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Den håir gangenkan jag komma med en verkligt positiv nyhet.

Primus Motor har fåttAme Söderströms hembygdsstipendium
på 30 000 kr. Det är verkligen välbehövliga pengar nu när

Solbussens renovering börjar komma till kostsamma bitar som

exempelvis omklädning av säten.

Ett stort tack till Ömsköldsviks kommun och till Roger Frisk

som nominerade oss! Stipendiet dr en bekräftelse på att vårt

arbete med kommunens industrihistoria uppskattas även utanför

föreningen och att det dr ett viktigt arbete vi gör ndr vi försöker

bevara kunskapen om kommunens industrihistoriska arv.

Kanske är vi ett steg närmare ett industrihistoriskt museum?

Styrelsen önskar alla en

riktigt lång och skön sommar!
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En ljum kväll i november samlades ett dussin medlemmar till
studiebesök på brandstationen. Det känns att den sjunger på
sista versen, allt iir slitet och vagnhallen är för låg för modema
brandbilar. Vi guiäades runt av brandmannen Jörgen Seijsing
som mycket pedagogiskt och underhållande berättade om verk-
samheten, samt hade stort tålamod med våra frågor. Vi fick se

all utrustning som finas i ett modernt utryckningsfordon, för att
klara bränder och allehanda olyckor. Modern förresten, Scanian
var drygt 10 år gammal, men som alla utryckningsfordon såg den
ny ut. Reservbilen från tidigt 90-tal såg även ny ut. Problemet
med så gamla fordon är att det blir bekymmer med reservdelar,
samt att inte går att ampassa dem för modern utrustning.

Något som förvånade var bemanningen,4 man/skift. Vid en
utryckning kallas beredskapsstyrkan in,4 man som ska vara på
stationen inom 6 minuier. Skulle inte det räcka får man hämta
forstiirkning från deltidsbrandkårerna i Bjästa, Björna, Bredbyn,
Mo eller Husum.
Vi vandrade vidare i vagnhallen förbi 3 ambulanser till en nyare

vagnhall med högre i tak. Här bodde en liftbil, en vatenbil, en
tank och skumsläckningsbil samt en skåpbil avsedd som bas
för rökdykare vid större bränder. Vandrade vidare till ett garage
diir räddningsbåtar, bandvagn, 2 reservambulanser, en mindre
viixelflaksbil samt fordon för utbildning mm fanns. Så flck vi se

verkstäder ddr slangar torkades och reparerades, samt verkstad
för vård och underhåll av övrig utrustning. Besöket avslutades
med flka i lunchrummet. Ndr man väl kommit på plats i den nya
stationen är Primus Motor vdlkommen på besök igen.

Börje Göransson

Studiebesöket på brandstationen gav blodad tand att rota i
historien. Kontakt togs med Arne Berggren, som är "född" in i
brandmansyrket, även hans far var brandman. Arne har samlat
en hel del bilder fran förr, de flesta tagna eller insamlade av den
nu mera bortgångne Valle Linde'n.

Den förra brandstationen som nu tjänat ut togs i bruk 13/12
1957 och ersatte den primitiva stationen på Bergsgatan, som
tiimligen omgående revs. Den låg diir Nolaskolans gymnastik-
hus nu ligger.

Sjitlv drömde jag aldrig om att bli brandman, men jag hade
intresse av brandbilama, och iArnes bilder flck jag en resa bakåt
till barndomens brandbilar.

Stadens första brandbil torde ha varit ert Benz med nummer
Y 3002, troligen av årsmodell ca 1914. Den hade dock inte
börjat sitt liv med att bekämpa Röde Hanen, utan som lyxbil
någonstans. Troligen rufi1925 blev den ombyggd till brandbil
och syns på en av Thure Schelins bilder vid Framnäsbarackerna
någon gang på 30-talet. Efter utmönstring hamnade den hos
skrothandlare Ehn i Högland d:irjag såg den i slurer på 50-talet.
Är ganska säker på att den tagits om hald och återuppstått i
originalskick et frän 79 I 4.

Nästa bil torde ha varit en A-Ford, årgarg ca 1931, helt öp-
pen, dåir brandmännen satt rygg mot rygg på en liingstgående
bänk. Åven denna bil fick ett langt liv, farurs kvar på stationen
åtminstone in på 60-talet och låir vara bevarad i våra trakter.

I solig vårkväll triiffades ett tjugotal medlemmar för att
utöva nostalgi på Örnskotasviks museum. Vår ordförande
Maggis Frisk var våird. Vi såg forst filmen Slutsågat, som
handlade om nedläggningen av Domsjö Sågverk 2002 och
slutet på en 137 årig epok. Visserligen har Höglandssågen
verksamhet på området, men det sågas inte merj Efter fika
såg vi filmen om dansbanan i Överhömäs som TV spelade
n 1964. Hiir sågs dåtidens tungviktare i stans nöjesviirld,
Ingegerd Ehn och Erik Thörnkvist, Olle Norell presenrerade
och Gunnar Lundstedt hade samlat ihop sin gamla orkester. I
övrigt hade man samlat den publik som var stamgäster under
Hörnäsbanans storhetstid på 4O-talet. Vid inspelningen var
banan starkt förfallen och idag är det bara en liten glänta i
skogen kvar.
Efter detta besåg vi utställningen Ung, som visade tonårs-

rum från -50,60,70, och 80-tal. Många nostalgiska föremål
och bilder hade museet plockat fram. Deltagarna hade svårt
att slita sig fran alla minnen utsftillningen lockade fram.

Börje Göransson

I det sena 3O-talet kom en stor Packard personbil till brand-
kåren. En personlig gissning dr att den börjat sitt liv som lyxig
personbil. Efter förrättat värv i stadens brandstation hamnade
den hos Sidensjö brandkår och efter utmönstring ddr stod den
under många år och förföll utanför en verkstad i Sidensjö. Nu iir
den dock omhändertagen och man får hoppas att den återuppstår.
Efter kriget kommer två för sin tid stora bilar byggda på Ford
lastbilschassin med V8 motorer. Nummer 2 var allrondbil och
nummer 3 stegbil med avbröstbar stege. Den senare blev i slutet
av sin levnad ombyggd till lastbil men forrfarande brandbil.
Dessa båda Fordar torde hag gått ur tiden när 50-ta1 blev till
60-tal.
I tidigt 50-ta1 tillkom en Volvo rundnos rankbil med nummer

5. Den finns kvar i förfallet skick i Köpmanholmen. Vid den hiir
tiden kom även en Willys Jeep med nurlmer 6 för att bekämpa
bränder i skog och mark. Denna bil iir bevarad av brandkåren
som museifordon.

19-54 kom den elegantaste bil som funnits i brandväsendet, en
Ford Customline stationsvagn som chefsbil. Fler Fordar tillkom
senare delen av -5O-talet, bl.a en stegbil 1957. De da nybyggda
höghusen i kvarteret Älgen på Ångermanladsgatan måste kunna
evakueras vid brand.

Det här handlar om bilar jag minns fran trarndomen och den
rir kanske inte komplett, tyvärr hade man ingen fördonslista på
brandstationen.

Bör.ie Göransson
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Dal på vcigen mot Vornris 56-57

Bussbrand i Happsta 10/7 1969
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Nt stegbil ca 1957

Bil6&7sent50-tal?

Brand på Jcirnvcigsgatan mitt entot rtuvarande Ågrenslutset 6/9 l964 Brand på Alfredshemsfabriken troligen sent
50-tal. Bil 2



En plats där en del av Hägglunds leveransbilder av bussar på

3O-talet togs är korsningen Viktoriaesplanaden/Fabriksgatan,
el miljö som mdrkligt nog dr ganska oförändrad i dag.

En Scania-Vabis 4 cltlindrig för Bröderna Pettersson
i Sundstall ca 1929

Från samma tid, okcind buss på USA-cltassi. Ntttid DSC
t 051

Det iir förståeligt att Hägglunds ville ha en modern och
monumental byggnad som bakgrund, 1950 var ldroverket, nu-
varande Nolaskolan klar och den utgjorde bakgrund till en del

-50-talsbilder. Inte riktigt likt idag, man har sänkt gårdsplanen

och den tidigare källaren har blivit bottenvåning.
I den miljön kan jag inte undanhålla min personliga favorit ur
Hägglunds bussproduktion,
De 10, för sin tid makalösa långftirdsbussar som man byggde

för SJs utlandstraflk 1954. Problemet med höger/vänstertra-
flkdörrar löstes elegant med en dörr i bakgavetn! Utrustade
med det mesta av vad vi finner på dagens långflirdbussar,
kylskåp, garderob, toalett, läslampor, bord, tryckknapp att
tillkalla vdrdinnan mm. Samt askkoppar, att rökning var far-
ligt levde man i sO-talistisk ovetskap om. Och vackrare än så

här kan väl en buss inte bli!



Två bussar på Volvochassi för Norrbo*ens Trafik ca 1954

Vanligtvis Scaniatrogna Norrlandskustens Trafikförening
köpte en Volvo, AC 251 19-53
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En buss för Gabrielssons i Umeå på ett lite ovanligt Volvo-
chassi, B 514, en frambyggd variant på chassit med Iilla Vol-
vomotorn på 6,7 liter och 105 hästar. Ville man en kraftfullare
frambyggd Volvo, motsvarande Scania BF 62 flch man välja
mittmotorchassit B 650, som främst var avsett för lokaltraflk.
Årsmodellen är även här ca 1953.

Så här ser det ut i nutid på platsen.
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Börje Göransson



Det var inte bara MoDos vagga som fanns i Mo, utan även
andra företag, Ett var företaget som tillverkade isskåpet Tem-
perator. I en katalog som Rune Hellstöm hiuat finns förutom
isskåpen en mängd köksredskap som man tillverkade eller
kanske bara sålde:
Isskåpen var en föregångare till våra dagars kylskåp och
fungerade som framgår av katalogbilden så att isblock lades
i toppen på skåpet. Allteftersom isen smälte rann den ner i
utrymmet mellan isoleringen och förvaringsuffymmet för kyl-
varorna för att samlas i behållare i skåpets botten d,är det flck
tappas ur. Isskåp var nog inte var mans egendom, utan före-
kom på restauranger och i burgna hem. Var nog mest frekvent
i storstäder, i Stockholm torde isdistribution förekommit in på
60-talet. Isen togs upp ur sjöar och lagrades under isolering
av spån eller halm. I slutet av epoken förekom konstfrusen is.
En stor isfabrik fanns i Solna.
Företaget i Mo etablerades som aktiebolag runt 1896, men
torde ha funnits tidigare, för ett omnämnande om skåpen
finns från 1888.I de äldsta handlingarna finns bar Mo som
adress, fran l0-talet Mo och Stockholm och senare bara
Stockholm. Kanske var det så an tillverkningen var i Mo och
försäljningen i huvudstaden? Verkstaden låg i en nu riven
eller kraftigt ombyggd byggnad mitt i samhället. Ett isskåp
finns på Ömsköldsviks Museum, ett annat på Skansen i
Stockholm.

"TEMPERATOR", I SSKÅPET
stå! ,l1jämt

FRÄMSTI

§.frerlägset i kYlftirmåga, trots

Ringa isåtgång'

Lätt alt rengöra oih

God ventilation, därför

Hygieniskt.

Modemaste konstrr:ktitln.

Håtlbart och Billigt.

C-

llyllorna äro af tjockt gl* samt plå&atade och på grund

däraf sym«fi3eu 1rållbara. Desamia kuma lätt placeras på

öasladt a{står'il fråa hvarmdra.

Smiiltvattnet ,pp." t,is i. do ry-liga vattenbehållarel och

afiapgal g«o en vid skåpeti,bo!:en befintlig kran.

Ieekåp oeh &ylskåg lillvetas äfuen på extra besiäIl,
ning i andra storleka och utförandm ;in hdli upptagna -
Bilritrgar och kosaadgfiirslag sändas på btgiiit.

Endast isqkåp mtuk+a Tery:I?tor ;ro 5p1^1

Vam fiit efterapn'iagarl Temperat r.Isskåp3l med den isbe.

sp*aa{! albperator.inredningen ä! jtatenteradt ocl därmed

skyddadt.
*2-

.TEMPERATOK., ISSKÅPET
llqr. åub'bla, tjoc:., in.
iädtgt ined prima galvm,
plål fodrade täväggil,
}rvilka äro viil isolerade.

- Skapos sidor iiro dess,
ubm försedda oed lvenne
plisägger, hvaraf der in,
nesta toaugerad. Mellan
dessa alrinner smältvatttet
längsamt till den i skåpets
botten beÅntliga vaäenbe,
hållareu, därid åstadkom'
marde en effek§v kylning.

Goon tlona fyt{sbbL
l6oleirt atr)rtttaE isens

kylfrimåga ?å §ästa sätt

och gör Tempcratotls'
6kåpet §11 det m.st isb&

spaaa& orh e§ektiva
kylskåp på maknaden.

"TEUPERAIOiAISSKAPET
i genonskimins,

BRUKSANVISNING:
Den öfre behållaren fylles oed is, Lvarefter loc*et slstes

väl. Om hastig kyla önskas, kan temperaturen i slåpet ned,
bringas till fryspunkten dler diiuder genom att kross isen

och blanda da med litet groft salr. \.'id detta förfaarde blir
dock isätgången stöue än den oomala,

I och för :eagödng km isbehållareo lätt upplyftas och de

inre sidorna uttagas, hvarefter de släta inneräggma bekvämt
efiylaaäs. Genom dema gedaliska anordning kan en effekliv
rengörig aI skäpet lätt ocl hastigt verkställas.
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Betydligt bättre iir dokumentationen om Norrlands Yllefabrik.
Den startades 1916 av Hjalmar Qvarnström som ldrt yrket på
fabriker i Hälsingland, Medelpad och Jiimtland.
Började i liten skala i ett äldre hus. Rörelsen gick bra och
redan 1918 uppfördes en större byggnad och modem ma-
skinpark installerades.Yuerligare utbyggnad skedde senare.
Huvudprodukten var filt i olika former, men även gzun.
Råvaroma kom från grossister och lokala leverantörer. Pro-
dukteraa gick till grossister, men sädes även över disk i Mo.
Någon gang på 60-talet upphörde produktionen och runt 1980
revs fabriken. De dldre bilderna är fran tidigt 40-tal, de nyare
strax innal fabriken revs.

Bör-ie Göransson

PRESSTOPP
I ea lyckad efterlysning i Radio Västernon'lands

Sök och Finn har vi lyckats få fatt på 2 st kylskåp till
MoDo musee[ som nu kan beskådas på plats.
Välommen önskar MoDo museet

Rttne Hellströnt



Hägglund & Söner var inte precis blygsam i sin bussreklam
och drog sig inte för att visa hur illa det kunde gå i en olycka
om man inte valde en Hägglundkaross.

sår[arh el

XeaktaBillisa

Mirimal

På ett fullgolt [russkarosseri ställes
synnerligen hårda krav. I tidigare
an-uonser ha vi pårisat r'åra fribiirande
Itålkarosseriers överlägsua hållfasthet
och låga vikL I denni arrons vill vi
beröra frågan om reparalions. och
underhållskästnaderna-

Yid kol§sioner med bucklor eller ga.
pande hål till följd förblir tack vire
skelettprincipen den bärande konslruk.
tionen i regel oskadad, Denna upptar
nämligen på- Hegglunds fribärandd åtål-
karosseri inle mera än c:a 20/s av ytan
på bussene sidor och gavlar. Risken {ör
alt den biirande konsiruktionen skall
b§ skadad är därför midmal jämfört
med skalkonstruktioner. Aven om den
biirande konstruktionen vid yåra kol.
lisionor skulle bli skadad. har \i möi.
lighet att få skadan snablt och hilligt
reparerad. Standardiseraile skelettiö-
trljer finnas alltid på lager, och infäst-
ning *v nya profiler sker lätt både meil
alektrisl :vetsning och gassvelsning.

Hägglmdg
fruhämmd@

stålkalisseri

m Hiic$Lull0 & sönm . Iimsrömsun . r,L lramnanrop

1 Via iitla kollisioner skadas i regel icke den biirande
larosserikolslruktioaen tack vare skelettprincipen och stålets
motståndskrafL
2 Vid svårare kollisioner medf§:a:rile cventuell skada i stål-
skelettet kan reparation i allrnä:rl:rl ake helt enkelt genom
riktning.
3 Viil mycket syåra kollisioner kan cvenluelll crlorderligt
utbyte av skeleltdekl.jer lätt ske. Passande detr:ljc flnnas alltiil
på 1ager. Olta räcker dct med riktning eller skarvning av t. ex.
stolpar" Är,en passande skarvdelar ka:r erhållas.

Kiinneteeknande för kollisionsskador pä vära st§-
karosserier är den lokala begränsningsn^ av skldorna.'
Deform.ering av onrgivande'parl.ier "uppstår inte på
långt när i srmma grad som Jrå träkaro&erier.
Stålets överlägsna stpka och oföriindcrlighet jämfört
med lrä nedbringar dcssutom de normala- unilärhålls-
kostnaderna till elt minimum.

tep #ationsr - rirliut atl

/Alntsth{n I
au an bo{/,i,nfu? J
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RENOVERINGEN AV SOLBUSSEN
En liten rapport av vad som hänt. Renoveringen skrider så

sakta fram. Visst avbrott har det varit i samband med minsk-
ningen av utrymmet. Men en del skadade plåtar är bytta,
bromsar är åtg2irdade och bussen iir skodd med sex nya däck.
Ett drygt jobb är att slipa ner lackeringen. Eftersom karossen
är popnitad är de en massa "pillerjobb" att slipa runt nitarna.
Men vi har ju ingen tidplan, så det får ta den tid det tar. Och
som alltid, nya ansikten är alltid välkomna!

Börje Göransson

VÄSTERSELSGARAGET
Sedan 1/2 2013 disponerar vi bara en port i garaget, men med
nästan samma hyra som vi tidigare betalade for tre portar. Del
har blivit trangt, som syns på bilderna, men det går till nöds
att jobba med en buss, numera Solbussen fran 1964. Dock
kan vi inte visa några av våra museiföremål, som dr förvarade
på olika hå11. Klart är inte heller hur vi ska hysa 30-bussen
när den ska fram ur sin vinterförvaring. Att flytta ut Solbus-
sen är ingen bra lösning. Så vi är tacksamma för tips.
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