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Skvadem, korsningen av buss och lastbil, yar

vanlig i all glesbygd, främst i Norland fram till
60-talets slut. Oftast, om det var privata fordon
var de av enkelt utförande, trafikintäkterna torde
oftast ha varit magra. Allra simplast, ett amerikanskt
chassie med påbyggnad av lokal karossör, t.ex
Kabo i Umeå, Alnö, Brunflo eller Kjellbergs här i
Gullänget. Nästa steg var Volvos enklare chassien

eller Scanias 4 cylindriga. Men så fanns det ju rejäla

skvadrar med påbyggnad av t.ex Hägglund&Söner
på Volvo och Scanias motorstarkaste chassien,
men då var ägarna Staten i form av SJ och Postens

Diligenstrafik
Dock, ingen regel utan undantag. I Hägglundsar-
kivet flnns t.ex denna, där den för mig okände
ägaren torde vara vid god kassa, alternativt välsedd
bankkund. Årtalet är runt 1952 och här har valts

S cania-Vabis tyngsta bus schas sie, B 63, säkert for-
stärkt för att klara tunga laster och förutom lastflak
är den försedd med ett täckt utrymme för ömtåligt
gods. Fotoplatsen är en klassiker från många 50-

talsleveransbilder, Läroverksgården som vi gamla

Ö-viksbor säger, officiellt Nolaskolans gård.

Börje Göransson
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Ledaren

Garageplats över?
Vår förening, Primus motor, bildades 1995. Under

årens lopp har en hel del fordon, både fordon på hjul

och på räls, räddats och vårdats. Somliga av dem har

sedan gett sig iväg på resor för att aldrig återvända,

men Hägglundsbussen från 1930 har alltid återvänt

ti11 sitt varrna och sköna garuge efter att ha varit ute

på sina små äventyr. Den lilla bussen har en kompis

stående bredvid sig i garaget. Det är Solbussen.

Hon har hjälpt många rullstolsbuna att få besöka

underbara platser och spännande evenemang i Lions

regi. Hon är ännu inte riktigt kry, men hon känner

sig battre ftir varje vecka som går. A1la hennes stolar

har målats och somliga säten ska få ny klädsel. Hon

längtar tills det är gjorl. Hon har uppnått den ålder

då plåten har fätt sig lite bucklor, men "gubbama"

har lovat henne att rynkorna ska slätas ut' Nya däck

och renoverade bromsar är också på gång. De båda

bussama är egentligen mycket tiilfreds med tillvaron,

men ett litet frö av oro har såtts. När "gubbarna" inte

fu där funderar bussarna över vad "gubbarna" viskar

om egentligen. Vad är det de inte vill att bussarna

ska höra? Vad är det som ibland gör att människorna

ikring dem ser så bistra ut?

30:an är lite lomhörd, men Solbussen har snappat

upp ett och annat och hon förmedlar till sin vän allt
nytt så snart iamporna släckts i garaget.

"Vi kommer att bli hemlösa", säger Solbussen

dramatiskt.
"Ska vi bli lemlösa?",ftägar 30:an, "vidt väl redan

lemlösa. Jag har då varken arnar eller ben, vad jag

vet?"
"Nej, HEMLÖSA", suckar Solbussen, "vi måste

flytta från värt garage och "gubbarna" vet inte vart

vi ska flytta."
"När ska vi flytta då? Du har ju inga hjul. Hur ska

det gå ti11?"

"Det går nog bra. Vi måste inte flytta än, men sista

december nästa år måste vi vara ute, men det kan

förstås bli tidigare om "gubbarna" hittar ett nytt

hem till oss tidigare. Känner du tili någon ledig lya

någonstans?"
'Nej, sådantharjag slutatbrymig om förlänge sedan,

men kan vi inte skriva i tidningen, i Drivkraften, om

det? Vi kan väl fråga om någon av "gubbarna" känner

tillnågot garuge eller någon lokal någonstans som är

ledig eller som snart blir ledig? Vad tror du?"

"Jaa, vilken bra id6. Jag kan se annonsen framför

mig:
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Två äldre och skötsamma bussar söker nytt gatage

under 2011 eller 2012. Vi är inte etanoldrivna
och vi ryker endast utomhus. Svar önskas till
prirnusmot or20 | 0 @hotmail. com. "

Vad bussarna inte visste var attjag satt gömd i
ett hörn och hörde alltihop, och jag kan inte atnat
än hälla med dem. Det var en bra id6 att fräga
Drivkraftens läsare. År det någon som känner till
någon lokal som kan bli tillgänglig inom kort, hör

av er till någon i styrelsen.
Maggis Frisk

Kerstin Hägglöf, Gösta Hägglunds dotter, bad mig
komma över ti1l henne för att se om det hon hittat
högst upp i garderoben i en kartong kunde tänkas

vara något av intresse. Överst i kartongen, som till-
hört hennes far, låg några gamla fotoalbum. Det

mesta var familjebilder och bilder på okända platser,

men där fanns också bilder på familjen Hägglunds
gård i Gullänget, som revs i samband med att F-hal-
len skulle byggas. Det fanns också bilder från läns-

utställningen i Örnsköldsvik 1916. Vi bestämde att
jag skulle låna albumen till museet, så att vi kunde

skanna de biider som kunde anses ha ett allmänt in-
tresse.

I botten av kartongen 1åg en träplatta med borrade

hål. I hålen 1åg, vad vi då trodde, hårt rullade fllm-
snuttar. Jag funderade oroligt över hur vi någonsin

skulle kunna klippa ihop det till något som kunde

visas. Hur som helst skulle de må bättre i museets

kyliga arkiv, tids nog skulle det väl lösa sig med

tittandet. Väl på museet lämnade jag albumen till
Göran Omnell för skanning, själv började jag tttta
närmare på fllmsnuttarna. De var hårt rullade och

det var med yttersta försiktighet jag började rulla
upp en av dem för att se vad det var som Gösta hade

filmat. Det var inte film, det var negativ. De första

bildema jag såg visade en buss som såg ut att vara

från 1930-ta1et. Jag blev naturligtvis eld och 1ågor

och så blev de flesta som flck höra talas om negati-

ven. Naturligtvis skulle vi skanna dem så att de blev
tillgängliga för fler och särskilt för expertgruppen i
Primus motors studiecirkel, men hur skulle det gå

till. Negativruilarna hade legat hårt rullade i kanske

60-70 år, eller mer. De var torra och sköra, dessutom

var det nitratfilm.

Göran Omnell flck tips från sin kollega på länsrnu-

seet om en expert som nog kunde tala om för oss hur
vi skulle gå till väga. För att åtedukta rullarna skulle
vi försiktigt rulla ut dem, fästa en tyngd i ena änden

och hänga upp dem i ett slutet plåtskåp med en skål

fylld med vatten i botten. Vi tog ett gammalt om-
klädningsskåp som vi tejpade igen alla öppningar på

med silvertejp. Efter ungefär en vecka har negativen

sugit i sig tillräckligt med fukt och rullen kan delas

upp i mindre bitar och läggas i syrafria negativflck-
or för att sedan läggas i press någon vecka. För att

skanningen ska bli så bra som möjligt måste nega-

tivet vara helt plant. Drygt hälften av de ca 3 000

bilderna har hittills skannats och det har visat sig att

det är en verklig bildskatt. Motiven är främst bussar.

Bussar under tillverkning, leveransfärdiga bussar,

andra tillverkares bussar i traflk och bussar på mäss-

sor. Det flnns också lite bilder på spårvagnar och på

flygplan, självklart också en och annan familjemed-
lem. Studiecirkeln har fått sin första laddning och

enligt uppgift är bilderna uppskattade.

Taket åker på igen efier att den lyxiga
turistbussen har varit "nercabad" .

Leveransklar buss



Grunden till artikeln är hämtad från hemsidan Hem-
byn Sörtjänr, som jag varmt vill rekommendera,

tillmötesgående från dess skapare Alf Lindström. Bil-
derna har välvilligt ställts till förfogande av Magnus

Näslund på Biuksmuseet i Köpmanholmen

Bolagsgruvan i Förnätra
Bergsbruk har aldrig varit någon stor hantering i våra

trakter, men en del gruvor har dock funnits. Mest
känd och den enda av i modern mening av betydelse

är gruvan på Ulvön..
Men i Förnätra fann man 1789 koppar och nickel.
Flera personer gjorde inmutningar, dvs flck rätt att

bryta malm. Men någon egentlig verksamhet verkar
det inte ha blivit förrän 1851 när Fömätra Gruf AB
bildas. 1853-54 bryts 54 ton malm, 1855, inte mindre
än 810 ton. 6 vana gruvkarlar från Dalarna jobbar

då tillsammans med 6-8 ortsbor. Men sen tar den

egentliga brytningen slut, malmen räcker tydligen till
produktionen i Fröstdals hytta, se nedan, till 1857.

Riktigt slut var det ändå inte, en uppgift säger att

ingenbrytning skett efter l8J4,men så sent som 1943

gjorde Boliden AB en inmutning, möjligtvis med
provbrytning.
Idag flnns 3 donlägiga, dvs. sneda schakt och högar
med varp på gruvplatsen, allt i blygsam skala.

Kopparhyttan i Fors
För att ta tillvara på fyndigheterna i Förnätra inregist-
rerades Fröstdahls Kopparverk 1839 och 1853 flck
man Bergskollegie privilegium att starta driften. 1855
jobbar 14 man i hyttan, som bara gick några veckor
på våren, när vattenflödet var tillräcklig. En uppgift
jag finner märklig, Näraån har ju stort flöde. Dock,
1857 upphör driften på grund av fallande kopparpri-
ser. Hyttan stod kvar åtminstone till 1897. Rester och
slaggsten syntes fram till attnya kraftverket i Fors

byggdes 1,992. Hyttan torde ha legat där vägen till
kraftverket nu går

Det var ingen stor anläggning, måtten omräknade
från alnar var ungefrir följande: Själva hyttan, 2lxl2
meter, 4,5 meter hög över stenfot. Vändrosthuset,
som behövdes för att rena malmen från svavel och
gaser hade måtten l7xl5 meter och var 2,7 meter
över stenfot. Blåsmaskinen, det vi i dag skulle kalla
kompressor och gav luft till smältningen hade tre
enkelverkande cylindrar och gav 76,9 kubikfot luft
per slag.

Transporterna gick främst på vintem, och där det inte
var för strömt, på Nätraån med häst och släde.

I dag finns inga rester av kopparhyttan kvar

ANDRA SEVÄRDIGHETER / FORS

Sågen
Fors i Nätra var tidigt en industriort, förutsättningen
var forsarna i Nätraån. Samtida med kopparhyttan på

södra sidan ån iåg ett vattendrivet sågverk ungefiir
miffemot på nora sidan. Ursprungligen en husbehovs-

såg, som 1850 köptes av den kände industrimannen
Johan Nyberg i Bollsta. Denne säljer anläggningen
1862 till patron C A Öman och grosshandlare C A
Zetterlund. Efter konkurs 1867 tas sågen över av

Forss Nya Sågbolag. 1878 till nystartade Forss AB
Sågen läggs ner ca 1906 i samband med att Forss

AB bygger kraftverk för att försöq'a nybyggda mas-

safabriken i Köpmanholmen. Fram till 60-ta1et ska

man kunna ha sett rester av timmerintaget, men nu
verkar alla rester vara borta.

Gruvhå|, Bolagsgruvan

Var p hö g ar, B o la g s gr uv an Fors vattensåg



Gamla kraftverket
Forss AB anlägger 1905-1907 en sulfitfabrik i Köp-
manholmen. Till denna behövs elkraft och eftersom
man redan är etablerad i Fors byggs här ett vat-
tenkraftverk, tägit i drift 1906, inte långt ifrån där
kopparhyttanläg, vilken senast torde ha rivits vid
detta tillftille Var utrustad med två turbiner på 500kw
vardera, tillverkade Clayton Unger iArbrå. Dessutom
två mindre aggregatft)r magnetiseringsgeneratorema.

Det torde inte ha varitlätt att få dessa tunga maski-
ner på plats, kraftverket ligger under en brant slänt,

så troligen speiades maskinerna ner på den branta
spelbana som s§mtar på gamla bilder. Kraftverket
var i bruk tills nuvarande verk startade L992 ochstär
fortfarande 2011 kvar i starkt ftirfall

Fors kraftverk ca 19l0

Jeanettenborg
Det har även funnits en herrgård i Fors, men den hade

inte direkt med industrin att göra utan byggdes för
kaptenlöj tnant Axel Wilhelm Zal<harias Carpelan.
Han var född 1825 och kom att tjänstgöra i floffan.
1863 flck han tjänsten att ha hand om båtsmännen.

i norra Ångermanland
.Båtsmän var liksom indelta soldater den tidens
stamanställda militär, före den allmänna värnpliktens
införande. När de inte var på övningar bebodde och
skötte de torp tillhöriga kronan.
Carpelan bodde först på gästgiveri i Örnsköldsvik,
men lät bygga herrgården Jeanettenborg i Fors som

stod klar 1 873. Det var en ståtlig gård med lagård och
parkanläggning. Enligt eget antagande byggde han

även en egen väg till Bjästa. Det är ingen "kostig"
utan en byggd väg, nästan spikrak och i stort sett

följbar i dag fram till den möter Botniabanans bro
över Nätraån. När man står på vägens högsta punkt
och ser i vägens riktning så ser man Nätra kyrka.
Carpelan gick ur tiden 1892 och Johan Edblad kö-
per Jeanettenborg. Säljer till Näske Ångsåg 1891,
sedermera till Forss AB, som arrenderar ut gården.

Under Forsstiden byggs troligen även en ny lagård.

Jeanettenborg överges på 40-ta1et och rivs på 60-
talet. I dag återstår bara grunder.

Börje Göransson

Jeanettenborg

Fors krafnerk20ll

"Carpelans väg" 20Il



Drivkraften ll20ll innehöll artikel om sågverken

rund Örnsköldsviksfiärden. Men det fanns ju andra

verk i området. Ett av dem var Skedesågen, anlagd

1898 av Bergöfiärdens Ångsågs AB, i Skede by,

Grundsunda. Den var inte stor, från början endast

en ram. Att sågen inte var någon lysande afftir tyder

de många ägarbytena på. Viktor Olsson köper sågen

!902, säljer 1905 till flrma Söderlund&Berg från

Älgsjo. En utbyggnad med en ram sker och man sågar

ca 70000 timmer per är. Ca 30 man var anställda, ex-

trafolktogs invidbehov. Hösten 1907 ät företagetpå

obestånd och 1908 blir det konkurs. Ägama avlöser

nu varandra, Vidberg, far och son Pettersson, Martin

Axling och Bröderna Engblom. Driften upphör i sent

2}-taleller tidigt 30-ta1. Innehöllpå slutet tväramat,

kantverk och hyvel. Anläggningen stod dock kvar

ett antal tr, vär medlem Ivan Grundberg, uppvuxen

i trakten och född 1930, minns hur han som batn

lekt i såghus och högbana. Slutligen köps verket av

skrothandlare Häger från Hämösand, som spränger

anläggningen och tat rätt på skrotet.

I dag finns en småbåtshamn vid platsen for såghuset,

fundament av detta, ribbkajer och resterna av den

lilla ångbåten Hjalle med träskrov och encylindrig

ångmaskin.
Källor: Landsarkivet, Industriminnen i Västemorr-

land del 4,Ivan Grundberg, Stig Nordström mm'
Börie Göransson

Tre bilder från Skedesågen har vtilvilligt stcillts

tillförfogande av Stig Nordström I Husum.

De torde vara tagna runt 1900

Resterna av ångbåten HialleSkede i nutid



fåtsta traktorklubb, känner ni till den? Kunde tro
det- att ni i detta fall är lika okunniga som jag är.

Förresten vet ni var Kålsta ligger? Inte- då vill jag

berätta att det ligger nägra kilometer söder om U11-

ånger, som i sin tur ligger fem mil söder om Ö-vik.
Nu hittar ni dit nästa år till Mathias Wiklunds hem-

stäIle. Han tir femte generationen på denna gård och
är entusiasten och grundaren av Kålsta traktorklubb,
som idag har 63 medlemmar.

Primus Motor i Ö-vik, föreningen som gör sitt
bäst i att bevara industriminnen i Ö-viks- trakten,
flck förfrågan om att visa upp sin flnt renoverade

Volvobuss med Hägglundskaross. I egenskap av

medlem i föreningen fick jag erbjudandet att följa
med i bussen till denna Kålsta traktordag.

Ett 60 tal gamla ffaktorer och andra maskiner, en

del verkligt ålderstigna, stod uppställda för visning.
Traktorer i alla valörer, stora som små, gröna, röda
och gula. BM och Volvo var mest representerade.

Ett antal äldre skogsmaskiner, som man inte ser var
dag och naturligtvis en kultändare, som spred väl-
ljud över nejden, fanns på plats. Motorn vid namn
Beijer med 25 hkr, från 1948 drevs med råolja/die-
sel, förevisades av Lars Tengberg från Omnetrakten.
Han berättade att motorn har tjänstgjort djupt inne i
Jämtlandsskogarna och drivit en cirkelsåg.

Lite hiir och drir stod man i små grupper och disku-
terade tekniska lösningar, utförda eller kommande
egna renoveringar på egna traktorer m.m.

Göte Lundmark och Ove Gidlund
beundrar en mffig Bolindertraktor.

På den nyslagna åkern stod också uppställt några
veteranlastbilar tillsammans med ett femtontal per-

sonbilar. Några verkliga pzirlor, som en tvåsitsig Fiat
cabb.-27 och en -30 tals Dodge.

Enligt uppgift 1är det finnas endast två exemplar
kvar av traktormärket Wuco, tillverkad i Väners-
borg. En av dem fanns på plats i Kålsta, tillverk-
ningsår 1943. Förre ägaren från Byvattnet i Skor-
ped var närvarande och berättade glatt och med stor
inlevelse för nye ägaren om hur den använts under
årens lopp.

Ett tiotal mopedister med äldre mopeder, främst
från Ö-vikstrakten dök upp, parkerade, såg

sig om, åt en hamburgare och drog därefter en repa
några mil inåt landet.

Korv och hamburgerkön tog, som det brukar vara
vid sådana tillställningar, aldrig slut.
En klurig tävling med traktorer utfördes med flera
lag inbiandade och til1 slut kördes en traktorparad
med Håkan Lundkvist från Landsjö som kunnig
speaker.

Detta var fjärde året som Mathias Wiklund och
hans hjälpredor anordnade Traktordag i Kålsta, fort-
sättning följer enligt Mathias, nästa år är det ju 5års-
jubileum.

uÅraN NORDIN

Vår buss i gott sällskap



Höstens studiebesök skedde på Thordab på Arnäs
industriomräde. 14 medlemmar hade mött upp till en

mycket spännande kväll. En av ägarna till familje-
företaget, Roger Gustavsson berättade med mycken
humor och entusiasm om företaget och dess historia.
Hans pappa, Thord Gustavsson, med bakgrund som

flera andra av ortens foretagare, hos Hägglund&Söner,
startade i blygsam skala eff metallbearbetningsforetag
hemma i källaren 1973. Verksamheten gick bra och
företaget växte i nya lokaler. I dag har man 3500 m2
och är 20 anställda, en volym som Roger tyckte var
lagom. Man klarar i princip all metallbearbetning och

en produkt är drivsystem till skogs och entrepenad-

maskiner.
Kunder finns i hela världen men med tyngdpunkt

på Norden.
Roger visade sig vara en riktig uppfinnarnatur med

stort intresse för eldrivna fordon. För några år sen

rasade motorr i familjens minibuss, en reparation
skulle gå på 45000, mer än fordonets värde. Men is-
tället för skroten byggde han om den till eldrift, mest
för att skaffa kunskap i ämnet. Dieselmototn ersattes

av en 3fasmotor, växellådan behölls, egentligen inte
nödvändigt, men bilen blev mer flexibel på det sättet,

men går utmärkt att starta pä 5an, på bekostnad av

acc e lerationen. Hj älp a ggr e gat för servo till broms ar
och styming monterades liksom dieseldriven kupe-
värmare. Roger provade först med vanliga blybat-
terier, men var inte nöjd med räckvidden, så idag
använder han litiumbatterier. För att göra räckvidden
obegränsad hade han byggt ett bensindrivet genera-

toraggregat attplacera på en släpvagn.

Senaste innovationen var solceller placerade på
bilens tak, Roger räknade med att det på somma-
ren skulle innebära att han körde en dag i veckan
gratis! Driftkostnadema för fordonet var för övrigt
blygsamma, catvä kronor milen i elförbrukning och
fordonsskatten minskade från drygt 7000 till 360

kronor per år. Dock var det tveksamt om fordonet var
lönsamt totalt sett, mycket hade ju investerats i det.

Men hur,udsyftet var att skaffa kunskap om eldrift.
Därmed kom vi in på företaget El Forest som till-

verkar dieselelektriska skogsmaskiner.

Startades 2006 av Thordab, senare tillkom Volvo
Technology Transfer och Fourier Transform som
de1ägare

Det unika med skotamafränEl Forest är det diesel-
elektriska drivsystemet. Normalt har sådana maskiner
dieselhydralisk drift. Drivsystemet består av en liten

, 4 cylindrigDeutz dieselmotor som driver 2 3fasiga
växelströmsgeneratorer och en hydralpump, den sist-

nämnda for kranen. Allt på samma axel. Dieselmotorn
är bara på 80 kw och gär pä konstant varvtai, men
räcker till eftersom generatorema efter likriktning av

strömmen jobbar mot ett batteripaket.
I vart av de 8 hjulen sitter en elmotor samt en

planetväxel så man ffir två fartområden. Maskinen
bromsas elektriskt och bromsenergin laddar batte-
rierna. Detta ger en enastående framkomlighet och
30% bränslebesparing mot en konventionell lika
stor maskin.
Så bjöds vi på flka och även en åktur i elbilen, en

ovanligt tyst upplevelse.
Börje Göransson

STUDIECIRKELN
Ett antal "gubbar" har under den gångna vintern varje
torsdag 1400 samlats i Länklokalen på Lasarettsgatan för
att umgås, fika och titta på bildema från Hägglundsarkivet.
När snön hade smält och solen sken flyttade vi verksam-
heten utomhus och gjorde en del besök på industriintres-
santa platser. För det mesta åkte vi ståndsmässigt i Håkan
Nordins FordFKbuss från 1958. Vi harbesökt Hägglunds
schaktmaskin och Skede sågplats, Alne och Järveds såg-

ruiner, Köpmanholmenunder ledning av Magnus Näslund,
Förnätra gruvor och Fors samt Håkan Nordins museum.
Nu i vinter fortsätter vi medbland annat Gösta Hägglunds
privata bilder, mest industribaserat. Det rör sig om nära

BO-åriga negativrullar som museet nu framkallat. Mycket
spännande ! Fler deltagare hj ärlligt u n#ffi 
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V I KT I G M ED LEMS//VFOR M ATI O N

För att föreningen ska nå medlemmarna är det

viktigt att ha konekta adresser. Så har du bytt
adress, telefonnummer, mailadress eller mobil-
nummer måste du kontakta föreningen. Särskilt
betydelsefullt är mobilnummret eftersom vi
numera skickar information via SMS.

Adresser e.post: primusmotor@hotmail. se

Tel. Göte: 0660-37 21 31



Den 17 september inföll årets Järnvägsmuseidag.

Årets tema var motorer och motorer i alla former
visades. Tre lingrävare bökade i jorden, två Ruston
och en Åkerman. Caterpillrar av typ D4,D7 ochAi-
lis Chalmers återupplivade mitt minne av bygget av

Åsbergstunneln på 5O-talet En Caterpillar väghyvel
skötte en stump grusväg. På förtillf;illetutlagda dea-

cuvillespår drog små industrilok tippvagnar. Tändku-
lemotorer stod och tuffade. Rubens Maskinhistoriska
i Västgötiska Götene hade två självgående lokomobi-
ler som tuffade runt på området. T Fordklubben och
Jaguarklubben hade fiäff. Ett antal veteranlastbilar
hade mött upp. SJs ångkran från 1948 var igång och
lyfte jämvägsvagnar. Några stora diesellok var igång.
Maffigast var när SJ T 42 från 1953 med 1500 ton i
kroken passerade. En ljudupplevelse som får en HD
motorcykel i full karriär attlätasom en ynklig moped.

Diverse historiska täg fränolika museiföreningar var
på besök.

2011 fyller SJ buss, ett företag som inte finns kvar,
100 år. Detta manifesterades av att nio SJ bussar fanns
på plats. Ätdst var Järnvägsmuseums Scania-Vabis/
Hägglund frän 1936, som i många år var deponerad
hos oss i Primus Motor.

På besök var även fd. Ornsköldsviks Centrala 28, en

S cania-Vabi s/Hägglund från 1 9 6 7, s om vi häromåret
sålde till GDG museiförening i Insjön, Dalarna. Janne

Englund i föreningen berättade att man var nöjd med
bussen och inte hade några planer pä att lacka om
den till annan identitet, för GDG, Trafikförvaltingen
Gävle-Dalarna-Göteborg, hade inga sådana bussar, så

planema var att polera upp lacken och låta den vara
kvar som Centrala2S. Föreningen äger även en annan
buss med O-viksförflutet, en Volvo B 705/Kjellberg
frän 1964, med ägarkjedjan: Erik Olsson, Skorped,
Mafiin Åström, Skorped, Bemt Sjölund, Vårby, Mats
Sjölund, Torsbacken. Även denna buss, där Primus
Motor var med på ett hörn var man nöjd med. Skönt
när veteranbussama hamnar hos seriösa ägare.

Bdrje Göransson
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Våren 2011 fick jag den stora äran att åka en ång-

driven bil- en kort tur. Tillräckligt lång för att kunna

drömma mig bort till 1899 och att jag var en högt
uppsatt person med långt grått skagg och förmögen
nog att äga traktens "första hästlösa vagn". Natur-
ligtvis med chaufför som ombesörjde den mycket
komplicerade uppstartningen av fordonet, samt

styrde vagnen under färd. Om ingen har skvallrat
så vet inte Helge Karinen om- ni vet han- före detta

Skellefteåbon som flyttade söderut till Spqrreholms
slott med sitt stora museum, att jag åkt en sväng

med hans ångbil.
Den hamnade i Ö-vik och "någon" skulle försö-

ka sig pä, att av alla "motordelar" i lådor få den att

fungera. Karossen var renoverad tidigare men det

tunga arbetet skulie nu utföras. Jag har full förstå-
else för att denne "någon" sköt projektet framför sig

gång på gång.

Gunnar Modig, som har ett förflutet i ångpanne-

branschen inom industrin och som var bekant med

Karinen sedan tidigare, kände nu ett ansvar att fä
igång fordonet. Sommaren 2009 kontaktade han

Sven Åkesson, en gentleman med samma ång-

pannebakgrund, men i en annan fabrik. Efter en ge-

mensam besiktning av alla lösa delar, och efter en

kort tids beslutsvånda, kom beslutet. Vi försöker!
En okvalificerad gissning från min sida tir, att deras

bakgrund var ett måste för att projektet skulle kunna
genomföras. Troligtvis såg nog herrarna detta som

en stor utmaning och tänkte, att en sådan möjlighet
får vi aldrig mer. Kaross och alla motordelar, eller
rättare ångpannedelar, fraktades till Gunnars garage

och nu började den verkliga huvudvärken. Det gä11-

de att försöka förstå hur allt fungerade. En stor del

av vintern gick åt till detta.

Dom började med själva pannan och brännaren.

Den består av två huvuddelar, dels en pilotbrännare

som brinner hela tiden och håller pannan vid liv,
samt huvudbrännaren som står för kraften i pannan.

Nu uppstod frågan, vad använda som drivmedel?
Översätter man de gamla beskrivningama så skall
bensin användas. Kan det vara så? Bensin är ju ex-
plosivt och rent livsfarligt att elda. Det måste vara
fotogen eller någon form av alkohol som skall an-

vändas.
Nu konstruerades en provbänk med en liten bräns-

letank och en justerbar tryckreducering, diir började

experimenteringen. Först tog man itu med pilotbrän-
naren, och nog brann det, men inte var det vackert.
Fotogen rann runt brännaren och förbränningen var

så dålig att det 1åg en dimma av svart rök runt expe-
rimentmakarna.

Internet är ett fantastiskt instrument vid denna typ
av problem. Via Engelska ångbilsföreningen The

Steam car club of Great Britain flck de kontakt med

en eldsjälvid namn Jeff Theobald. "Utan hans hjä1p,

som med sitt stora kunnande gav många kloka råd,

sku1le vi knappt klarat av projektet" säger Gunnar
Modig,Av honom flck de veta att det var bensin som

skulle användas och efter hans beskrivning konstru-
erades en ny pilotbrännare som fungerade hjälpligt.
Tyv?irr avled Theobald hastigt hösten 2010.

Grundprincipen för både pilot- och huvudbrän-
naren 'år, att man i ett rör leder bensin genom el-
den- dzir förångas bensinen. Ångorna pressas genom

munstycken för att sedan blandas med luft till en

brännbar gas, som i sin tur leds in under ett raster.

Då skall i bästa fall bensinångorna brinna med en

vacker blå låga på rastrets ovansida. Enkelt, själv-
klart och lättförståligt, eller hur?

Det skulle kräva en mindre bok för att i detalj
beskriva allt arbete som lagts ner i detta projekt. En
påbörjad renovering av "någon" med 1åg ambitions-
nivå eller inte tillräckliga kunskaper gjorde inte sa-

ken bättre. Mycket har fått göras om efter massor

av huvudbry, nytillverkas, införskaffas eller omkon-
strueras, tex. den mekaniska regulator som fanns

med som ett tomt skal. Det saknades även hög-

trycksmembran, balansfiäde1 och inte minst själva

ventilen. Dessa delar flck de lov att köpa eller låta

tillverka. Trottelventilen som följde med var i det

närmaste att betrakta som ett skämt, ytterst slarvigt
gjord, den fick helt modifleras.



Matarvattenpumpen var så dåligt giord, att det

enda som återstod var att tillverka en ny, eftersom

den är utsatt för stora påfresthingar med ett tryck av

12Bar.
Gfappet mellan kolv och cylindervägg visade sig

vara i största laget, ångan rusade förbi kolvarna. Då

kolvarna saknade ringar, beslutades att förse dom
med ringar av teflon.

Flens plåtslageri hade påbörjat arbetet med en

vattentank i koppar, ett projekt som skulle fullföl-
jas, det blev en ojämn kamp mot läckor. Tanken
passade inte alls bra, både kaross och tank måste

modifieras dessutom skulle att antal anslutningar
och lock nytillverkas

Kedjan som driver bakhjulen fanns med i kar-

tongen men var för kort, nya kedjelås fick tillver-
kas, ett mycket tidsödande arbete.

Listan på aila problem kan bli hur 1ång som helst;
rördragning till tre olika system, vatten, ånga och
bränsle krävde sin tid. Ventiler som skulle mon-
teras, flöden som skulle stämma, som flck ändras

massor av gånger, han Jeff i England var till ovär-
derlig hjälp.

Ånt[gen, 2010.09.13 var det dags, ett länge ef-
terlängtat ögonblick. En sval höstkväll rullas bilen
ut, vatten och bensin fylls, bränsletrycket pumpas

upp till angivna 2 bar. Gasolbrännaren tänds och

stoppas in i den lilla inspektionsluckan i sidan av

pannbottnen, Med gasollågan värmer man förång-

ningsröret på pilotbrännaren en stund innan man

slutligen släpper på bensin. Brännaren startar efter
några sekunder och brinner sedan med en intensiv
låga, Det ryker, pyser och brinner lite här och där

i detta ögonblick, jag höll mig på behörigt avstånd

från denna skapelse.

Åkturen var en skön upplevelse, acceleration en

kort sträcka var klart godkänd, en stång ersatte rat-

ten, man satt högt över marken och kände sig som

den herrekarl man är.

1897 bygger tvillingbröderna Stanley tre små ång-

bilar. En av dessa visades på en utställning för "
Hästlösa vagnar." Uppståndelsen var stor när brö-
dernas ångbil visades på vagnsutställningen i Char-
les River Park. Man beslöt att starta tiilverkning och
delar för 200 ångvagnar beställdes från en firma i
Boston.

Bröderna Stanley blev tyvärr avlurade rättighe-
terna att producera " The Stanley Caf' ay två drivna
affärsmän, tidningsägaren John Brisben Walker och
Amzilorenzo Barber som var nationellt störste till-
verkaren av asfalt.

Med övertagandet av verksamheten blev detta

grunden till "Locomobile".

Ni förstår säkert vilket arbeta som är nerlagt av

dessa två gentlemän, vissa problematiska perioder
gick det inte en dag som de inte funderade över pro-

blemen. Tex. funktionema, vilket material bör an-

vändas och hur nytillverkar vi dessa delar. Därefter
skall de handgripligt tillverkas och gissningsvis gö-

ras om några gånger.

Kan man få Nobelpriset eller något annat liknan-
de för renovering av ångmotorer så rekommenderar
jag med stort nöje dessa entusiastiska hemar, Gun-
nar Modig och Sven Åkesson

Under juni månad 20ll levererades ångbilen
i fullt körbart skick till Helge Karinen på Spare-
holms slott.

Text Håkan Nordin Foto Börje Göranson
F akt aup p g ift e r Gunnar Mo di g



Att Hägglund&Söner fram till 2O-talets slut var

Nor'rlands största möbeltillverkare är idag kanske

inte så känt. Bildarkivet som varit material for Primus

Motors studiecirkel innehåller massor av möbel-

bilder. Så många att vi inte orkat studera alla, för i
sanningens namn har ingen i cirkeln haft något större

intresse ftir gamla möbler. Dock har vi imponerats

av mängden möbeltyper. Tyngdpunkten ärjust tunga

möbler i den tidens smak, formodligen av yppersta

kvalitet och avsedda för en lite burgen kundkrets. Vi
har haft lite roligt åt en del bilder där personal håller

upp skynken för att få en neutral bakgrund. Ofta har

man tagit ut möbler for att få bättre ljusforhållanden.
Bildema är formodligen avsedda att beskäras, för att

sedan användas som katalogbilder.
Möbeltillverkningen upphörde runt 1930, när

busstillverkningen kom igång på allvar. Steget från

möbler tili busskarosser kan idag ses som märkligt,

men inte då, när karosserna byggdes av ttd, var det

flnsnickeri i högsta klass. Här kommet nägra smak-

prov på Hägglundsmöbler.

Slutligen tackar vi ullafi)r året som gått och önskar ullu en
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