
göra investeringar. 

I SLUTET AV SEKLET BÖRJADE OCKSÅ den lilla såg, 
som sedan starten försett det nya bruket med 
byggnadsvirke, att utvidgas. Efter de många 
skogsköpen blev sågade trävaror nu ett ytter-
ligare ben med goda framtidsmöjligheter för 
bruket. 

Jean Lefebure blev den siste ägaren med 
direkt anknytning till Skeppsbroadeln. Sedan 
han gått ur tiden 1805 drev hans änka indu-
striimperiet vidare något år innan hon sålde 
det till sin måg Axel Didrik Reuterskiöld. 

Vid samma tid började det gå nedåt för 

Jean Lefebure tog över Robertsfors 1767.  
Under hans tid som ägare satsade man på  
vidareförädling genom en hammarsmedja och 
ett manufakturverk. Det gjorde att Robertsfors 
äntligen började gå med vinst. 
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de svenska järnbruken. Det svenska järnets 
närmast monopolliknande ställning på mark-
naden hade brutits på grund av den tekniska 
utvecklingen. Nu började man också kunna 
tillverka järn med hjälp av stenkol, vilket öpp-
nade helt nya möjligheter i länder som tidigare 
varit handikappade av bristen på lämplig skog 
att göra träkol av. 

REDAN 1808 TVINGADES ROBERTSFORS att lägga 
ner smidestillverkningen i Johannesfors. Det 
var missväxttid och för att kunna trygga mat-
behovet för de boende i Robertsfors erbjöds 
de som blev utan arbete i Johannesfors istället 
flytta dit och arbeta med uppodlingen av de 
flacka markerna längs Rickleån. 

Till råga allt påverkades Robertsfors också 
av kriget med Ryssland. Både människor och 
hästar rekvirerades till armén. I maj 1809 stod 
det ryssar på Västerbottnisk mark. Den 19 
augusti stod det sista slaget på svensk mark 
vid Sävar, några mil söder om Robertsfors, där 
svenska och ryska trupper drabbade samman 
och sammanlagt 1 000 man stupade. 

Både de svenska och ryska trupperna hade 
dessförinnan åderlåtit bruket på arbetskraft, 
dragare, hjuldon och spannmål. Efter ännu  
en sommar av missväxt var situationen allvar-
lig för Robertsforsborna inför den stundade 
vintern. Västerbotten var på den tiden inte 
självförsörjande och i Stockholm tillsattes en 
kommission för bistå med proviant. I mitten 
av november nådde en skuta med spannmål 
fram till Umeå. På grund av den starka kylan 
frös hamnarna norröver och med stor möda 
hämtades den ranson som skulle till Roberts-
fors landvägen.

Axel Didrik Reuterskiöld kom inte att äga 
bruket mer än ett år. Under resten av 1800-talet 
skedde sedan ett stort antal ägarbyten. Skepps-
broadelns internationella kontakter och breda 
nätverk fanns nu inte längre kvar. Inte heller 
deras ekonomiska muskler som överbryggat 
perioderna av svag eller obefintlig lönsamhet. 

Under långa perioder förekom bittra fejder 
ägarna emellan. Trots detta fortsatte bruket att 
utvecklas. Sågen byggdes ut. Med bland annat 

utkommenderade soldaters hjälp dikades de 
flacka markerna invid Rickleån ut ytterligare 
och lades under plogen. Robertsfors blev med 
tiden norra Sveriges största jordbruk. 

OCKSÅ JÄRNBRUKET EXPANDERADE. Antalet 
blåsningar ökade och pendlade mellan 160 
och 200 per år vilket kunde ge upp till 60 ton 
tackjärn. År 1821 startade man också ett  
gjuteri och började tillverka köksredskap av 
olika slag. Tillverkningen vid Johannesfors 
nedlagda hammarsmedja togs åter upp år  
1822 – men blev föga lönsam på grund av 
dålig tillgång på vatten.  

Robertsfors räknades på 1840-talet som 
Västerbottens mest betydande och moderna 
bruk. Sedan man installerat en varmluftsbläster 
ökade järnutbytet samtidigt som det behövdes 
mindre träkol. 

Fram emot århundradets mitt gick försälj-
ningen av trävaror om järnet. Det var nu som 
träets och de sågade trävarornas guldålder tog 
sin början. Det ledde så småningom till att 
ytterligare skog köptes in. 

Men om det gick bra för sågverksrörelsen 
så gick det allt sämre för järnhanteringen.  
Allra sämst gick det för tackjärnet. År 1883 
blåstes masugnen för sista gången. Dock 
fortsatte stångjärnstillverkningen i ytterligare 
nästan tio år fram till 1892. 

Då Seth Kempe 1897 köpte Robertsfors 
Bruk var det således främst ett sågverk, en liten 
mekanisk verkstad och ett betydande jordbruk 
som han tog över. Det var också inledningen 
på den längsta ägarperioden i brukets historia. 
Familjen Kempe kom ha ett direkt ägande av 
Robertsfors ända till 1968, då bruket gick upp 
i det likaledes Kempe-dominerade Mo och 
Domsjö AB. 

MED KEMPES TILLTRÄDE UTVECKLADES Roberts-
fors snabbt. Ytterligare skogar köptes. Innan 
förvärvslagen som förbjöd bolag att köpa  
enskilda skogsfastigheter infördes år 1906, 
hade skogsinnehavet hunnit växa till 75 000 
hektar. Sågen byggdes ut, järnväg anlades ner 
till hamnen i Sikeå och man experimenterade 
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med att försöka göra konstsilke och andra 
produkter av sågspånen från sågverket. Det 
gick nu inget vidare, men en positiv effekt var 
att man såg möjligheterna med pappersmassa.  
Beslut fattades redan 1902 om att bygga en 
sulfitfabrik i Robertsfors med en kapacitet på  
6 000 ton massa per år. Redan i april 1904 
stod den klar. Som bränsle användes ved och 
avfall från sågverket. Tillsammans med elen 
från den tio år tidigare byggda kraftstationen  
i Rickleån, var den nya fabriken självförsör-
jande på både råvara och energi. 

Kempe ville också bygga en sulfatfabrik,  
antingen i Robertsfors eller i Sikeå nere vid 
kusten. Frågan levde under flera år och mot 
planerna anförde bolaget självt miljöaspekter på 
grund av de stora utsläpp till vattnet och den 
obehagliga lukt som den tidens sulfatfabriker 
orsakade. Vad som slutligen fällde projektet var 

första världskrigets avspärrningar och de dåliga 
resultat det medförde för Robertsfors Bruk. 

Efter ofärdstiden expanderade verksamheten 
vid såväl sågen som sulfitfabriken. De egna sko-
garna räckte inte längre till och man hade därför 
börjat köpa in virke också från andra skogsägare 
i området. Toppåret 1929 hade sågen inte min-
dre än 818 anställda. I sulfitfabriken sysselsattes 
vid samma tid runt 150 personer. 

DÄREFTER KOM PROBLEMEN. Konkurrensen om 
virket hårdnade genom de allt fler små cir-
kelsågar som etablerades i det västerbottniska 
skogslandet. Bolaget började därför köpa virke 
ända uppe i Norrbotten, som sedan till stora 
kostnader bogserades efter kusten ner till Sikeå. 

Med den försämrade lönsamhet det 
innebar tvingades man redan 1936 lägga ned 
sågverket. Också sulfitfabriken brottades med 

Det första gjuteriet i Robertsfors byggdes 1821. Där tillverkades främst husgeråd av olika slag.  
Senare utvidgades produktionen. Den här bilden togs år 1900 och förmodligen ville man  
dokumentera den lyckade gjutningen av ett stort svänghjul. Foto: Västerbottens museum.
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problem. För att förbättra lönsamheten skulle 
investeringar krävas – men som med rådande 
ekonomiska förutsättningar inte var möjliga 
att genomföra. Fabriken kunde under de första 
åren på 1940-talet bara köras periodvis.

Det var med stor vånda som Erik Kempe, 
VD sedan 1928, i slutet av 1945 kallade sam-
man företrädare för fackföreningen och kom-
munen för att informera om läget. Han ställde 
en konkret fråga om vilket som skulle vara bäst 
för arbetarna: att köra fabriken halvårsvis och 
att de sedan skulle sysselsättas med ”bered-
skapsarbeten” – eller att lägga ned helt.  

Kommunen föredrog periodvis drift 
medan arbetarna var splittrade. Debatten om 
deras situation var livlig. Många hade ju satsat 
på att bygga eget och var sedan länge rotade i 
samhället. Tidningarna rapporterade flitigt om 
utvecklingen. Även staten reagerade negativt 

mot en nedläggning. Pappersmassa var ju en  
av landets absolut viktigaste exportprodukter. 

HÖSTEN 1947 SKREV ERIK KEMPE ett brev till  
Riksnämnden för ekonomisk försvarsbered-
skap (se ovan) som i sin oegennyttighet och 
med dagens ögon framstår som helt unik. 
Företaget var ju berett att avstå från de vinster 
som fanns i att utnyttja den rådande högkon-
junkturen så länge som möjligt och istället 
lägga ner i en tid då möjligheterna för de 
anställda att få nya jobb var som bäst.

Den 20 februari 1948 kom sedan beskedet 
om att sulfitfabriken skulle läggas ned. 

Någon arbetslöshet att tala om uppstod 
dock inte. Samtidigt aviserade nämligen 
ASEA att man skulle bygga ut i Robertsfors. 
Erik Kempes bror Ragnar, som tidigare hade 
arbetat på ASEA i Ludvika visade företaget 

Styrelsen är medveten om bolagets sociala ansvar mot 
de anställda och mot bygden. Styrelsen förmenar att om 
en nedläggning måste ske, skall den verkställas vid en 
tidpunkt, då de ogynnsamma sociala verkningarna bli 
minst möjligt kännbara. Styrelsen anser att man bör fästa 
största vikt vid att de anställda kunna beredas fast an-
ställning 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 verkningar icke rimligtvis sammanfalla med 
en arbetslöshet i en lågkonjunktur.

Utdrag ur ett brev från Robertsfors VD, Erik Kempe till generaldirektören Nils Malmfors 
i Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap där han beskriver nedläggningsplanerna.    
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på de möjligheter som öppnats i Robertsfors. 
Tillsammans med andra projekt gjorde det att 
samhället klarade nedläggningen förhållande-
vis väl. 

Utrustningen i sulfitfabriken monterades 
ned och såldes till Argentina. Sedan affären 
blivit klar gavs de före detta anställda en 
gratifikation på 200 000 kronor, motsvarande 
3,6 miljoner i dagens penningvärde, och lika 
mycket till en nyinstiftad personalstiftelse.  

Det föranledde bolagets argaste vedersa-
kare under många år, kommunpolitikern och 
lokalredaktören, Thorwald Jacobsson att i sin 
tidning skriva följande: 

Robertsforsbolaget har därmed på nytt visat 
satt det icke är tomma ord då man sagt man inte 
släpper sitt intresse för samhället. Att dela  
ut 200 000 kronor till de anställda och dess-
utom signalera, att en personalstiftelse med lika 
stort ska bildas är någonting som inte förekom-

mer varje jul och det är vidare inte alla bolag 
som gör detta. Vackert och tacknämligt anser  
vi handlingssättet vara. 

Kvar av Robertsforsbolaget blev jordbruket 
som avvecklades 1968 samt skogarna i form 
av en skogsförvaltning inom det likaledes 
Kempe-dominerade Mo och Domsjö AB. 
Efter de stora förändringar som detta företag 
gick igenom på 1990-talet bytte det namn till 
Holmen. Och än idag har Kempestiftelserna 
ett ägarintresse i de forna Robertsforsskogarna 
genom sin stora aktiepost i Holmen AB.

Med en stolt historia sedan 1920-talet
- alltid på skogsägarnas sida -

www.norrskog.se
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