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Y57l Scania-Vabis BF62/Hcigglundfrån 1953. En riktig snygging, köpt från Hagabussen, Sundsvall, 1959 och såld

till

8870 1962.
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Plusgrader. Undrar om det blir någon snö till jul. Det
ser mörkt ut - i dubbel bemärkelse. Nåja, det lär väl lösa
sig. 30:an sover i alla fall sött i sitt vinteride och tomtarna
knackar, spacklar och slipar vidare på Solbussen i det lilla
garaget i Sund ...
Höstens studiebesök blev nya brandstationen; ett under
av renlighet och ny teknik. Vi var drygt 20 medlemmar
som visades runt av brandingenjör Jonas Hägglund i de
fantastiska lokalerna.I den magnifika entr6hallen beundrade vi ett fotocollage som täckte nästan hela rummets

väggar. Det var bilder ur brandkåren i Örnsköldsviks
historia, alltifrån den första brandbilen nere på Framnäs
till den otäcka branden på Grisslan. Diirefter gick vi till en
av utbildningssalarna där Jonas visade oss fakta om räddningstjänsten på en "smart whiteboard" - imponerande!
Brandmän har förhöjd cancerrisk, beroende på gifterna

och partiklarna i brandröken. I den nya brandstationen
har man lagt sig vinn om att hålla isiir föremål och kläder
som utsatts för rök från det som år rent. Efter en insats
läggs kläderna genast i en tvättpåse av stiirkelse. Ndr man
kommer in i stationen läggs klädpåsen i en tvättmaskin och
påsen löses upp. Bilarna tvättas omedelbart i en fantastisk
tvätthall. Varje brandman ansvarar för att den utrustning
man använt rengörs. Det ska inte gå att känna någon
röklukt i byggnadens övriga delar. Vi tittade naturligtvis
också på bilarna i det rejält tilltagna garaget och på vad

bilarna innehåller för utrustning. Vi tittade även in till
kommunens egna larmcentral, KLC.
Tvätt och torkning av slangar tog både tid och plats i den
gamla brandstationen. En siirskild tvätt- och torkmaskin
sköter numera den uppgiften på en minimal golvyta.
Studiebesöket avslutades med fika i personalmatsalen
som så klart var - imponerandel

Maggis Frisk
Ordförande

Håkan Nordin
0660-180 20
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Detta företag har en speciell plats hos Primus Motor,
dels för att vår renoveringsverksamhet pågår i vad som
i folkmun kallas Västerselsgara5et efter det företag som
byggde anläggningen 1955. Dels är vår medlem Bengt
Westberg, son till en av grundama, Emil Westberg. Bengt
har tillsammans med Åke Hellström och Greger Larsson
bidragit till artikeln. Prims Motor ägde dessutom från
1998 och ca tio iir framåt en Västerselsbuss. En helturistare Scania-Vabis B65lHägglund fran 1961 som startade
sitt liv hos Kristian Larsson i Uppsala. Kom 1969 till
Västersel där den stannade

till

1983, niir den såldes

till

en

privatperson i Stockholmstrakten, Hans Nyström, vilken
skänkte bussen till Primus Motor 1998. Dock blev det
ingen renovering, bussen var tom på inredning mm, men
var maskinellt bra. Men det fanns varken tid eller plats för
den. Har nu hamnat i goda händer i Östergötland.
Trafiken startade 1924 eller\926, bäda uppgifterna
flnns, med att bröderna Konrad och Emil Westberg på
linjen Brynge-Bjästa-Ö.vik. Första fordonet var en T-ford
lastbil med primitiv öppen kaross. 7932 övertar man från
Olof Hellholm linjen Skorped-Ö.vik. Företaget ombildas

Y5048 en Volvo Lv 6l /Hcigglund från 1932, kom

till

Vcister-

sels 1938 genom övertagandet av linjen Sollefteå-Skorped-Ö.
vik. Avregistrerades och troligen skrotad 1943.

till aktiebolag. 1938 tar man av Ture Tengholm över
linjen Sollefteå-Skorped-Ö.vik. 1942 övertar man av
Hallin&Häggström linjen Drömme-Ö.vik Linjerna blev
1937

fler i Sidensjö och på 50-talethette och skyltades linjerna:
Västerselslinjen, Drömmelinjen, Bjällstalinjen och Lövsjölinjen. Vid denna tid började man med ny fiirgsättning
på bussarna. Hittills hade de varit gråa med röda "vågor"
över hjulhusen. Nu blev de röda och ljusgula. Trafiken
Ö.vik-Sollefteå över Gålsjöbruk drevs sedan 1937 med
två bussar av Trafik AB Nordanskog diir Västersels var
delägare.
Blomstringstiden var 5O-talet då man hölls med 16 bussar och 4 lastbilar.
Men fordonslistan upptar närmare 70 bussar. På 50-70{alet var omsättningen stor. Beroende på att man hade kvalificerad verkstad för omfattande renoveringar, man köpte
och sålde. Fast visst kan man undra över varför man köpte
reparerade och lackade i sina färger och kanske sålde efter
några månader. Runt 1980 köptes Berglunds lilla bolag
med två åldriga bussar på linjen Ornsköldsvik-Skeppsmalen. Dock blev man tämligen omgående tvungna att
sälja denna linje till kommunala Örnsköldsviks Centrala
Omnibus. År lqS+ såldes företaget till nämnda företag.
Sedemera omdöpt till Örnsköldsviksbuss som inte heller
längre finns kvar.
Till 1985 drevs Västersels som förut, men sen flyttades
verksamheten till anläggningen inne i Ö.vik.
Börje Göransson

Troligen Y5 5, en Volvo B I I / Hcig glund från I 937, köpt I 949
och i trafik rinda till 1958

Troligen Y615, en Scania-VabislHägglund från 1939, köpt
1944 och såld till Alida Bvlund som BD ll8

Paradbild med Y527 , Y559, Y600, Y624, Y523
Troligen Y5830, enVolvo Bl)/Hcigglundfrån 1937, köpt
1942 från Hallin&Hciggströnx, 1948 till 8263

Hcir rciddas Y6688, en Scania-Vabis/Högglundfrån 1936.
1952 till Vdar Falk, Vittangi, som 8D305.

Y6l6 Scania-Vabis 1935, dock med nyare Hr)gglund stålkaross köpt 1946 från Nyholm&Jonsson, avförd 1952.

Y5 2 7 S c ania -Vab i s 86 3 / H ti g g lund 1 9 5 0 . " F inbus s " me d halv turiststolar. Ansågs för finför linjetrafik och tillbringade sin mesta
tid i garage tills des den 1958 såldes till Mölndals Bilomnibus

Y624, C DT904 Scania-Vabis B 666 3 / Lier

fr ån I 964

Y527, CAR857. Scania-Vabis 87558 1962 med Sriffiekaross
från 1968

Y926 Volvo B5l3/Hrigglund 1948. Såld 1961

Lundgren Barsta

till Rudoff
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Uppstcillning påfly&fdltet i Gullcinget ca 1949. Dcir ligger nu
BAEs

fabrik

Tidigare i denna serie har vi ju sett hur Hägglunds fotografer valt monumentala eller då moderna byggnader som
bakgrund för leveransbilder och det är ju förståeligt. Men
att man på en del 20-och 3O-talsbilder valt bergskiirningen
vid gamla järnvägsstationen är lite förunderligt. Miljön
iir nu försvunnen i samband med Botniabanas byggande.

Bild

Yll5 Scania-Vabis 871/Hrigglund 1954. Bakom troligen
Y5

27 .

Karl-Otto Strandberg fotade på torget I 9 5 5 ..

Bild 0152
1933 levererades denna Scania-Vabis bulldog med reg.
nr Y 2833 till Ernst Nilsson i Köpmanholmen. övergick
1937 till Köpmanholmens Samrraflk och blev synnerligen
långlivad, fördes inte av bilregistret förrän 19631

0051

En 4 cylindrig Scania-Vabis med sedankaross ca 1928.
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Flygbild sent 20-tal
Grunden för den moderna storskaliga industrialismen var
ångmaskinen, den i mitt tycke, största av uppflnningar.
Det var den som gjorde att industrier kunde placeras där
det var mest lämpligt, oberoende av vind, muskler eller
strömmande vatten. Ångan gjorde att man kunde fairdas på
vatten oberoende av segel och till lands på räls med ångloksdragna tåg. Det var på 1840-talet som ångmaskinen
kom i storskaligt bruk. I våra trakter var det sågverken som
nu kunde förläggas vid kusten, bränslet till ångmaskinerna
var ju "gratis" i form av spån och spill från sågningen.
Ångsågar växte upp i hundratal efter våra kuster, viirlden
höll på att industrialiseras och ropade på sågat virke som
fanns i våra nära nog orörda skogar.
I några nummer kommer sågverksepoken på Norrbyskiir
att behandlas. Vad har då Norrbyskär som ligger i Västerbotten i Primus Motors svär att göra, vi ska ju friimst
interessera oss för Örnsköldsviks industrihistoria, kanske
Du läsare invänder. Men som Du kommer att upptäcka,
Norrbyskär iir ett stycke utlokaliserad Ö-vikshistoria. Dels
var det ju MoDo som ägde Mo Ångsåg på Norrbyskiir,
och i stort var det verksamheten i Mo vattensåg som Frans
Kempe fl yttade. Uppgifterna i artiklarna åir främst hämtade
urboken "NORRBYSKÄR sågverksön i Bottenhavet" av
Gudrun Norstedt frän 7994, som nu finns i ny upplaga, se
annons i detta nummer.
Bilderna kommer från Örnsköldsviks museum, Staffan

Norstedt, samt egna från Primus Motors studiebesök

Arbetarbostdder vid Mo
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Med dagens ögon kan man tycka det var måirkligt att
anlägga en industri och ett samhälle med över 1000 invånare på några ödsliga skiir. Men i sluter på 1800-talet
var det ett idealiskt läge. Man får tänka hur den tidens
ångsågar fungerade. Timret fälldes i inlandets skogar
och flottades på älvarna till kusten, diir bogserbåtarna
drog virket till verken. Efter sågningen torkades virket
i staplar utomhus. Och att det är mer sol och vind vid
kusten ärju välkänt. Sen skulle virket skeppas och då
var det ju bra att via pråmar lasta fartygen.
Men nu tar vi det från början, ett sammandrag av

Han hade sett de obebodda skären mellan Nordmaling
och Hömefors som han 1 890 köpte av bönderna i Haknäs.
Han ville skapa ett mönstersamhälle och en toppmodern
såg. Det va.r nog inte främst humanitära synpunkter som

styrde, han ville främst ha duglig och lojal arbetskraft,
och på en isolerad ö var det lättare att styra. Men han
insåg också att för att få den kvaliteten på arbetskraften

historien.
Urfadern till vad som skulle bli MoDo var Johan Carl
Kempe som föddes i Stralsund i nuvarande Tyskland
17 99,kom 1 8 1 2 till Stockholm för au liira sig affiirslivet.

Kom senare till Hiirnösand och genom ingifte i släkten
Johan Vikner som ägde bland annat Mo vattensåg,
anlagd 1779 började släkten Kempes industrihistoria i
våra trakter. 1836 var Johan Carl Kempe ensam ägare

till Mo

vattensåg.

Ny vattensåg byggs i Mo 1853 . Första ångsågen i Domsjö byggs 1865 vi Moälvens utlopp diir redan brädgård
fanns för att torka virket från Mo, vilket flottats i älven.
Mo såg moderniserades efterhand, vattenhjul byttes mot

Timmerbonnen 1942

turbiner och elbelysning fanns ndr sågen lades ner 1894.
1847 föds Frans Kempe, en av Johan Carls 11 barn. Han
blev VD för företaget 1884. Nu blev det fart på företaget,
1889 köps Håknäs vattensåg med stort skogsinnehav.
Även andra skogar köps in. Norrbyskär föds.
Men Frans Kempe insåg att vattensågarnas tid varförbi,
trots att virket från Mo nu kunde fraktades på pråm till
Domsjö. Nej han drömde om en helt ny toppmodern

storskalig såg.
VJ,av Mo ångsåg 2

Hamnenvid Mo
så måste han bjuda lite extra i form av goda bostäder och
löner, det blev en vinn-vinn situation som det heter på
modern svengelska.
1891 börjar anläggningsarbetena, i början under mycket
primitiva förhållanden för arbetarna. Frampå hösten flyttades två gamla arbetarkaserner från Kylörn och förhållandena blev drägligare.
1892 kom arbetena igång på allvar. Ett samhälle för drygt
1000 innevånare skull byggas från grunden. Den vanliga

bostadsformen vid sågverken var stora baracker med en
mängd enrumslägenheter och spisrum, men sådana byggnader var inte aktuella i Frans Kempes mönstersamhälle
annat än för mer tillfälliga arbetare. Istället blev det först
22 vrtmäladetvåvånings trähus, vardera innehållande fyra
enrumslägenheter, de på bottenplan, med egen ingång.
Dessutom två större förmansbostäder, herrgård, skola,
affiir kyrksal och hotell. Elektrisk belysning fanns i alla
hus, vilket var ytterst modernt i slutet av 1800-talet. Det
sades attNorrbyskiirbadade i ljus medan närbelägnaUmeå
flämtade i fotogenlampornas sken. Nog en sanning med
modiflkation, något ljusbad torde inte den tidens enstaka
glödlampor ha spritt, och klockan 22 stängdes strömmen
av, företaget tyckte väl att då skulle folket sova för att orka
med det hårda arbetet. En gissning är också att man hade
personal i pannhuset fram till den tiden, strömmen, kom
fram till 1915 från generator i maskinhuset.
Sommaren 1894 forcerades anläggningsarbetena, för på
hösten detta år var det meningen att verksamheten skulle
komma igång. Mo vattensåg skulle läggas ner och arbetama där erdöds att flytta till Norrbyskiir. Så skedde också
och i stormigt väder i oktober gick flytten. Husen var inte

helt klara, inte alltid utvändigt brädslagna och målade.
Någon sågning kom inte igång detta år. Den teknikintres-

Del af Mo brcidgård
serade Frans Kempe var intresserade av en ny sågteknik,
bandsågning som en tid provats i Domsjö. Dock fungerade inte tekniken tillfredställande utan Norrbyskiir fick
konventionellaramsågar, 12 stycken och första sågningen
skedde i mars 1895.
Arbetarna från Mo, som kallades Mohabiterna, såg sig
själva som Kempes egendomsfolk, en syn som delades av
Frans Kempe, de hade ju arbetat åtbolagen i generationer.
Men Mohabiterna hade ingen erfarenhet av ångsågar, så

Kempe fick rekrytera kunnigt folk från Domsjö. Sedan
hyvleriet kommit igång 1899 behövdes fler bostäder och
12lika de tidigare fyrfamiljshusen byggdes på Stugskiir
men nu byggde man i tegel. Mer folk flyttade till Norrbyskär, de flesta kom från närbelägna Nordmalings kommun. Mohabiterna såg ner på dessa nykomlingar som de
kallade "bredaväfolket". Inflyttningen ökade fram till
1910, nåir den första generationens arbetares barn blev
arbetsdugliga. Mohabiternas barn gifte sig med "bredaväfolkets" och "bredavä"begreppet kom med tiden att avse
de som inte var fast boende på Norrbyskiir. För sommartid
räckte inte den bofasta befolkningen till, utan extrafolk

F örvaltarbostaden

v

id Mo

kom från fastlandet, där de kanske hade ett torp,jobbade
med skogsavverkning och flottning.
Efter 1 9 I 0 blev alltså "självförsörjande,' på arbetskraft,
det föds massor med barn på Norrbyskiir och bostadsbris_
ten blir akut. De baracker som byggts för',bredaväfolket,'
tas i anspråk för fastboende och några fler baracker byggs.
Första stocken sågades i mars 1895, men allt var inte klart
med kajer spår och brädgård, men man måste ju komma
igång för att få avkastning for de enorma investeringar
man gjort. Virket kom främst från bolagets skogar i norra

Ångermanland, diir det flonats på atvirna till mynningarna, för att sedan bogseras till verken. En del av virket
togs upp på land för vintersågning, normalt stod sågen
från tre veckor före ju1 till trettondan, men blev det för
kallt fick man ställa in, såghuset var oisolerat och ångdrift
och sträng kyla iir en olycklig kombination. Det virke som
låg i vattnet drogs in i såghuset, där försågaren hade den
ansvarsfulla uppgiften att se hur man skulle få maximalt
utbyte av varje stock. Sen gick virket till kantverket, diir

det blev till ftirdiga plank och bräder. Spillet ,,bakave_
den" blev ribb och klenvirke, eller flisades för bränsle i
ångpannorna ribb kunde b1i till kajer och övrigt bränsle i
husen. Efter 1915, när sågen blev eldriven gick flisen till
massafabirkerna i Hörnefors, Husum och Alfredshem.
Högste chef i såghuset var sågställaren. Sågbladen slets
fort och byttes var tredje timme, då kunde det även vara
dags att ställa om för annan dimension. Sågbladen slipades

i slipvekstan.

Det sågade och kantade virket lastades på vagnar och
drogs av elloken Gråen och Svarten på högbanorna ut
i brädgården. Högbanorna 2-3 meter höga underlättade
stabbläggarnasjobb eftersom de inte behövde bära virket

hela vägen upp på 6-7 meter höga brädstaplarna.
Stabbläggarna var sågverkens adel, de hade det tyngsta
jobbet att biira plank från vagnarna upp på brädstaplarna.
De hade de högsta lönerna och längre raster än övriga.
Efter 45 års ålder erbjöds de lättare jobb.
Sen virket torkat, vilket, beroende på väder och dimen_
sion, klenvirke kunde ta 14 dar i bra väder, grövre må_
nadstal, togs det ned från staplarna och gick på eldrivna
rullar ner till pråmkajen. Virket, vilket grovjusterats vid
sågningen behövdes nu slutjusteras i den kvalitet och liingd
som kunden beställt. Från början för hand, .", gunrku
snart med elektriska kapverk. Det avfall som inte kunde
användas till annat blev till bränsle i husen, bränslet var
fritt för alla anställda. Sedan märktes varje bräda i ändan
innan den lastades i pråmar för att bogseras ut till de
väntande fartygen.
1899 kom hyvleriet igång. Som mest hyvlades hälften

av virket

i

de fyra hyvelmaskinerna. Det torkade virket

revs av hyvelbiirarna, ett åtskilligt lättare jobb än stabbläg_
garnas, det torra virket var ju betydligt lättare. Kördes på

banan till hyvleriet. I hyvleriet klövs virket till önskade
dimensioner innan det hyvlades. Skulle det inte lastas di_
rekt i takade pråmar, virket fick inte bli blött, så lagrades
det i det 348 meter långa hyvelmagasinet. Det mesta av det

hyvlade virket gick på export, främst till Storbritannien,
Australien och Sydafrika.
Fortsättning följer i nästa Drivkraft. Detta är bara frag_
ment urboken om Norrbyskåir, som nu finns i ny upplaga.
Se annons

i

detta nummer,

Börje Göransson

-

I förra Drivkraftens artikel om brandkår och brandbilar hade undertecknad slarvat och skrivet att stegbilen
var en Ford, men det skulle ju vara Chevrolet, vilket
resulterade bn stund i skamvrån. Föreningen har nu
från museet fått tillgång till Karl-Otto Strandbergs
Ö-viksbilder, så htir kommer en ny bild på stegbilen,
samt på bilden från branden i Nordsvenskas magasin
på kajen skymtar Packarden som sedemera hamnade
i Sidensjö.
Även några bilder på förr förra brandstationen på
Bergsgatan som 1åg där Nolaskolans gymnastikhus
nu ligger.
Börje Göransson
Packarden i tjcinst vid branden på Nordsvenska 1952

Packard fd. brandbil i O.vik och Sidensjö
Bilen nu tillvaratagen.

i Sidensjö

1998

Brandstationen på Bergsgatan ca 1956

l0

Chevrolet stegbil provas ca 1957

1957 års brandstation

l1

Vinterns stora projekt var att digitalisera några tiotusental
av mina diabilder. Till detta behövs en dator och en scanner. B åda dessa tingestar hade j ag, dock rådde j ag inte över
deras viljor, eller snarare illviljor. De två apparaterna hade
sociala problem och hade svårt att umgås. Förmodligen
tyckte datorn, född 2010 att scannern från 2006 var en
gammal stofil. Några bilder gick att köra, sen tröttnade
de på varandra och det blev bara fel. Efter viss medling
kunde de komma överens ett tag, sen var det kört igen.
Hjälp måste till. En god vän med stor datavana besöktes,
men inte heller han lyckades medla.Insåg att professionell

hjälp behövdes och en datordoktor besöktes. Min dator

Norrbyskär

som fungerat bra, bara den slapp umgås med scannern och
som jag betraktat som frisk och kry visade sig vara död-

sågverksön i Bottenhavel

ligt sjuk behäftad med allehanda krämpor som läckage,
inlärningssvårigheter, utvecklingsstörning demens och
eventuell vinterkriiksjuka. Detta i min översättning, för

Gudrun Norstedt

datadoktorn uttryckte sig som om doktorn på vårdcentalen
bara skulle tala latin. Datorn blev inlagd för behandling
några dar. Jag såg i andanom hur dataägarna kom på besökstid och såg sina skyddslingar ligga på biinkar, anslutna
med kablar. Alltmedan datadoktorn bekymrat förkunnade
för ägarna om utgång och överlevnadschanser. NåväI,

Boken 'NORRBYSKÄR,
Sågverksön i Bottenhavel i ny upplaga finns att
köpa hos staffan Norstedt tel 0660-58075. Som
Primus Motormedlem får du ett specialpris på
190 kronor.

jag blev 900:- fattigare och datorn utskriven, men den
hade genomgått en personlighetsförändring och krävde
nya rutiner, inte tyckte jag något hade blivit bättre, bara
annoilunda. Umgänget med scannern fungerade dock
bra några timmar, sen kom de ihop sig igen och allt var
tillbaka på ruta 1. Så i nuläget dr scannern sen två veckor
inlagd för vård och utgången är oviss',
örje Göransson

Slutligen vill styrelsen tacka för
det år som gåfit och önska en
GOD JUL och GOTT NYTT Ån
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