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FÖRORD 

Föreliggande arbete -ingår i forskningsprojektet "Norrländska städer och kultur

miljöer" vid avdelningen för konstvetenskap. 

Projektansvarig är professor Folke Nordström. Han har med värdefulla råd och 

anvisningar följt mitt arbete ända sedan den dag han lyckades kanalisera mitt 

intresse för bruks- och verksmiljöer till ämnet konstvetenskap. 

Docent Per G Råberg3 som också tillhör projektledningen3 haj? även han bistått 

med konstruktiv kritik. Han har dessutom lett den arkitekturgrupp3 som i huvud

sak består av de till projektet knutna forskarna. Härvid har utåtriktade pro-

pedeuti8ka studier varvats med metodfrågor på ett mycket inspirerande sätt. 

Inom gruppen i övrigt vill jag särskilt tacka forskningsassistenterna Erik Boman 

och Rolf Näström samt arkitekterna Anders Berg och Hans Åkerlind för givande 

diskussioner. 

Ett speciellt tack vill jag rikta till forskarassistenten vid avdelningen för 

ekonomisk historia Jörgen Björklunds som bl a har varit vänlig att fackgranska 

kapitel 1:1. 

Forskningsassistent lan G Lay ton vid geografiska institutionen har gett mig 

värdefulla litteraturtips och dessutom översatt sammanfattningen till engelska. 

Ett stort tack för uppmuntran och all möjlig hjälp går till byråsekreterare 

Sigbritt Stenström med make universitetslektor Tore. Sigbritt Stenström har 

tillsammans med Viola Bernander och Gun-Inger ögren gjort utskriften. 



2 

För visad tålmodighet och aldrig sinande uppslagsrikedom när det gäller foto

grafering av besvärliga ritningar m m vill jag tacka avdelningens fotograf 

Åke Sörlin. 

Bland alla tillmötesgående arkivtjänstemän vill jag särskilt nämna Fred Berg

lund vid MoDo Arkivet. Jag tackar också berörd personal vid Universitets

biblioteket i Umeå. 

Till familjerna Bordell i Gävle och Mora3 vilka bl a ställt Gustaf Bordells 

fotosamling till mitt förfogande9 vill jag framföra mitt varma tack. 

Min egen familj - Mari ann, Tora och Kristofer samt mamma Karin och pappa 

Eskil, har stöttat mig helhjärtat. Tack för all fördragsamhet och omtanke. 

Umeå universitet har underlättat mitt arbete med doktorandstipendier och ut

bildningsbidrag. Medel har också tillskjutits från fonden för ograduerade 

forskares verksamhet. 

Rapporten tillägnas syskonen Berta och Evert Berglund - generösa "skärare" 

med ett levande och osvikligt intresse för det samhälle de tjänat. 

Näset, Ros sön i maj 1978 

Mats Ahnlund 
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INLEDNING 

Norrbyskär är ett ©lokaliserat sågverkssamhälle beläget ca två ki

lometer från kusten och ungefär tre och en halv mil söder om Umeå 

(se kartan s 13). Sågen på Norrbyskär, den andra i ordningen, är 

nedlagd sedan 1952. Det här är första året som samhället saknar bo

fast befolkning. 
I 

För att försöka rädda den gamla industrimiljön från en befarad allt

för hög exploatering som fritidsmiljö har Länsstyrelsen genom läns

antikvarien och planénheten nu påbörjat en kulturhistorisk utred

ning. Det hela görs som ett led i den fysiska riksplaneringen och 

skall utmynna i ett bevarandeförslag, som skall tas upp till dis-
2) kussion med Umeå kommun. 

En inventering gjordes också för tio år sedan som ett examensarbete 

i arkitekturhistoria vid KTH. Detta arbete resulterade i tre olika 

bevarandeförslag. ̂  

Någon egentlig forskning kring tillkomsten av Norrbyskär har inte 

tidigare förekommit - dock har en hel del skrivits genom åren. Ty

värr är det mesta därav sakligt bristfälligt, varför jag här endast 

i mycket begränsad omfattning kunnat använda mig av redan publice-
4) i rat material. 

» 
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5) 
Dock håller Gårdlunds arbete om Mo och Domsjö AB, såvitt jag kun

nat bedöma, hög vetenskaplig klass och denna historik har vad gäller 

de allmänna förutsättningarna varit mig till stor hjälp. Det lilla 

som där också står att läsa om grundläggningen av Norrbyskär har 

även i stort sett visat sig stämma med vad jag kommit fram till. 

Olofssons*^ kommunhistorik om Hörnefors är i de delar där han inte 

baserat sina uppgifter på Gårdlunds här anförda arbete behäftad med 

en del felaktigheter angående samhällsuppbyggandet på Norrbyskär. 

Felaktigheter som fortsättningsvis återkommer i t ex tidskriften 

Västerbottens fjärde häfte 1972 (ett temanummer om Västerbottens-
7 ) kusten) och på en del andra ställen. Dock skall tilläggas att en 

mängd värdefulla uppgifter om Norrbyskär från vårt eget århundrade 

finns att hämta såväl i Olofssons arbete som i nämnda nummer av Väs-
8 ) 

terbotten. 

Min undersökning av Norrbyskär rör en förhållandevis kort tidsperiod. 

Jag har valt att försöka ge en bakgrund samt att intensivundersöka 

själva uppbyggnadsskedet, som sträcker sig från hösten 1891 till 

sommaren 1896. Då kan sågverkssamhället sägas vara färdigt. Med "fär-
9 ) digt" menar jag en första byggnadsetapp. Någon exakt precisering 

av när denna etapp var avslutad låter sig naturligen inte göras. Un

der den sommar jag valt som slutpunkt för min undersökning blev de 

absolut flesta byggnationerna slutförda och samhället började nu på 

allvar att fungera. 

Nästa stora byggnadsperiod på Norrbyskär omfattar åren närmast om

kring sekelskiftet. Då byggdes ett stort hyvleri på Tannskär (1899) 

- en förändring som också ledde till en utvidgning av bostadsbestån

det. Detta synnerligen intressanta andra skede lämpar sig mycket väl 

för en särskild och till denna kompletterande och komparativ studie. 

Jag har försökt att beskriva hela samhällets uppbyggande utifrån 

dess olika funktioner och därför varit tvingad att avstå från att 

fördjupa mig i enskilda byggnaders estetiska kvaliteter. Jag har 

följaktligen inte ägnat mig åt fasadanalyser och stilhistoriska re

sonemang i någon större omfattning. Jag har i stället haft ambition

en att teckna helheten och att presentera Norrbyskär som samhälls

typ. 

Den industrihistoriska forskningen inom ämnet konstvetenskap är en 

relativt ny företeelse. Men fortfarande är Börje Hanssens och Sven 
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Silows insatser under Gregor Paulssons ledning i det banbrytande 

verket Svensk stad,"^ den enda mer övergripande studien som gjorts 

vad gäller våra svenska sågverkssamhällen. Utifrån forskningens nu

varande ståndpunkt har det därför visat sig vara svårt att sätta in 

Norrbyskär i sitt sammanhang som konstvetenskaplig företeelse men 

även att hitta adekvat jämförelsematerial i form av konstvetenskap-

ligt undersökta sågverkssamhällen. Bristen har långt ifrån kunnat 

täckas genom ett visst studium av ekonomisk-historisk och kulturgeo

graf isk litteratur. Framställningen har därför fått en starkt mono-

grafisk inriktning och den är i stora stycken deskriptiv. 

Föreliggande arbete kan också ses som en fallstudie. Uppbyggnadspro

cessen torde ha gestaltat sig på ett likartat sätt även för andra 

sågverkssamhällen, men mycket av vad som hände på Norrbyskär var 

också säkert mer speciellt just för detta samhälle. 

Huvudkälla, för min undersökning har varit MoDo Arkivet, där ett di

gert och osystematiserat plankarte- och ritningsmaterial för Norrby

skär kombinerats med olika serier av korrespondens. För tiden fram 

till 1894, då Norrbyskär fick sin egen förvaltning, har jag förutom 

huvudkontorets korrespondensserier även anlitat de för Domsjö Ång

såg. Fortsättningsvis har Norrbyskärsserierna varit de mest använd

bara. De flesta breven har jag emellertid varit tvungen att läsa i 

form av kopior (avg korrespondens), som tyvärr med tiden nästan mat

tats till oläsbarhet.Ett annat stort problem har varit att 

snabbt hitta byggnadshistoriska data och spår av miljöbeskrivningar 

bland all lastordergivning och "fransk qvinta". 

Fältstudier ute på Norrbyskär har i hög grad ökat förståelsen för 

det insamlade arkivmaterialet. Jag har också gjort intervjuer med 

personer som har bott och verkat på Norrbyskär - men detta endast i 

jämförande syfte och för att bl a lära mig något om hur sågverket 
12) fungerade. Eftersom mina teknikhistoriska kunskaper är begränsa

de, har jag ibland låtit mina egna slutsatser kompletteras med ci

tat ur brev o dyl. 
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1) Orsakerna till varför industrisamhället efter det här nedan behandlade ex
pansiva uppbyggnadsskedet så småningom vissnade och dog kan man bäst stude
ra i Torsten Gårdlunds nedan anförda arbete (not 5). 

2) Uppgift från länsantikvarie Karin Eriksson 1978-05-10. 

3) Björnham L, Norrbyskär, Historik, utveckling och framtid (otryckt examens
arbete i arkitekturhistoria vid Kungl Tekniska Högskolan), Stockholm 1968. 

4) Tidigare historieskrivning angående exempelvis Frans Kempes val av Norrby
skär som plats för den nya sågen är starkt romantiserad. Många missuppfatt
ningar har sin grund i Henrik Hesselmans nekrolog över Frans Kempe: "Utan
för Hörnefors på Norrbyskären, ligger Mo sågverk, ett av de mest moderna i 
Norrland. Frans Kempe var en dag ute med sin styrelse, kommer att besöka de 
obebodda Norrbyskären, finner belägenheten ypperlig, goda hamnförhållanden, 
lämplig plats för timmermagasin, goda utrymmen för ångsåg, brädgårdar och 
arbetarbostäder. Som bolaget behövde en ny såg uppgjordes redan samma dag 
besöket ägde rum köpekontrakt med ägarna och en kort tid därefter är man i 
färd med att bygga upp det hela". 

Hesselman H, In Memoriah Frans Kempe, i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1924, 
Stockholm 1924, s 299. 

5) Gårdlund T, Mo och Domsjö intill 19**0, Den ekonömiska utvecklingen, Uppsala 
1951. 

6) Olofsson S I, Hörnefors historia, Umeå 1964. 

7) Se exempelvis Lindahl G, 200 år i Västernorrlands län - en bebyggelsehi sto
risk skiss, i Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland, Örnsköldsvik 
1977, s 40. 

8) Angående den sistnämnda publikationen måste följande tilläggas: 
Statens sjöhistoriska museums undersökningar under "Projekt Norrlandskust" 
sedan slutet av 1960-talet hade under våren och sommaren 1971 med ett stort 
uppbåd av experter inriktats på ett studium av västerbottnisk kustbygd. Två 
områden kom att undersökas, nämligen Lövånger och Norrbyskär. De uppsatser 
som publicerades i nämnda nummer av Västerbotten som ett första resultat av 
undersökningen visar hur förrädiskt det kan vara att enbart arbeta med in
tervjumaterial utan att kontrollera erhållna uppgifter mot arkivaliskt käll
material. Här har man dessutom vad det gäller Norrbyskärs uppbyggnadsskede 
förutom på "Olofsson" helt förlitat sig på andrahandsuppgifter, vilket gör 
hela undersökningen än mer sårbar. Slutrapporten, vilken förmodligen snart 
är att vänta, törde med all säkerhet rent metodiskt vara bredare upplagd -
ett stort arbete är ju redan nedlagt vad gäller insamlandet av nämnda inter
vjuer, äldre fotografiskt material m m. Angående projektets uppläggning, se 
vidare Cederlund C 0, Samhället och havet, i Västerbotten 4/1972, Umeå 1972, 
s 169-172. 

9) Ett industrisamhälle blir aldrig färdigbyggt så länge som den industriella 
aktiviteten fortgår - alla kapitalistiska industrisamhällen genomgår konti
nuerliga förändringar. 

10) Paulsson G, Svensk stad, Del I II, Från bruksby till trädgårdsstad, Sthlm 1 "«53• 

11) De flesta brevkopiorna är skrivna på "Stout Buff copying paper". 

12) Därvid har i första hand Evert Berglund (f 1901) varit till ovärderlig hjälp. 
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1 YTTRE OCH INRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMHÄLLETS TILLKOMST 

Vid sidan av de rent ekonomisk-historiska förutsättningarna spela

de flera allmänt lokala förhållanden, varav en del var påverkbara, 

en obestridlig roll vid sågverksetableringen på Norrbyskär-

Konjunkturer och teknisk utveckling kunde man inte alltid förutse 

och än mindre styra - här låg svårigheten i att kunna anpassa sig. 

Att engagera folk som kunde förbereda och mer aktivt planera för 

en stor sågverksanläggning var däremot möjligt. Viktigt var också 

tillgång på övrig arbetskraft samt på kapital. 

Denna första del handlar vidare om förberedelser och planering un

der tiden närmast före och i samband med att man påbörjade bygg

nadsarbetena ute på Norrbyskär. 

1•1 Sågverksindustrins genombrott och utveckling fram till sekel

skiftet 

Den våldsamma aktivitet som präglade trävaruindustrin i vårt land 

under andra hälften av 1800-talet fick vittgående konsekvenser inte 

bara för näringen ifråga utan för hela vår samhällsutveckling. 

Torsten Gårdlund"^ uttrycker det på följande sätt: 

"Sågverkshanteringens genombrott i Sverige fick en ekonomisk be

tydelse, som gick vida utöver denna industris egna gränser. Även 

om den svenska industrialiseringen till en del kunde bygga på 

gammal grund, främst järnhanteringens, började den senare här än 
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i sådana länder som England, Belgien, Frankrike och Förenta 

Staterna. Till att den svenska industriella utvecklingen, sedan 

den väl kommit igång, blev så snabb, bidrog i betydande grad såg

verksindustrins uppsving. Sverige kan liknas vid en person som vid 

starten av en mödosam industriell verksamhet erhåller ett stort 

kapital i oväntad gåva. En sådan gåva var skogskapitalet." 

Omkring 1850 

Förutsättningarna för trävaruindustrins genombrott i vårt land 
2 ) vid mitten av 1800-talet kan med hjälp av Ernst Söderlund i första 

hand härledas till följande omständigheter: 

Ändringar i den svenska lagstiftningen på så sätt att anläggande 
3) och finansiering av nya sågverk underlättades. 

Avvittringen, vilken klargjorde äganderätten till skogarna och 
4 ) därmed underlättade exploateringen. 

Tekniska nyheter inom sågverksindustrin, framför allt innovationer 
5) som möjliggjorde byggandet av ångsågar. 

Större initiativkraft och djärvare företagaranda jämfört med 

tidigare. 

God tillgång på arbetskraft och med tiden bättre kommunikationer.^ 

Allmän ekonomisk utveckling i Västeuropa, speciellt i England, 
7 ) ledde till en ökad efterfrågan på svenska trävaror. 

I centrum kom Norrland med sina skogar och sin till en början så 

viktiga vattenkraft att stå. 

1800-talets sista decennier 
» ,-f 

Industrins lokalisering kom dock snart att förändras. Genom ång

kraften kunde verken läggas "närmare marknaden", dvs vid kusten 

och i anslutning till brädgårdar och lastageplatser. På så sätt 

blev man befriad från kostsam och kvalitetsförsämrande flottning 

av sågat virke. 

Under 1800-talets tre sista decennier upphörde driften vid många 

vattensågar. Etableringen av ångsågar var då som livligast, sär

skilt under 1870- och 1880-talen. 

Som en följd av kustbogseringarnas ökande omfattning fram emot 
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sekelskiftet blev man dessutom mindre beroende av att förlägga 

ångsågarna till älvmynningarna. Man kunde hämta timmer från flera 

vattendrag samtidigt och därmed uppkom möjligheten att öka antalet 
O \ 

ramar för att få rationellare drift. 

Omkring sekelskiftet började emellertid sågverksindustrins till

växt att avtaga. Marknaden började bli "mättad" samtidigt som kon

kurrensen om de utländska kunderna hårdnade, särskilt från Fin

land och Ryssland. 

Det förmodligen viktigaste som hände själva sågverksproduktionen 

var en påtaglig knapphet på råvara kombinerad med sjunkande timmer

dimensioner. Detta medförde dels höjda råvarukostnader, dels sänkta 

färdigvarupriser, eftersom grövre dimensioner gav högre priser. 

Till detta kom konkurrens om råvaran från den framväxande massa-

industrin. 

Påpekas bör att utvecklingen i Västerbotten i stort sett följde 

det ovan skisserade mönstret om än med någon fördröj ning. 

]) Gårdlund T, Mo och Domsjö intill 1940. Den ekonomiska utvecklingen, 
Uppsa 1 a 1951j s 10 

2) Söderlund E, Sveriges trävaruexport under hundra år, Stockholm 1951, s 3-20 

3) 1842 upphävdes inskränkningarna i sågningsrätten vid existerande salu
sågar. Samma år avskaffades exporttullen på sågade trävaror. Genom den 
första aktiebolagslagen 1848 öppnades en viktig väg för kapi tal frågans 
lösning. Aktiebolagsbildningen blev av stor betydelse när det gällde att 
samla mindre kapitalägare. Att notera är ett påfallande stort inslag av 
kapitalägare från södra Sverige, särskilt i större bolagsbildningar. Även 
från utlandet, främst från Norge och England, kom intressenter med kapital
till skott. 

En annan viktig faktor, inhemsk och av ekonomisk natur, var klart för
bättrade kreditmöjligheter. De inhemska bankerna förmedlade bl a obliga
tionslån för investeringar på lång sikt. Detta underlättade när flottleder 
skulle anläggas, vägar, sågverk, hyvlerier, bostäder m m byggas - ja t o m 
skogar köpas - allt i en utsträckning som tidigare varit helt otänkbar. 
Söderlund 1951, s 3"1Ö9 och Wik H, Norra Sveriges sågverksindustri från 
1800-talets mitt till 1937, Stockholm 1950, s 71_73-

4) I det sammanhanget måste understrykas vikten av sågverksindustrins köp av 
hemman och avverkningsrätter. Detta gör Harald Wik och han pekar bl a på att 
J C Kempe vid sin död inte ägde mindre än omkring 28.000 hektar skatteskogs
areal. Wik menar dock att betydelsen av avvittringen för näringens genom
brott väsentligen måste minskas på grund av det i Norrland före 1870-talet 
relativt vanliga "baggböleriet". Wik 1950, s 36-49. Angående själva avvitt
ringen se Almquist J E, Det norrländska avvittringsverket, (Studier i svensk 
jordrätt), Stockholm 1928. 
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5) Det är först på 1870- och 1880-talen som ångsågarnas överlägsenhet gör sig 
gällande. Den tekni ska utvecklingen av sågramarna tillsammans med mekaniserad 
h an t er i ng  av  ti mme r  o c h  fä r di g a  t r ä v a r o r  gö r  å ng s åg sa nl äg gn i nn ar na  me d  s in  
jämna drivkraft över en stor del av året helt enastående för sin tid. Jfr 
Gård lund 1951, s 9 och 38. 

6) Se även Wik 1950, s 63~71. 

7) Avnämarländernas tullpolitik hade här viss betydelse. Englands reducering 
av importtullarna 1842 och 1851 var av grundläggande betydelse. Se vidare 
Söderlund 1951, s 57-

8) Gårdlund 1951, s 9 och Wik 1951, s 259-

9) Gårdlund 1951, s 39-40 och Söderlund 1951, s 205-211. Se även Björklund J, 
Strejk-Förhandling-Avtal. Facklig aktivitet, arbets- och levnadsvillkor 
bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875-1914, Umeå 1976, s 32. 

10) En sammanfattande historik för Västerbotten se Arcadi us K och Åsander K-1, 
Västerbottnisk sågverkshistoria, i Västerbotten 1/2 76,  Umeå 1976, s 7 ff« 
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]-. 2 Familjen Kempe och sågverksindustrin 

Med hjälp av Ahnlunds, Gårdlunds m fl forskares nedan anförda ar

beten vill jag kortfattat summera den person- och industrihisto

riska bakgrunden. Detta bl a av den anledningen att Norrbyskärs 

uppbyggande och gestaltning många gånger kan härledas bakåt till 

företagets historiska framväxt. 

Dessutom finns det anledning att återkomma till flera av nedan 

presenterade personer längre fram i texten. 

J C Kempe 

J C Kempe föddes i Stralsund 17 99. Som trettonåring, strax innan 

Pommern skildes från Sverige, sändes han till sin morbror gross

handlare A B Wallis i Stockholm för att utbildas på hans kontor. 

Denne Wallis kom bl a att äga Sandö glasbruk i Ångermanland. 

Efter några år kom den unge Kempe till Norrland, närmare bestämt 
2) till Johan Wikner i Härnösand. Efter giftermål med dennes dotter 

bildade J C Kempe firman Joh Wikner & Comp tillsammans med sin 

svåger 0 J Wikner 1823. Affärsverksamhetens tyngdpunkt låg på 

grosshandel med lappmarksprodukter, spannmål och kolonialvaror. 

Senare blev varvs- och rederirörelse det väsentliga. Firman ägde 

vidare bl a andelar i sågverken Mo, Baggböle och Bure. 

1836 upplöstes firman, varvid Mosågen föll på Kempes lott. Han 

fortsatte rörelsen under det gamla firmanamnet och bodde kvar i 

Härnösand, där han vid Lilla torget redan på 1820-talet låtit upp

föra en byggnad som länge var stadens största borgarhus. 

För sågen i Mo inköptes 1836-38 en torplägenhet och ett hemman om 

4 seland för anläggande av en riktig lastageplats vid Moälvens ut

lopp i Domsjö. 

Vidare erhöll Kempe 1842 Bergskollegii privilegium att uppföra ett 

stångjärnverk vid Ho. Järnverket skulle kallas "Mo bruk". Verksam

heten kom i gång fyra år senare/' 

Under 1850-talet lät Kempe anlägga ångsåg, lastageplats och skepps-
5) varv i Söråker, beläget mellan Härnösand och Sundsvall. 

1860-talets viktigaste händelse blev som Nils Ahnlund skriver: 

".... upprättandet av Domsjö sågverk som systerföretag till Mo." 

Domsjö ångsåg sattes igång 1865. Ahnlund skriver vidare: "Rörel

sens stigande omfattning, de genom de nya hemans- och afverknings-
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köpen åvägabragda större timmertillgångarna liksom den relativa 

ojämnheten och oberäkneligheten af Mo vattensågsdrift - alla 

dessa faktorer behöfva endast antydas för att ådagalägga, hvar-

för det måste vara önskvärdt att skapa ett nytt centrum för den 

under Kempes ledning stående trävarurörelsen efter Moelfvens 

vattendrag. Lika förklarligt är, att den sålunda nödvändiggjorda 

nya anläggningen kom till stånd i Domsjö och att den blev en ång

såg. Den var i sitt slag den första i örnsköldsvikstrakten, omedel

bart följd af Alne och Järfeds ångsågar (1866) . Domsjö såg lades 

på samma plats där trävaruupplagen från Mo hittills legat, å stran

den omedelbart nedanför den nuvarande herrgården från vilket ställe 

den senare (1880-81) flyttats ett godt stycke närmare fjärdens ut

lopp." 6) 

Det var alltså under 1860-talet som J C Kempe på allvar förlade 

sin gärning till trävaruindustrin. Varvs- och rederirörelsen i 

Härnösand avvecklades och grosshandelsfirman Joh Wikner och Comp 
7) överlämnades i de äldre sönernas händer. Järntillverkningen vid 

Mo var nu på stark nedgång och verksamheten hölls främst igång 

för att man vid egna anläggningar för trävaruhanteringen behövde 

byggnads- och maskinsmide.^ 

J C Kempe avled på hösten 1872. Han efterlämnade elva barn (jfr 

not 2 sid 19 . Påpekas kan att rörelsens finansiella ställning var 

god och att 1800-talets sista decennier har karakteriserats som 

sågverksindustrins stora högkonjunktur under vilken näringens om-
9) vandling till storindustri ägde rum. 

Mo och Domsjö Aktiebolag 

J C Kempes arvingar beslöt 1873 att bilda Mo och Domsjö Aktiebolag. 

De ovan omtalade sönerna från första äktenskapet Bernhard och Wil

helm, vilka redan ägde både Söråkers och Sandö ångsågar, var helt 

naturligt självskrivna i styrelsen. Av de yngre barnen inträdde 

Frans som suppleant i styrelsen 1874 och tillsammans med Seth blev 

de ordinarie medlemmar 1879."'""''^ 

Bolaget byggde ny såg i Domsjö 1882 och fyra år senare fanns där 

också ett hyvleri. Vattensågen i Mo moderniserades under 1880-talet. 

1889 förvärvades Håknäs vattensåg efter öre älv med tillhörande 
12) skogar och lastageplats vid Kylörn. 
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Gårdlund betecknar 80-talet och 90-talets början som ett konsoli

deringsskede för företaget. Vinsterna investerades i första hand 

i skogsfastigheter. 1890-talets stora satsning kom att bli Norr-

byskär. 

3/aùS\Hallnas 

Robertsfors• 

Örträsk 

Bjurholm< Vann i 

UMEA Baggböh 

O 

ORNSKC Skala 1:50 000 
\jrJRävskär Burgrundet 

\ jKalmarn 
Domsjö' Persskäl 

Köpmanho/meii 

iskcn 
Sfser gründet 
tÅcskär 

(Juivön 

gründet Långgr 'Sandö 
^ Truthällklubben 

'» LjugartM- T ) <• oren 

D) {Hemson 
t̂ Sapna 

^HÄRNÖSAND 

Skala 1:1000 000 •Ivarsarun-
det 30km 

Norrbyskär,  geografisk belägenhet.  Kartorna r i tade av Lena Gustafsson, Umeå. 
(Norrbyskärens strandkonturer från topografiska kartan enl igt  f lygfotogra
fering 197^.)  
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Ett nytt hyvleri måste dock uppföras vid Domsjö 1895 sedan det för

utvarande brunnit ned. Är 1902 upptogs där vidare en verksamhets

gren som kom att bli av största betydelse för bolagets fortsatta ut

veckling. Nämnda år grundades nämligen Sulfit-Aktiebolaget Mo och 

Domsjö. 1904 påbörjades ytterligare en sulfitanläggning i Hörne

fors. Hörneå Aktiebolag med tillhörande skogar och vattensåg hade 
13) inköpts året innan. 1903 förvärvades också halva aktiestocken 

i Gideå och Husums AB. Förutom stora skogsegendomar blev Mo och 

Domsjö genom detta köp ägare till ytterligare en ångsåg belägen i 
14) Husum. 

Bröderna Frans och Seth Kempes verksamhet 

Aret efter faderns död avlade Frans Kempe med kand-examen i Upp

sala, där han bl a även studerat botanik.Det skulle dröja ännu 

några år innan han på allvar gick in i familjeföretaget. 

Åren närmast efter 1873 använde Frans Kempe för sin egen utbild

ning till trävaruman bl a genom egna affärer i branschen ofta till

sammans med etablerade trävarumän i Sundsvallsdistriktet. Redan 
16 ) 

nu hade han emellertid ett intimt samarbete me d Gustaf Hedberg. 

Trävaror såldes också via Hummelvikens lastageplats, i vilken Frans 

Kempe var delägare även brodern Seth, som nu hunnit bli myndig, blev 

där delägare 1878.^"^ 

Året därpå förvärvade bröderna Rocke Ångsåg vid Ångermanälven och 

bildade ett enkelt bolag som fick namnet Dals Ångsågsbolag. Gustaf 

Hedberg hade strax innan blivit förvaltare vid verket och inträdde 
18 ) nu även som delägare. 

År 1880 köpte Frans och Seth Kempe 

Sanna egendom på Hemsön utanför 

Härnösand. Där bodde de sommartid. 

Under vintrarna var "Kontoret" för

lagt till Stockholm. 

Medan Frans Kempe blev verkställande 

direktör och disponent för Mo och 

Domsjö AB 1884 och sedan ledde före

taget i drygt 30 år, tog Seth Kempe 

hand om det mesta av verksamheten 

utanför det egentliga familjebola

get. Sålunda blev han chef för Dals 

Ångsågs AB 1887 och för Sandö Såg I I Frans Kempe. Foto hos MoDo AB 
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verks AB 1894. De båda företagen köpte vidare Robertsfors bruk 

1897. Men dessförinnan hade intressesfären utvidgats ännu längre 

norrut i och med att man från det engelska Gällivarebolagets kon

kursmassa inköpt alla skogar och sågverk. Merparten av egendomarna 

inklusive Altappens sågverk såldes omedelbart vidare. Endast Töre-

fors ångsåg med tillhörande skogar behölls. Chef för det nybildade 

Töre AB blev Seth Kempe. 

1) Ang Sandö se vid. not 10 samt Fogelberg T, Sandö glasbruk 1750-1928, Sunds
vall 1968 och Höglund H, Ådalens prosa, Sundsvall 1961, s 42-48. Uppgifter 
om J C Kempe, hans familj och barn har här hämtats ur: Ahnlund N, Mo och 
Domsjöverken. Deras ägare och utveckling intill 1873, Sthlm 1917- Gårdlund T, 
Mo och Domsjö intill 1940. Den ekonomiska utvecklingen, Uppsala 1951-
Kempe E och Humble S, Släkten Kempe från Pommern, Uppsala 1937. Qvist N H, 
Ådalen. Ett bidrag till dess industri och personhistoria I och II, Sthlm 
1943 och 1946. Schlager B J, Slägten Kempe. Stockholm I876,  Svenskt bio
grafiskt lexikon, Band 21, Sthlm 1975~77> s 46-61'. (artiklar av Olle Franzén). 
Frans Kempes egen maskinskrivna självbiografi, Stockholm den 23 november 
1922, Kungl Vetenskapsakademiens Bibliotek, Stockholm, nr 944, har också 
delvis kommit till användning. 

2) 1823 g m Anna Catharina Wikner. I äktenskapet föddes tio barn bl a Olof 
Bernhard (1830-1908) och Elias Wilhelm (1834-1890). 
J C Kempe gifte sig för andra gången 1844 med biskop Frans Michael Franzéns 
dotter Anna Fransisca (Fanny). I detta äktenskap föddes två barn. Christina 
Helena som 1871 gifte sig med Magnus Ragnar Bruzelius, senare professor 
i medicin vid Karolinska institutet (jfr nedan s 71 ), samt Frans Christoffer 
(I847-I924) vilken kan sägas vara huvudpersonen i föreliggande arbete. 
Denne gifte sig 1883 med Eva Charlotta Treffenberg dotter till den i samband 
med Sundsva11 strejken beryktade landshövdingen Nils Curry Engelbrecht Tref
fenberg* 
J C Kempe gifte sig en tredje gång 18^9 med sin andra hustrus yngre syster 
Charlotte Christina Elisabeth. I detta äktenskap föddes 6 barn, varav en 
son Seth Michael (1857~19^6). Bland dött rarna kan nämnas 
Charlotte (Lotty) Henriette, 1882 gift med sin svåger ovannämnde Bruzelius 
samt Bertha, 1889 gift med blivande professorn i obstetrik och gynekologi 
Mauritz Johan Salin, se nedan s 71. (M Salin var halvbror till Kasper Salin). 
En yngre broder till J C Kempe, Wilhelm Henrik (1807-1883) inflyttade 
till Sverige 1823. Denne vann 1832 burskap som grosshandlare i Sthlm, varvid 
han bl a i kompanjonskap med brodern J C Kempe bedrev handel från Sölvesborg 
i söder till Luleå i norr. W H Kempe blev 1848 delägare i Voxna bruk. Han 
anlade bl a en vattensåg i Norrljusne, Söderala på 1850-talet och var VD i 
Ljusne-Woxna AB från 1881 då en modern ångsåg, distriktets största, byggdes. 
Wi1 helm Henri k gifte sig 1843 med kusinen Johanna Wallis i Sthlm. Angående 
he nn e s  bro r s o n  p r o f e s s o r  C u r t  W a l l i s  s e  s  71 .  G re vi nn an  Anna  Fr i dr i c a  
Wilhelmina von Hallwyl var dotter till V/ H Kempe. 

3) Ahnlund 1917, s 82. Tidigare hade en strandremsa för kaj och magasin dispo
nerats mot "landlega" till byamännen. 
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4) Norberg P, Ångerman ländsk järnhantering. Särtryck ur Blad för Bergshandteringens 
vänn e r ,  hä ft e  2 - 4  1 9 52 ,  U pp s a la  1 95 2 ,  s  i 1 2 - 1 l A .  Et t  p ri vil egi um  f ör  i n 
rättande av ett manufakturverk vid Mo hade beviljats redan 1801. 

5) Ahnlund 1917, s 75"76. Gårdlund 1951, s 1^-15- Enl Wik 1950, s 106 fanns in
te Söråkers ångsåg förrän 1862. 1847 hade även en mindre vatensåg uppförts 
i trakten av Mellansel. Kempe ägde vidare en tid Näsfors finbladiga vatten
såg i Bredbyn. 

6) Ahnlund 1917, s 112-113. 

7) Ahnlund 1917, s 110. Mellan i860 och 1871 drev J C Kempe sin rörelse i bolag 
med sin svåger Seth Franzén. 

8) Gårdlund 1951 » s 26. Påpekas bör också att hela Mo under 1860-talet intog 
e n  se k un dä r  pl ats  i J  C  Kempe s  s aml ade  rö relse .  Att  s ä lj a  M o  bl a  til l  e n  
engelsk köpare diskuterades vid ett par tillfällen. Ibid s 34. 

9) Se Gårdlund 1951, s 31-42. 

10) Söråkerssågen överfördes på sönerna ett par år efter anläggandet. Se Ahnlund 
I917, s 76 och Gårdlund 1951, s 1*» och 27. 
I samband med A B V/a Iiis köp av Sandö glasbruk 1853 utökades verksamheten 
p å  ö n  m e d  e n  å n g s å g .  D e n n a  b r a n n  d o c k  1 8 6 2 .  S å g p l a t s e n  s å l d e s  1 8 6 7  t i l l  
firma Joh Wikner S Comp. Ägare till denna var då bröderna Bernhard och 
Wilhelm Kempe. Fogelberg 1968, s 41 och Hö glunld 1961, s 42-45. 

1 1 )  A hn lu nd  1 917,  s  1 24 ,  G å rd l u nd  1 95 1 ,  s  43- 45 .  

12) Gårdlund 1951, s 49*52. 

13) Gårdlund 1951, s £»9—71. "Hörneåaffären", nu föranledd av massaindustrins 
expansion, hade nära nog kommit till stånd redan 1890 men av andra orsaker 
som med all sannolikhet lett till att anläggningen på Norrbyskär skjutits 
på framtiden eller eventuellt aldrig byggts (se mer därom nedan s 33). 

14) Gårdlund 1951, s 71. 

1 5 )  S it t  b ota ni ska  i n t r e s s e  f i c k  h a n  s en a re  s o m  f ö r e t a g s l e d a r e  t i l l f ä l l e  a tt  
utveckla vidare. Frans Kempe är allmänt erkänd som en av föregångsmännen 
vad gäller svensk skogsvård. Han publicerade ett flertal uppsatser i ämnet. 
Se Hesselman H, Frans Kempes tryckta skrifer, i Svenska skogsvårdsföreningens 
tidskrift I924, s 307-310 samt Sylvên N, Frans Kempes skrifter, i Skogar och 
skogsbruk. Studier tillägnade Frans Kempe på hans sjuttioårsdag, Sthlm 1917, 
s  X I  I  l - X X .  

16) Gustaf Hedberg kom att bli förvaltare vid Domsjö sågverk (1884-1895). 
Wichman H, örnsköldsviks Historia 1842-1942, Örnsköldsvik 1943, s 243-244. 
Under sin tid där blev han något av Frans Kempes förtrogne i samband med 
uppbyggandet av Norrbyskär. Se vid. kap 1.3 ff. Hedberg lämnade Mo och Domsjö 
AB 1895- Han blev då disponent för Forss AB (Köpmanholmen). Se vidare Boman 
E och Brunnström L, Köpmanholmen från sekelskifte till 20-tal. Del 1, 
Arbetarnas villkor, otryckt seminarieuppsats, Avd för konstvetenskap, Umeå 
universitet, Umeå 1972. 

1886 står Kempe och Hedberg samt förvaltare P Wlberg som ägare till vatten
sågarna Näske och Bräcke i örnsköldsviks distrikt. Hörnell R, Katalog öfver 
Sveriges sågverk, deras egare, disponenter, förvaltare, antal ramar och unge
färlig skeppning, trävaruköpmän, agenter, hyflerier, skeppsmäklare och be-
fraktningsagenter. Stockholm 1886. 
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17) Gårdlund 1951, s 43-47 

18) Hedberg lämnade här sin plats som förvaltare år 1884 (Jfr not 16 ovan). 
Efterträdare blev Åke Belfrage. Höglund 1961, s 126-127. Intressant i sam
manhanget är att notera vad Kempe skrev till AN Versteegh i Härnösand år 
1881 : "Sedan vi nu emellertid fixerat oss för Ångermanelfven och där fått 
sågverk, ....osv." (fortsättningsvis erbjudes Versteegh att köpa den s k 
"Hemsjöskogen", vilken ligger på annat håll). Av detta kan man antaga att 
brödernas fortsatta verksamhet vid den tidpunkten var helt inriktad just 
på Ångermanälven. Brevet delvis citerat i Gårdlund 1951, s 48. 

19) Gårdlund 1951, s 48. Bröderna hyrde tre lägenheter av sin svåger prof 
R M Bruzelius (Kungsträdgårdsgatan 20 1 tr, 20 3 tr och 22 3 tr). 
Se t ex F Kempe —>R M Bruzelius 29 sept 1892. 

20) Gårdlund 1951, s 66-67. • brev till Gustaf Hedberg 1892 berättar Frans 
Kempe utförligt om denna stora affär i Norrbotten och tillägger: "Vi göra 
i eke denna affär för Domsjö; den blir en affär för sig och kommer att skötas 
af Herr Seth Kempe." Kempe —•* Hedberg 18 jan 1892. I samband med förvärvet 
av Gideå och Husums AB 1903 såldes emellertid Töre. Gårdlund 1951, s 67. 
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1.3 öreälven - råvarucentrum och flottningsled 

Vattensågen i Ilo, om- och delvis tillbyggd 1855, moderniserades 

under 1881. Ett nytt kantverk och nya snabbgående turbindrivna 

ramar sattes in. De fyra enkla ramarna gav tillsammans med ytter

ligare smärre förändringar 25 procent större produktion än tidiga-

ra.1' 

Ångsågen i Domsjö nybyggdes helt under 1882. Den femramiga an

läggningen ökade produktionen högst väsentligt. Sågen planerades 

av den på sin tid kände sågverksbyggaren E H Carlgren. Anläggningen 

innehöll flera tekniska nymodigheter och presenterades för övrigt 
2 )  

av Carlgren själv i "Ingeniörs-Föreningens Förhandlingar" 1883. 

Sammantaget för de båda sågarna kan nämnas att produktionsvolymen 

per år under senare delen av 1880-talet ungefärligen kom att för-
3) dubblas jämfört med decenniets förra del. 

Under slutet av 1880-talet var vidare bolagets vinstutveckling 
4) mycket god. Tiden var nu mogen för en ordentlig utvidgning av 

verksamheten i norra Ångermanland. En modernare och framför allt 

större såg än den i Mo måste byggas eller eventuellt köpas. Rå-

varubasen måste också väsentligen utvidgas. 

Under 1887 gjordes med utgångspunkt från anläggningen i Domsjö 

noggranna beräkningar över vad en helt ny såg istället för den 
5) i Mo skulle kosta. Ingenting bestämdes dock angående sågens läge. 

Att köpa upp ett redan etablerat sågverksföretag diskuterades också. 

Förhandlingar fördes t ex med Forss Aktiebolag, ägare till sågen 

vid Köpmanholmen, men stadigt förbättrade priser på trävaror gjorde 

säljarna tvehågsna och i april 1888 beslöt de "tunga" aktieägarna 

att behålla sina aktier.^ 

Kempe föredrog att avvakta. Istället gavs order om ökade köp av 

hemman och avverkningsrätter i första hand längs öre och Gide äl

var. ̂  Bland de större poster som nu inköptes märks Gimbergson & 
g \ 

Unges skogar efter Öreälven. 

Köpet av Håknäs 

Efter en resa till Håknäs i flottningsangelägenheter i slutet av 

september 1888 kunde förvaltare Hedberg meddela att åtminstone delar 
9) av Håknäs bolag var till salu. Tanken att söka förvärva nämnda 

bolag var inte helt ny för Frans Kempe, men mer allvarliga för
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handlingar om ett övertagande av aktiemajoriteten i Håknäs bolag 

började först nu. Doktor Carl Häggström i Stockholm ägde 350 av 

de 500 aktierna. Denne var välvilligt inställd till Mo och Domsjö 

AB och allt pekade mot en lugn och ej alltför brådskande upp-
.. -, 11) gorelse. 

Strax efter årsskiftet uppenbarade sig emellertid ytterligare 
12) spekulanter, en vid namn Fahlgren samt "Herrar Wikström", dvs 

" ' ' ^ ' 13) Nordmalings Ängsågs AB. 

Med anledning av den uppkomna situationen avsände Frans Kempe 

följande telegram till förvaltare Hedberg i Domsjö:"Fahlgren spe

kulerar på Häggströms 3 50 aktier, lär bjuda 1 200 kronor stycket. 

Häggström ger telegrafiska order till Håknäs disponent att ställa 

alla räkenskaper till Edert förfogande. Besök derföre Håknäs, genom

gå böckerna och telegrafera exakta ställningar: skulder, lager af 

sågade varor och timmer, och arealen af everldliga och arrende

skogarna. Huru skall Fahlgren förhindras ingripa? Han är för när

varande här, men lärer uppresa Håknäs, studera affären. Tror Håk-

näsdisponenten kunna genom särskild godtgörelse förmås arbeta för 

våra intressen. Häggström déciderad att sälja men tror ej Fahlgren 

bjudit fast".14^ 

Förvaltaren vid Håknäs N J Löfroth lät sig uppenbarligen mutas och 

doktor Häggström höll sitt löfte att sälja till Mo och Domsjö AB, 

men ett problem, "femte paragrafen" i Håknäs bolagsordning, nöd

vändiggjorde köp av samtliga aktier.Detta lyckades efter det 

att Häggström lovat att hjälpa till vid förmedlingen av de 150 

återstående aktierna. 47 av dessa hade han sedan tidigare fullmakt 

att sälja. Tre aktieägare återstod därefter: Riksdagsman G Hägg

ström,"^"^ disponent G Thorsen"*"^ och förvaltare N J Löfroth. Av dessa 

var ju den sistnämnde redan "köpt". Riksdagsmannen släppte sina 

aktier mot att priset höjdes till 1 500 per aktie och Thorsen, 

kanske den farligaste av dem alla, sålde då även sina. Den 2 mars 

kunde så Kempe telegrafera till Hedberg: "Håknäsaffären nu klar 

för afslutande". 

Genom Håknäsköpet utvidgade Mo och Domsjö AB sin industriella 

intressesfär till att även omfatta öreälven. Håknäs var visserligen 

en av norra Ångermanlands större vattensågar, med fyra dubbla och 
19) två enkla ramar och en kapacitet av omkring 3 000 stds men den 

var gammal och i grunden omodern. Huvudsaken var dock, menade man, 

att den kunde gå ett par år till i avvaktan på ett nybygge. 
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Affären hade medfört en stor samlad råvarubas efter öreälven. 

Detta var det viktigaste. Men ett nytt storsågverk skulle kräva 

ännu mera timmer varför ytterligare omfattande köp av hemman och 

avverkningsrätter, helst längs öreälven, måste komma till stånd. 

Kriget om öran 

Konkurrensen om timret längs Öreälven var hård. Vidare bedrevs var

ken rationell eller samordnad flottning i nämnvärd omfattning. Till 

saken hör också att Ilo och Domsjö AB av konkurrenterna betraktades 

som en inkräktare och följaktligen behandlades som en sådan. 

Dock drev här Frans Kempe ett väl genomtänkt, ibland tom farligt 

spel, för att nå sitt syfte dvs att helt behärska öreälvsområdet, 

vilket var en viktig grundförutsättning för byggandet av den pla

nerade storsågen. 

För att nå målet måste först och främst Hörneå AB utmanövreras. 

Dessutom måste alla andra tänkbara konkurrenter utestängas. Stra

tegin var klar: 

1 Mo och Domsjö måste ta kommandot över flottningen i öreälven. 

2 Andra än Mo och Domsjö AB måste på alla sätt förhindras att 

köpa hemman och avverkningsrätter längs öreälven. 

3 Ingen annan än Mo och Domsjö AB skall tillåtas köpa sågläge i 

området. 

Håknäs och Hörneå hade i många år legat i strid angående flottningen 

i öreälven. Striden gällde i första handbyggande och användning av 

flottningsrännor, dammar och bombyggnader vid Håknäs sågverk. 
21) Kungl Maj:t's dom i frågan av 1878 föreskrev något förenklat att 

Hörneå AB endast ägde rätt att flotta sitt timmer förbi sågen via 

en ränna under förutsättning att vattnet i öreälven där hade sti

git över en viss nivå. På så sätt skulle inte flottningen störa 

hanteringen vid sågen. Under 1889 hade en ny process i denna fråga 

kommit igång. "Kungadomen" var att vänta i september. Att äga sågen 

visade sig vara en klar fördel. 

För att kringgå 1878 års dom gav Frans Kempe nu order om att den 

egna timmer- och brädflottningen skulle verkställas på så sätt att 

vattenståndet aldrig tilläts stiga till ovannämnd . nivå, samt att 

dessutom nedanför sågen fylla hela älvens bredd med eget timmer. 
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Därmed skulle Hörneå AB m fl effektivt hindras från att få ned 

sitt timmer till kusten. Tanken var att förhala "främmande tim

mers släppning" fram till september. Ett alternativ erbjöds och 

utnyttjades också delvis. Strand kunde nämligen hyras för land

dragning av timmer förbi Håknässågen. Målsättningen med det hela 

var, vilket tydligt framgår av korrespondensen, att irritera kon-
22) kurrenterna och på sikt driva ut dem från öran. 

Emellertid misslyckades den första operationen och Hörneå AB fick 
23) igenom en del av sitt timmer med början den 28 juli. Men karu

sellen var igång. Timmer blev sammanblandat. Skador på dammen upp

stod. Hörneå AB begärde handräckning av länsman. "Hörnarna" stäm

d e s  å  a n d r a  s i d a n  f ö r  o l a g a  f l o t t n i n g  o s v .  

Kungl Maj:t's dom kom inte förrän i december. Den blev en seger 

för Mo och Domsjö AB. Hörneå AB ålades bl a att före den 31 januari 

1890 återställa anordningarna vid Håknäsdammen i "dess fordna 
24) skick". I detta läge såg Frans Kempe bolagets stora chans att 

definitivt bli av med Hörneå AB, d v s att köpa det. 

Med domen i bakfickan försökte nu Frans Kempe få en uppgörelse 

till stånd med Hörneå AB:s "starke man" J E Francke före januari 

månads utgång. I brev till N J Löfroth, skrev Kempe den 9 januari 

att "synes han ej obenägen" och "köpa vi af Herr Francke så äro 

dermed alla tvister efter öran på en gång afslutade och vi blifva 

herrskare efter vattendraget - menskligt att döma. Betydelsen 
25) häraf är ganska omfattande". 'Sex dagar senare efter ytterligare 

kontakter med företrädare för Hörneå AB skrev dock Kempe att J E 

Francke vid närmare betänkande dragit sig tillbaka, men Kempe till-

lade: "Det vore nemligen en stor dumhet att nu köpa hela Hörne— 

fors, ty ännu så länge blifva priset högt nog, men om Francke ej 

får något timmer från öran så sjunker den egendomen ned till en 
26) o 

spottstyfver och då kunna vi passa på". Något köp av Hörneå AB 

kom som ovan nämnts inte till stånd förrän 1903, men bolaget var 
27) 

tills vidare något passificerat i Oreälven. 

I sammanhanget kan nämnas att Mo och Domsjö AB under de närmaste 

åren kom att satsa stora resurser på att rent tekniskt förbättra 

flottningen i öreälven. Vid utloppet byggdes exempelvis stora 

timmermagasin och en sorteringsanläggning. Ansvarig för arbetena 
-r - « m 28) var J F Cornell. 
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29) 
Konkurrensen från Hörneå AB om köp av hemman och avverkningsrätter 

kvarstod. Av den anledningen fick Mo och Domsjö AB:s egna uppköpare 

mycket noggranna instruktioner. Ibland innebar de att bjuda över 

för att visa vem som var starkast, men ofta fick uppköparna order 

att avvakta. Detta dels för att priserna inte skulle trissas upp 

för högt, dels därför att Mo och Domsjö AB med tanke på den aktuella 

sågningskapaciteten ett tag höll på att få för mycket timmer. 

Situationen komplicerades ytterligare av ett antal mer eller mind

re anonyma spekulanter vilka för övrigt redan uppenbarat sig un

der hösten 1889. Dessa hade i de flesta fall för avsikt att spela 

ut de två stora mot varandra genom att först köpa av bönderna och 

sedan sälja till sågverksintressenterna med vinst. Frans Kempe 

var märkbart oroad. Han visste nämligen inte alltid vilka intressen 

som låg bakom dessa plötsliga inhopp på marknaden. I oktober gav 

han utlopp för sina tankar i brev till Löfroth: 

"Det bekymrar mig att enligt Herr Ohlson alltjemt nya spekulanter 

uppträda efter öran. Så en Sundsvallsbo och Herr Tidén i Gideå 

och Husums bolags tjenst. Köpa dessa personer för egen räkning, så 

torde de ej hålla ut länge, men om de äro uppköpare, då blir det 

värre. Jag skulle vilja haft ett par lugna år på mig i hvilket 

fall säkerligen så godt som allt som finnes qvar vore köpt af oss. 

Nu drifvas deremot priserna i höjden och det finnes intet annat sätt 

än att söka hindra deras f lottningar" . 

I slutet av november kom verkligt alarmerande rapporter både från 

Hedberg i Domsjö och från Ohlson i örträsk. Den förre hade att 

meddela att Sellstedt (se not 30) stod i begrepp att köpa sågläge 

och följaktligen tänkte bygga ångsåg någonstans i Nordmaling. 

Ohlson kunde berätta om större i det närmaste avslutade köp av 

avverkningsrätter för samme man i örträsk och Lomfors. Frans Kempe 

telegraferar omedelbart tillbaka till Hedberg: 

"Mottagit brefvet 26.11. Var god res till Håknäs bese Norrbyskären 

och inköp dem om användbara till såganläggning. Hallström lemnar 

nödiga upplysningar. Vill ej riskera konkurrenter förskaffa sig 

platsen. Kan Ni derjemte träffa Sellstedts ombud och underrätta 

detta om att Öran ej är allmän flottled och att vi ämna hindra 

flottning derstädes vore detta ganska lämpligt. Hade ej trott att 

denna affär skulle blifva allvarlig. Hemlighåll våra spekulationer 

å Norrbyskären tills köpet afslutats. Underrätta om hvad herr 

Sellstedt gör. Lomforsköpet viktigast, hvilket först 5 december 
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skall afgöras. örträskaffärerna mindre farliga. Skulle Ni erhålla 

visshet om att Sellstedt köpt såglägenhet vid Nordmaling kan ofvan-
31) nämnda köp tillsvidare anstå. Kempe". 

Hedberg svarade: "Bolaget disponerar till 1902 Norrbyns holmar, 

stränder och skär, sänder kontraktsafskrift dagposten 

Håknäsköpet hade alltså även gett tidsreglerad dispositionsrätt 

över Norrbyskären,(jfr kontraktet,s 39) Kempe var lugnad. Han fick 

vidare brev från den fruktade Sellstedt, vilken klart deklarerade 

att han ingenting hade att göra med de Nordwallska köpen även om 

han hade varit erbjuden att deltaga. Sellstedt upplyste om att en 

herr Elnmark i Gävle och en ej namngiven affärsman i Stockholm nog 

var Nordwalls huvudmän. Detta bekräftades så småningsom, men dess

värre hade herrarna pengar nog att avsluta köpen i örträsk och Lom-

fors. Ryktet om sågen visade sig däremot vara överdrivet. Påpekas 

bör att de stora skogsköpen verkligen bekymrade Frans Kempe, men 

han konstaterade också: "Vi får finna oss däri. Vi köper av det 
33) som år kvar till sommaren". 

Så gjordes och efter ett par år ägde Mo och Domsjö AB de bästa 

skogsskiftena längs öreälven. 

1889 var ett särdeles gott år för trävaruindustrin. Strid om råvaran 

var inte någonting specifikt för just öreälvsområdet. Längs Ånger

manälven lär förhållandena ha varit "vidriga" och där betalades 

bara förlustbringande priser för skogar och timmer. Detta enligt 

Frans Kempe själv i ett brev innehållande några tröstens ord till 
35) bolagets snuvade inspektor Ohlson. 

1) Nr 20660 (1859), 26579 (1881), 27072 (1883) 
Allmänna Brandförsäkringsverkets Arkiv, Stockholm. Gårdlund 1 951, s 50. 

2) Carlgren G H, Mo och Domsjö aktiebolags ångsåg vid Domsjö, nära Örnsköldsvik, 
i Ingeniörs-Föreningens Förhandlingar för 1883, Stockholm 1883, s 67-69 
samt pl 10-12. 
Carlgren återkom efter en tid till Domsjö och byggde där ett av honom ny-
konstruerat och uppmärksammat timmeruppfordringsverk. 
Se vidare Carlgren G H, Om timmerflottning och deraf föranledda bygnader, 
i Teknisk Tidskrift 1885/2-3, s 39-^0 och pl 6-7, Stockholm 1885. 
Se även Ingeniörs-Föreningens Förhandlingar 1885/3, Stockholm 1885. 

3) Se Gårdlund 1951, tabell 18, s 166. 
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*t) Gå rdlund 1951 , s 61 . 

5) Se exempelvis Kempe --•* Hedberg 4 dec 1887• 

6) Se exempelvis Kempe Hedberg 21 april 1888. 

7) Se exempelvis Kempe --•* Ohlson 29 sept 1888 och Kempe Hedberg 28 dec 1888. 
Av de l*»2* skogsområden som inköptes under perioden 1873-1894 låg 95 vid öre-
och 28 vid Gideälven. Gårdlund 1951, s 51. 

8) Se exempelvis Kempe --•* Ohlson 16 aug 1888. Gimbergson & Unge ägde sagen i 
Gideåbacka. 

9) Hedberg Kempe 28 sept 1888. 

10) Se Kempe Hedberg 29 sept 1888. 

11) Se exempelvis Kempe —* Hedberg 21 dec 1888. Doktor Carl Häggström (1829~ 
1909) var överläkare vid barnbördshuset Pro Patria i Stockholm. Han till
hörde emellertid de västerbottniska "Häggströmarne". Hans omsorg var i 
första hand inriktad på bevarandet av familjeegendomen Strömsör. Till 
lågt pris hade han dessutom skaffat sig aktiemajoriteten i Håknäs bolag. 
Se vidare Modin E, Häggströmarne - En västerbottnisk köpmanssläkt. I Väster
botten, Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok 1933, s 147-149 och 
s 160. 

Angående Håknässågens äldre historia se Lundkvist T, Sågverksrörelsen, 
i Hembygdsboken, Nordmalings och Bjurholms socknars historia, Umeå 1962, 
s 271-276. 

12) Kempe --•» Hedberg 15 jan 1889-
Hed "Fahlgren" torde sannolikt ha avsetts någon av bröderna C A och J A 
Fahlgren, vilka i Själevad anlagt Alfredshems och Hörneborgs ångsågar. 
Se Wichman 1943, s 231-234. 

13) Kempe —* Hedberg 18 jan 1889-

14) Telegram Kempe Hedberg 11 jan 1889• 

1 5 )  "F emte paragrafen"föreskrev att i de fall aktier försåldes annat än på 
offentlig auktion, ägde bolaget förutom lösningsrätt, rätt till "kompromiss", 
vilket kunde innebära att de inlösningsbara aktiernas värde nedsattes. 

Kempe --•* Hedberg 15 jan 1889, Kempe --•* Hedberg 18 jan 1889-

16) Gustaf Häggström (Haeggström) (1829-1897) hade tidigare varit chef vid 
Håknäs, men sedan 1867 medlem av Andra»kammaren för Lantmannapartiet. 
Svenska män och kvinnor, Biografisk uppslagsbok, 3 (G—H), Stockholm 1946, 
s 225. 

1 7 )  Thorsen var disponent vid Olofsfors bruk, vilket ägdes av Nordmalings Ång-
sågs AB. Se vidare Ahnlund M, Olofsfors bruk 1759-1883, bebyggelse och bruks-
plan, otryckt seminarieuppsats, Avd för konstvetenskap, Umeå universitet, Umeå 
1972. 

\ 

18) Kempe —Hedberg 17 jan 1889, Kempe G Häggström 21 jan 1889, 
Kempe --•» Hedberg 21 jan, 23 jan, 25 jan, 26 jan, 29 jan och 2 mars 1.889-

19) Gårdlund 1951, s 50. 

20) Kempe --•» Hedberg 15 jan 18 8 9 •  
Sågen i Håknäs var uppförd 18 6 5  o ch 1874. Ny turbin och nya sågramar med 
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helstativ av järn sattes dock in i början av 1889. Nr 28833 (1889), Allmänna 
Brandförsäkringsverkets arkiv, Stockholm. Den 15 april var reparationen så 
framskriden att sågningen beräknades kunna börja igen om 14 dagar. 
Hedberg --*• Kempe 15 april 1889. 

21) Kungl Maj:t"s dom av den 9 april 18?8. (Tidigare domar: Nordmalings och 
Bjurholms Häradsrätt 9 och 10 aug I876,  Svea Hovrett 15 och 21 mars 1877). 

22) Se exempelvîs Kempe --• Löfroth 23 juli 1889. Avsnittet bygger i övrigt på 
en nästan två år lång korrespondens mellan Frans Kempe och Mo och Domsjö 
AB : s förvaltare och inspektorer (G Hedberg, K Hedberg, A Huss, K Knutsson, 
N J Löfroth, 0 Ohlson, J Schmidt). Kopieböcker Domsjö Nr 5~7 ( I 8 8 9 - I 8 9 O ) .  

23) Huvudanledningen till misslyckandet ansågs vara att de detaljerade instruk
tioner som Kempe givit inte följdes. Orsaken till detta var att N J Löfroth 
som normalt hade ansvaret vid Håknäs blev sjuk. Som vikarie hade A Huss från 
Domsjö kallats. Denne var ovan vid förhållandena och för förs ikti g. Han våga
de inte öppna slussarna tillräckligt varför vattnet steg och det blev ti 11-
låtet att flotta för "hörnarna" som sedan en längre tid legat beredda. 

24) Se exempelvis Kempe --•Löfroth 15 jan I 8 9 O .  

25) Kempe --•* Löfroth 9 jan I 8 9 O .  

26) Kempe --•Löfroth 15 jan I 8 9 O .  Emellertid dök även andra spekulanter på 
Hörneå AB upp. Dessa avfärdades dock ganska lättvindligt av Frans Kempe: 
"Det vore på sätt och vis bra om Hörne öfvergingo i Westmans och Tjernströms 
ego. Dessa äro väl ej så farliga fiender vare sig med afseende å intelligens 
eller kapital. Detta sednare borde ej räcka långt, så vidt jag förslår och 
kommer den affären till stånd torde Hörne egendom som mogna frukter komma i 
våra händer". 
Kempe --• Löfroth 26 jan 1890. 
Westman och Tjernström var båda grosshandlare i Örnsköldsvik. 
Se vidare Wichman 1943, s 242-43 och s 304. 

27) Stridigheter angående flottning m m pågick också i fortsättningen, även om 
Öre Flottningsförening bildades 1891. Leijonhufvud A E:n, Mo och Domsjö AB, 
i Hembygdsboken Nordmalings och Bjurholms socknar, Umeå 1962, s 290. 

Angående Mo och Domsjös förhandlingar om köp av Hörneå AB återupptogs de 
under sommaren I89O.  Underhandlingarna pågick hela hösten, men grosshand 1 are 
J E Francke hade svårt att bestämma sig. Den 12 november skrev Kempe till 
Ohlson: "Öfriga aktieägare vilja nog sälja, men de kunna ingenting uträtta 
mot Francke. Hvad skall man göra när man har med dylikt folk att göra? 
Egentligen borde man aldrig träffa något aftal med dem". Samma månad med
delades dock Hedberg att "affären synes sannolik", men den 9 december hade 
Kempe resignerat och skrev: "Att nu fortsätta underhandlingarna kan aldrig 
löna sig. Kanske fordras 700 000 om jag bjuder 600 000, ty sönerna med 
hvilka jag underhandlat förbehåller sig alltjemt fadrens godkännande". 
Att Francke sedan ångrade sig vid årsskiftet och ville få en affär till stånd 
bekom inte Frans Kempe, vilken lugnt konstaterade att "nu hafva vi tröttnat". 
Kempe —* Hedberg 8 nov I89O,  Kempe --•Ohlson 12 nov 1890, Kempe ---^Hed
berg 29 nov I 8 9 O ,  Kempe --• Hedberg 9 dec I 8 9 O ,  Kempe --••Ohlson 5 jan I 8 9 I .  

28) J F Cornell (1837-1912), som 1897 blev major i Väg- och vattenbyggnadskåren 
och varit s tat ionsingeniör vid Lule älvs kanal i ser ingsarbeten 1864-66, 
var tidens störste auktoritet vad det gällde flottningsregleringar. Han 
hade lett regleringarna i Indalsälven och fr a i Ljungan med biflöden. 
Där fungerade han som byggnads- och flottningschef 1870-1895, tidvis även 
som genera 1entreprenör. Svenskt Biografiskt lexikon, nionde bandet, Cornei 1-
Dal, Stockholm 1931. Cornells arbeten i Ljungan se Nordberg P, Ljungan. 
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Vattenbyggnader i den näringsgeografiska miljön 1550-19^0, Stockholm 1977, 
s 36^ ff. 

Angående Cornells arbeten vid Öreälven se Hedberg --»Löfroth 28 jan 1892, 
Hedberg —Kempe 31 jan och 28 feb 1892 samt Kempe Löfroth 28 mars 1892. 
Se även Plan öfver Gemensam Sortering vid Öre elfvens utlopp. Mo Ångsåg 
I889-I9I5, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

29) Påpekas bör att förbud mot försäljning av avverkningsrätter på längre tid än 
20 år förbjöds 1889- Se vidare Ahnlund M och Öhgren HG, Skogsindustrins 
markförvärv inom Ramsele tingslag 1875~191^, otryckt seminarieuppsats i 
historia efter ekonomisk-historisk linje vid Umeå Universitet, Umeå 19&9» 
kap 3 Juridiska förutsättningar för skogsbolagens jordförvärv. 

3 0 )  Kempe —Löfroth 18 okt 1889, Kempe --*• Löfroth 27 okt 18 8 9 . Den misstänkte 
Sundsvallsbon hette Sellstedt. Denne hade dock en uppköpare på plats vid namn 
Nordwall. 

31) Telegram Kempe --•»•Hedberg 29 nov 18 8 9 - I följebrevet skriver Kempe bl a: 
"Det allra viktigaste för oss är dock att få behålla Norrbyskären, såvida 
dessa äro hvad Hallström uppger dem vara. Derför har jag äfven bedt Eder 
ditresa, bese dem och köpa om de äro användbara. Detta skola göras först som 
sist och är det lika bra det göres genast. Om köp kommer till stånd så måste 
skären - som äro serskildt skattelagda - säljas utan några som helst vilkor. 
I särskildt kontrakt kunna vi deremot - såvida byamännen det oundgängligen 
fordra - låta dem arrendera fiskerätten försåvidt vi ej densamma för vår 
anläggning behöfva". Kempe --* Hedberg 30 nov 1889. 

Brädgårdsinspektor Hallström vid lastageplatsen Kylörn var den person som 
tidigare visat på Norrbyskärens användbarhet för en ångsågsanläggning. Han 
hade under sommaren besiktigat öarna och funnit sågläget mycket gott. Kempe 
var inställd på ett köp av "Skären" eller åtminstone ett Norrbyhemman, men 
hade tänkt vänta till våren I89O.  Se exempelvis Kempe --•*• Löfroth 18 okt och 
27 okt 1 889. 

32) Telegram Hedberg --» Kempe 1 dec 1889-

33) Kempe --» Hedberg 1*4 dec 1889-

3*0 Köpen längs Öreälven skedde ej heller nu utan konkurrens. Bland de nya kon
kurrenterna märks särskilt Jerfeds Ångsågs AB. "Emellertid kunna vi alltid 
spekulera för att drifva Jerfed i höjden, ty skola de in efter Öran, så 
är det bäst att låta dem köpa dyrt. Ni kan gerna låta dem förstå att vi ej 
med blida ögon se deras ingrepp i Öran och att vi förty skola göra vårt 
bästa att stänga dem. Det kan blifva farligt nog för dem om vi träffa någon 
öfverenskommelse med Francke eller vinna den pågående processen med honom. 
Ni kan och bör upplysa dem derom, ty vf' hafva ju lefvat i lugn'och fred med 
Jerfed och vilja ej börja en strid utan förutgången varning och utan att de 
gifva anledning dertill. Jag litar på Eder diplomatiska skicklighet i detta 
afseende och hoppas Jerfed vid närmare betänkande finner skäl afgå". 
Kempe —Hedberg 27 dec T890. 

Så småningsom var också Jerfed ute ur bilden. Bolagets skogar införlivades 
med Mo och Domsjö AB. Se vidare Frans Kempes självbiografi, Stockholm den 
23 november 1922, s 2, Kungl Vetenskapsakademins Bibliotek, Stockholm, 
nr 9^-

35) Kempe —»Ohlson 13 december 18 8 9 -
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1.4 Den nya sågens lokalisering 

Att förlägga sågen till Norrbyskär var ingalunda någon självklar

het. Flera andra alternativ diskuterades. 

Även efter det att Håknäsköpet blivit klart diskuterades exempelvis 

på fullt allvar möjligheten att bygga ytterligare en såg i Domsjö.^ 

Tanken var bl a att frakta en del av timret med järnväg både från 

Öre och Gide älvar. Problemen därmed var dock många och till en 
2 )  

del svåra att lösa. I november 1889 verkar domsjöalternativet vara 
3) helt avskrivet. 

Kylörn 

Ett realistiskt alternativ var Kylörn, Håknässågens lastageplats 

vid öreälvens utlopp (se I). Där fanns förutom brädgården ett an-
4) tal arbetarbostäder mm (se III). Hedberg var helt övertygad om 

att sågen borde byggas vid Kylörn och att Norrbyskärens roll i sam-
5) manhanget skulle inskränkas till att vara stenbrott. 

i la. 
i jÄrg if* zn OE 

ar\aa un 

m«M»B 

mmwm 

i u 

I I I  K y l ö r n s  l a s t a g e p l a t s ,  W i l h e l m  H a l l s t r ö m  1 8 9 1 .  M o D o  A r k i v e t .  
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IV Kylörns lastageplats, förslag till såganläggning 1890. MoDo Arkivet. 

Under sommaren 1890 upprättades ett förberedande planförslag 

(se IV). Noggranna djupmätningar föregick som synes det hela. 

Såg och pannhus skulle förläggas till östra sidan av Kylörn.^ 

I viken mot Långörn fanns möjlighet att anordna ett större timmer

magasin och på andra sidan Kylörn kunde brädgården mtbyggas, del

vis i vattnet, för att rymma 14 400 stds. Av plankartan framgår 

vidare att inte särskilt många arbetarbostäder med tillhörande ut-
8 i hus fanns på platsen. De på rad inordnade arbetarbostäderna 

(se V) av traditionell allmogetyp var upptimrade under 1870- och 

1880-talen. Den största uppförd 1872 innehöll fem rum, en förstuga 
9) och två vindsrum. 

Frans Kempe hade ganska snart efter köpet av Håknäs insett att 

Kylörn inte var rätta platsen för ett stort sågbygge. Under sommaren 

1890 blev han helt säker på sin sak. Sågen skulle byggas på Norrby-
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V Kylörns lastageplats, arbetarbostäder 1890-talet. Foto Thilda Ohlsson. 
Foto hos Iris Persson Domsjö 

Hedberg framhärdade dock. I oktober 1890 deklarerade han: "Är till

freds med att icke hafva inverkat på H.H. beslut för byggande på 

Skären"."'""^ Så sent som under sensommaren 1891, då faktiskt arbetena 

ute på Norrbyskär redan börjat komma igång, försökte han en sista 
12) gång övertyga sin chef om Kylörns lämplighet. 

Hedberg gick t o m så långt att han upprättade ett detaljerat 
13) planförslag över den tänkta anläggningen (se VI). 

Förslaget var en vidareutveckling av tankarna från året innan. En 

jämförelse av plankartorna IV och VI visar att sågens läge var det

samma, men att timmermagasinen nu detaljplanerats med upplagsplat

ser för vintersågningstimmer m m. Brädgårdsanläggningen var nu 

något utvidgad mot öster och brädgårdsbanor, kapverk samt pråmskjul 

noggrant inplacerade. Vågbrytaren vid hamninloppet med tillhörande 

ångbåtskaj hade kortats av något. Väster om sågen skulle en kol

gård byggas för omhändertagande av sågavfall. Vidare skulle från 

sågen genom kolgården och ut till en mindre kajanläggning med till

hörande kolhus en transportbana löpa. 

Bostäder skulle tydligtvis nybyggas efter den gamla gatan. Närmast 

brädgården skulle en förvaltarebostad uppföras. Mitt emot tänktes 

en stall- och ladugårdslänga. På samma sida om gatan och i linje med 

denna byggnad skulle så faktorsbostad, tre arbetarbostäder och en ma

skinistbostad följa. Till dessa bostäder skulle till storleken sins-
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emellan likadana uthus uppföras. Det är möjligt att bostadstypen 

var tänkt att innehålla ett stort antal lägenheter vardera, i alla 

fall tyder planformen på detta och kanske var något av de nedan om

talade förslagen (se s 57-58) till bostäder på Norrbyskär aktuella i 

detta Hedbergska förslag. 

VI Kylörns lastageplats,  förslag 
MoDo A rkivet 

t i l l  såganläggning 1891, Gustaf Hedberg. 
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Gustaf Hedbergs anförda skäl till varför såganläggningen absolut 

borde byggas vid Kylörn kan med ledning av ett par brev i frågan 
14) sammanfattas i följande 7 punkter: 

1 Det kan inte vara förnuftigt att övergiva en så bra brädgård och 

allmän belägenhet som Kylörn. 

2 Arbetskostnaderna både vad det gäller själva bygget och för den 

framtida driften måste med tanke på läget bli billigare vid 

Kylörn. 

3 Skyddsbyggnader vid Kylörn kan aldrig bli så dyra som vad en ny 

brädgård på Norrbyskären skulle kosta utöver brädgårdsbyggnaden 

vid Kylörn. Skyddsbyggnaderna kan göras betryggande för såväl 

timmerbom som hamn. Erforderliga kistbyggnader kan utan nämnvärd 

svårighet låta sig göras, eftersom djupet aldrig kommer att 

överstiga 30 fot. 

4 Hamnen vid "Skären" är ej djupare än den kan göras vid Kylörn. 

5 Timmerbommen blir alldeles för liten vid "Skären". Alternativt 

kan hamnområdet inskränkas. Timmerbommen från mitten av Kylörn 

till yttersta spetsen av Långörn (Långörnsviken inberäknad) kan 

däremot rymma- cirka 100 000 timmer (jfr planförslaget ovan) . 

6 Dugligt dricksvatten kan inte åstadkommas på Norrbyskären. 

7 Norrbyskärens isolerade läge gör att folket kommer att känna 

sig isolerade, särskilt vintern kommer att kännas kuslig för 

dem som skall bo därute. 

Norrbyskär 

Frans Kempes argumentation för Norrbyskären illustreras bäst med 

ett citat: 

"....Men i övrigt förstår jag ej alls Edra betänkligheter och allra 

minst då Ni kan påstå att anläggningen å Norrbyskären blir dubbelt 

så dyrbar som den vid Kylörn. Skillnaden mellan båda platserna 

är att brädgård finnes delvis å ena hållet men ingen å andra äfven-

som att arbetarbostäderna måste flyttas och ombyggas. Ilen dessa 

för den nya anläggningen ogynnsamma fakta motsvaras till fullo der-

af, att några skyddsbyggnader hvarken för fartyg eller hamn be-

höfva byggas å den nya platsen, att arbetarbostäderna vid Kylörn 

dock inom kort behöfva ombyggas, att hamnen dock årligen uppgrunda, 
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och till sist att grunden för sågbygget vid Kylörn blir mycket 

dyrbarare än vid Tannskäret, allrahelst som väl näppeligen pål-

ningar stå sig i längden och här är meningen att anlägga något 

som står sig i evighet. För min del - och jag är säker på att det 

är riktigt - fäster jag vida mindre afseende vid att en större 

summa utläggas på en gång blott något verkligt stadigvarande er-

hålles, å hvilket föga underhåll och reparationer behöfva ned

läggas, än att ett mindre belopp utlägges genast, hvilket ökas genom 

ständiga reparationer och förändringar och nekas kan ej att skydds

byggnaderna vid Kylörn - om de överhufvud kunna byggas så att de 

stoppa, hvilket är ganska tvifelaktigt - komma att kräfva årliga 

utgifter till ganska stora belopp. 

För att jemföra vidare så blir naturligen sågbyggnaden lika dyrbar 

på båda platserna, då det ju är meningen att vare sig jag bygger 

vid Kylörn eller å Norrbyskären såganläggningen i sin helhet skall 

blifva lika ändamålsenlig, lika användbar, lika storartad och var

aktig. Alltnog antages att sågen blir lika dyrbar på ena som andra 

stället, men grunden derför på Kylörn säkerligen blir 10 000 kronor 

dyrare då den derjemte vid Tannskär blir osviklig, att vidare skydds

byggnaderna vid Kylörn kommer att kosta minst 100 000 hvartill 

brädgården vid Norrby aldrig kan komma i sin helhet, under det att 

fullständigande af brädgården vid Kylörn kommer att kosta 50 000 

kronor, att arbetarbostäderna vid Kylörn i alla fall förr eller 

sednare måste ombyggas för att erhållas tidsenliga, kan jag aldrig 

i verlden inse att en såganläggning vid Norrbyskären skall kosta 

ett enda öre mer än en sådan vid Kylörn, men väl blifva i allo vida 

olämpligare och i längden kostsammare. Vid uppgörande af kostnads

förslagen för de olika platserna kommer ni också att finna att ni 

är, såvida ni tager ofvannämnda fakta i beräkning och gör lämpligt 
r - H . 

afdrag för allt det virke som erhålles af byggnaderna vid Kylörn 

och Sörbyn äfvensom för kajens stapelfötter etc som finnes vid 

Kylörn och hvilket och endast behöfves transporteras till nya 

platsen. 

Till sist är jag fullt förvissad om att arbetslönerna vid nya an

läggningen ej behöfva blifva dyrare än vid Kylörn, blott man arran

gerar så att tillräckligt lifsmedel finnes att tillgå och till lika 

billigt pris, hvilket allt är en lätt sak. Kusligt och ensligt för 

folket kan det nog blifva de första åren, men då platsen blir fullt 

färdig och hundratals menniskor bo der, blir den ett centrum dit 
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befolkningen ikring söker sig. Göres dessutom åtskilligt för ar

betarnas trefnad, få de det lika bra eller bättre der än annor

städes, urståndsatta som de äro att skaffa sig rusdrycker och för

störa sina pengar på dumheter" . 

Påpekas kan vidare att Norrbyskären hade ett utmärkt läge i för

hållande till flottlederna. De ökande sågtimmertransporterna efter 

kusten med hjälp av ångdrivna bogserare gjorde att en exakt fixering 

av ett sågverk till en viss älvmynning ibland kunde visa sig vara 

en nackdel för verksamheten i stort. En ölokalisering ute i Botten

viken gav dessutom helt överlägsna torkningsförhållanden i bräd

gårdarna. 

Norrbyskärs för ändamålet väl lämpade topografi med naturliga och 

väl skyddade platser för timmermagasin, kajer m m, torde dock ha 

varit det som i första hand fällde utslaget. 

Hörnefors 

Trots sitt beslut att bygga på Norrbyskär blev Frans Kempe redan 

under hösten 1890 något tveksam. Av tre olika skäl var han beredd 

att göra en omprövning. 

För det första lyckades man till en början inte lösa dricksvatten

frågan. Detta gjorde Kempe högst betänksamtSkulle Hedberg få rätt? 

För det andra började Kempe tvivla på att projektet var företags

ekonomiskt riktigt, dvs att bygga stort och från grunden på Norr-

byskär, eftersom han dels med utgångspunkt från de färska flott-

ningssiffrorna såg timmertillgången alltför knapp och dels ansåg 

sig kunna märka en begynnande sågverkskris, vilken åtminstone 
17) borde mötas med att man uppsköt planerna en tid. 

För det tredje menade han att det kanske skulle vara klokast att 

bygga den nya sågen (om den skulle byggas) vid Hörnefors, förutsatt 

att de ovan nämnda och återupptagna förhandlingarna med JE Francke 
. ! . n. 18) , 

gick i las. (jfr ovan s 25, not 27). 

Men tiderna förbättrades"*"^ och det mesta redde upp sig.^^ På

pekas bör dock att en eventuell lokalisering av den nya sågen till 

Hörnefors föll på de dåliga hamnförhållandena. Hade hamnen till

fredsställt Frans Kempes höga krav hade med all sannolikhet Hörneå 
21) AB inköpts och den nya sågen byggts på Hamnskär. 
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Hedbergs envisa och ensidiga tro på Kylörn som den enda lösningen 

var helt orealistisk jämfört med vad Hörneforsalternativet kunde 

erbjuda. I den gamla bruksmiljön fanns i princip allt utom en 
22) stor modern ångsåg. 

1)  Se exempelvis S Kempe - - -^Hedberg 28 apri l  1889.  MDet bl i r  al l t  sannolikare 
att  det nya sågbygget förlägges t i l l  Domsjö".  

2)  Se v idare exempelvis Kempe - - • *  Hedberg 21 dec 1888,  Kempe Hedberg 2 jan 
1889.  

3)  Se Kempe Hedberg 14 nov 1889.  

A t t  he l t  enkel t  lå ta  b l i  a t t  bygga och i  s tä l le t  köpa grannens ångsåg kan 
också ha d iskuterats .  Lübbe Nordst röm in terv juade på 30- ta le t  f  d sko l läraren 
Sjöd in  på Norrbyskär ,  v i lken med anledn ing av en f råga var för  Frans Kempe 
va lde at t  bygga ute  i  havet  y t t rade fö l jande:  MHan hade ju  köpt  mycket  skog 
jus t  här  omkr ing,  Men en gång sa han t i l l  mig :  Om j ag hade veta t ,  a t t  A l f reds
hem (v id  Örnsköldsv ik)  sku l le  nedläggas och var  t i l l  sa lu,  så skul le  jag 
a ldr ig  ha byggt  här  u tan bogserat  ner  t imret  här i f rån och lagt  sågen där1 1 .  
Det ta  yt t rande före fa l ler  emel ler t id  märk l ig t  mot  bakgrund av a t t  C A Fahl -
gren utannonserade s in  såg i  Svensk Trävaru-Tidn ing den 16 august i  1889-
V id den t idpunkten hade näml igen inget  bes lu t  om Mo och Domsjö AB:s nya 
s å g  f a t t a t s .  M ö j l i g t  ä r  d o c k  a t t  K e m p e  h a d e  a v s t å t t  f r å n  H å k n ä s k ö p e t  t i l l  
förmån fö r  Al f redshem om han före Håknäsköpet  hade haf t  kännedom om F ahl -
grens p laner .  Sannol ikare är  dock a t t  Kempe med s i t t  y t t rande avsag den för 
sä l jn ing av Al f redshem som b lev aktue l l  e f te r  branden den 28 jun i  1890,  
vare f ter  sågen en l ig t  Svensk Trävaru-Tidn ing så ldes t i l l  Joh Westman.  Men 
Kempes y t t rande är  for t farande märk l ig t  med hänsyn t i l l  a t t  det  nya sågläget  
ännu in te  var  bestämt.  
Se vidare Nordström L ,  Sveriges guldkust,  Stockholm 1939,  s 97 samt Svensk 
Trävaru-Tidning 15/1889,  13/1890,  15/1890 samt 9/1891,  Stockholm 1889-91.  
I  den av mig genomgångna korresp ondensen f inns ingenting som st yrker upp
gif ten om e t t  eventuel l t  köp av Alfredshem. 

4)  Planritning öfver Kylarns lastageplats upprättad av W Hal lström, brädgårds-
inspektör,  Mo Ångsåg 1889— 1915. •  Planläggning av Norrbyskär,  M0D0 A rkivet 
Domsjö.  
Plankartan är med a l l  säkerhet t i l lkommeri  t idigast under hösten 189) ,  
e f tersom två byggnader  saknas,  ( j f r  med IV) .  Dessa byggnader  hade v id  den 
t idpunkten f l y t ta ts  t i l l  Norrbyskär  (se s  61) .  
Håknässågens lastageplats hade inte a l l t id legat på Kylörn.  Tidiga I 8 O O -
talskartor visar att  bräderna lades upp på stranden al ldeles int i l l  Öre
älven.  Utskeppningen ägde rum v id M lnre Örsten".  Se v idare exempelvis 
Charta öfver Utloppet af  Öre Elf  författad af  C H Lange, Capit:ne och Stabs 
Adjutant,  lnv.-nr 31011 (Dav I6O6)  Uppsala universi tetsbibl iotek,  Uppsala.  
Lastageplatsen bör åtminstone ha existerat  från och me d o 1835.  Jfr  Layton 
I  G,  Hamnarnas utveckl ing i  övre Norrland, i  Samhällsforskning kring histo
r iska problem. Uppsatser t i l lägnade professor Gustaf  Utterström, Umeå 1977,  
s  9 8 .  

5)  Löf ro th  Hedberg 29 mars ,  k  apr i l  1889.  

6)  Osignerat  p lan förs lag fö r  ångsågsan1äggning v id  Ky lörn .  Mo Ångsåg 1889-1915,  
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Planläggning av Norrbyskär, MoDo Arkivet Domsjö. 

7) Under 1889 hade kontakter tagits med leverantörer av sågverksmaskineri. 
Av denna korrespondens framgår att sågen skulle vara 7-ramig. Eftersom 
sågen skulle läggas på pålad grund beställdes också ritning till en på 1 -
ningsmaskin. 
Hedberg —*• J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads Aktiebolag Stockholm, 
28 mars 1889» Hedberg --'»•Lindahl £ Runers Mekaniska Verkstads Aktiebolag 
Gävle, 28 mars 1889, Hedberg ---»J A Jensen og Dahl Kristiania, 28 mars 1889. 
Se även Bolinders —> Mo och Domsjö Aktiebolag 15 april 1889 samt Förslag 
till Pål kranar för Mo S Domsjö AB, Stockholm den 13/^ 89, J & C G Bolinders 
M Verkst A Bolag. Mo Ångsåg 1889"* 1915, Planläggning av Norrbyskär, MoDo 
Arkivet Domsjö. 

8) Förslag till Såganläggning vid Kylörn. Upprättad år 1891 af Gustaf Hedberg 
samt osignerat planförslag för ångsågsanläggning vid Kylörn. Mo Ångsåg 
I889- I915,  Planläggning av Norrbyskär, MoDo Arkivet Domsjö. 

9) 38282 (1905), (med plankarta), Allmänna Brandförsäkringsverkets arkiv 
Stockholm. 

10) Se exempelvis Kempe --•Hedberg )k juli I 8 9 O .  Någon noggrannare besiktning 
av "Skären" för bedömandet av lämpligheten för ett sågbygge hade såvitt jag 
kan förstå Frans Kempe vid den tidpunkten ännu inte själv gjort. I slutet av 
augusti är det emellertid tänkbart att Frans Kempe, bl a i sällskap med 
sin svåger Mauritz Salin, besökte Norrbyskären. "I början af nästa vecka 
ämnar jag och 2 à b andra jägare sig upp till Kylörn. Jag hade tänkt deri-
från göra utflykter på ångaren Kylörn till holmarne i skärgården dels för 
jagt, dels för fiske". 
Kempe --•» Löfroth 18 aug I 8 9 O .  Se även telegram Kempe —-»Hedberg 21 aug I 8 9 O .  

11) Hedberg --* Kempe 2 okt I 8 9 O .  

12) Hedberg ---»• Kempe 10 aug 1891. 
Kempe var obeveklig. "Under alla omständigheter kan något sågbygge vid 
Kylörn ej förekomma. Äfven denna gång hafva revisorerna på det lifligaste 
afstyrt en anläggning derstädes. Den tanken måste Ni derföre en gång för 
alla slopa och hoppas jag förvisso Ni ej framkommer dermed, ty den är 
sannerligen nog diskuterad". Kempe --•*• Hedberg 12 aug 1891 -

1 3 )  Förslag till Sågan 1äggning vid Kylörn, Upprättad år 1891 af Gustaf Hedberg. 
Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, MoDo Arkivet Domsjö. 

1*0 Se i första hand Hedberg --» Kempe 12 juni och 26 sept 1890. 

15) Kempe --» Hedberg ]k juni I 8 9 O .  Se även Kempe Hedberg 30 sept 1890. Vid 
den här tidpunkten räknade Kempe med att sågen skulle byggas ute på Tann-
skär. 

16) Kempe --* Hedberg 8  sept I 8 9 O ,  Hedberg --» Kempe 10 sept och 26 sept 1890. 

1 7 )  Kempe Hedberg 5 nov och 8  nov I 8 9 O ,  Kempe --»Ohlson 18 sept I 8 9 O .  

18) Kempe --»Ohlson 5 dec 1890, telegram Kempe —»Ohlson 5 dec 1890. 

19) Så sent som i februari 1 891 var dock Kempe helt övertygad om att sågbygget 
måste skjutas på framtiden. "Trävarumarknaden har på sista tiden så för
sämrats att ställningen är högst bedröflig". " bolaget kan ej under 
nuvarande förhållanden företaga sig ett så kostsamt arbete". Kempe--* Hed
berg 10 februari 1891. 
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20) I början av sommaren 1891 analyserades det vatten man fått upp ur två grävda 
brunnar på Norrbyskär. Vattnet befanns oanvändbart som dricksvatten eftersom 
det innehöll för stora mängder organiska ämnen. Graham Brothers från Stock
holm borrade under sommaren artesiska brunnar samtidigt som andra lösningar 
diskuterades. Trots sin principiella inställning mot Norrbyskär deltog 
Hedberg aktivt med konstruktiva lösningar. Tillsammans med Frans Kempe var 
han inne på tanken att bygga en större kondensationsan1äggning och filtre-
ringsapparatur att placeras på Stuguskär där man också skulle bygga en cen
tralbassäng, varifrån vattnet skulle distribueras. Tekniskt var metoden 
sedan länge löst och bl a använd ombord på fartyg. Ingeniör Allstrin vid 
"Bolinders" var inkopplad på det hela och fann sättet att tillverka dricks
vatten i större skala för invånare på Norrbyskär helt möjlig. Emellertid 
fann "borrarna" i början av augusti godtagbart vatten varför frågan tills 
vidare var löst. 
Kempe Hedberg 12 aug 1891, Kempe Löfroth 17 april, 11 juni, 25 juni 
6 aug och 11 aug 1891, telegram Kempe Löfroth 12 aug och 1 sept 1891, 
Hedberg Kempe 10 aug och 14 aug 1891, Hedberg --•* Löfroth 9 aug och 
14 aug I89I samt telegram Löfroth Kempe 12 aug 1891• 

21) Se exempelvis telegram Kempe --^Ohlson 5 december, 9 december 1890 
Hedberg --^Ohlson 5 december I 8 9 O .  

22) Ang Hörnefors bruk, Se Norberg P, Forna tiders järnbruk i Norr- och Väster
botten, särtryck ur Blad för Bergshandteringens Vänner, häfte 3 1957, Upp
sala 1958, s 202-209 och Olofsson 1964, s 30-46 och 68-108. 
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1.5 Skären vid Norrbyn 

Norrbyn räknas till en av de äldsta byarna i Nordmalingsbygden. 

Den fanns med säkerhet redan på 1400-talet, men sannolikt är byn 

ännu äldre.^ Ute på skären torde däremot knappast någon fast bo

sättning ha förekommit före Mo och Domsjö AB:s etablering. För 

säljakt och fiske har öarna dock haft sin betydelse och flera skär 
2 )  i arkipelagen äro i detta avseende omnämnda sedan 1500-talet. 

Den första egentliga kartläggningen av Nordmalingsbyarna gjordes av 

Jacob Christophersson Stenklyft vid mitten av 1600-talet. Kart

läggningen gällde i första hand inägojorden. Av sockenbeskrivningen 

framgår att "Norrbyn ähr 2 gårdar skattas båda till hopa 1 mant" 

och att "Till denna by ähr godt strömmingsfijske, Nrång och stenig 

Uthmark".^ 

6) 

En generalkarta över bygden 

utarbetades 1676 av sonen 

Christopher Jacobsson Sten-
4) klyft och denna visar med 

all tydlighet de skär som 

långt senare kom att bli 

föremål för industriell ex

ploatering.^ 1821 blev 

skären "afmätte och i un

gefärligt läge lagde" av 

lantmätare A M Strinnholm, 

(se vidstånde kartdetalj). 

Av beskrivningen framgår att 

inget "Ängesland" bedömdes 

finnas på de egentliga Norr-
7) byskären, dock någon skog 

och något "Muhlbete". Lång-

grundet karakteriserades i 

huvudsak som "stenigt" och 

"odugligt", men med någon 

"risig granskog". Sådan 

fanns också på Tannskär och 

på Stuguskär. Stengrundet lik

som Blågrundet var båda skog

lösa, men hade något "Muhlbete' 

1/ 

VII Skären vid Norrbyn 1821. Kart
detalj. Statens lantmäteriverk. 
Gävle. 
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8 ) 
Truthällan betecknades som "helt odugligt". Nämnda karta låg 

till grund för det "Avvittrings och Skattläggnings-Instrument öfver 
o 9) Norrbyns bys Skärgård", som upprättades i maj 1854. Byn hade 

genom en dom 1840 tillerkänts rätten att idka fiske vid skären. 

Kronan ville dock förbehålla sig själva ägenderätten, varemot 

byamännen protesterade och hävdade att "holmarna ovedersägligen 

böra höra till fiskelägenheterna enär något fiske på de flesta 

ställena ej kan föröfvas med mindre de för fisket nödiga göromålen 

få som vanligt å holmarna förrättas". Påpekas bör att i beskriv

ningen hade nu andelen "duglig mark" på Norrbyskären väsentligen 

ökats i jämförelse med 1821. Halva Stuguskär och nästan lika mycket 

av Långgrundet hade nu fått denna beteckning enligt den tvågradiga 

skalan "duglig", "oduglig".10) 

Norrbyböndernas äganderätt till skären fastslogs slutgiltigt i 

och med laga skifte 1877-78, varvid skären avtogs som samfällighet 

och åsattes ett ökeskattetal av ett halvt seland. 

Mo och Domsjö AB:s köp av Norrbyskär 

I maj 1890 sålde Norrby byamän sin samfällighet i skärgården till 

Mo och Domsjö AB. Samfälligheten omfattade Norrby skärgårds alla 

befintliga holmar, skär, undervattensgrund och däri omflytande 

vatten, d v s de områden som var upptagna under nr 2666 till och 

med nr 2726 i laga skifteshandlingarna. 

Följande försäljningsvillkor uppställdes: 

"1— Förbehåller sig säljarne i everdlig tid för sig och sina 

rättsinnehafvare rätt till de fiskevatten som ligga söderom 

Zvislan och österom Blågrundet och Stengrundet. 

2- Köpesumman bestämmes till Tiotusen /10.000/ kronor hvaraf 

hälften erlägges då denna handling af samtliga hemmansegare i 

Norrby by blifvit underskrifven, hälften den 1 September inne

varande år. 

3— Säljarne förbehåller sig rättighet för sig och sina rätts

innehafvare att få vid det blifvande nya Sågverket årligen 

utan afgäld försåga 10 stycken stockar för hvarje seland 

skatt i Norrbyns by och från dess skog, dock må ingen efter

räkning derå ifrågakomma om denna rättighet icke årligen be

gagnas. 
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4— Säljarne ansvarar att ofvan försålda 1/2 seland ökeskatt i 

Norrby ej är med någon som helst inteckning behäftad med 

undantag af strandarrendeskontraktet till Håknäs Sågverks 

Aktiebolag och äro skyldiga att hålla köparne tillhanda nödiga 
12) åtkomsthandlingar för lagfarts erhållande". 

Kontraktet kan sägas ha varit relativt förmånligt för bolaget. 

Fisket skulle inte komma att störa den framtida hanteringen och 

Norrbyns sågningsrätt innebar i praktiken endast 230 försågade 

stockar per år. 

Att utreda ökeskattetalet och att få lagfart på den nybildade 

fastigheten Norrby 4 visade sig vara något problematiskt, men 

allt löste sig och lagfart för Mo och Domsjö Aktiebolag utfärda

des vid lagtima vinterting med Nordmalings Tingslag den 16 februari 

En första undersökning samt kartläggning 

Efter det att kontraktet med Norrby byamän var undertecknat fick 

Gustaf Hedberg m fl order av Frans Kempe att besöka skären. Ur 

brevrapporten kan följande utläsas: 

"På tisdag morgon for Löfroth, Hallström och jag ut till Norrby

skären och voro der hela dagen. Jag öfvergick alla skären som hvad 

jordmånen beträffar äro alla lika dåliga dvs icke odlingsbara, 

men i öfrigt ganska vackra synnerligast en tid af året som denna. 

Hamnen är den bästa man gärna kan önska sig, ty oaktat det blåste 

stark N.O. och var sådan sjö att vi ej kunde gå ut med "Kylörn" 

utan måste taga "Tor", som låg och väntade på lämpligt väder för 

sin bogsering, så var det fullkomligt lugnt i hamnen. Möjligen 

skulle under /...oläsligt.../ tänka sig att det höga vattenståndet 

gör att vågorna lättare kan intränga öfver de grunda refven som äro 

mellan holmarne och på så sätt orsaka dyning inne i hamnen, men då 

alla öppningar på norra och södra (sidan) ändan af Långgrundet blif-
14) va igenbyggda torde äfven denna farhåga undanröjas". 

Det bästa sågläget på skären var enligt Hedberg Truthällan där 

berget låg i dagen. Det för totalplaneringen bästa läget, norra 

änden av Långgrundet (jfr karta s 37), hade enligt Hedberg en 

alldeles för liten "stenhälla" att erbjuda, varför en eventuell 

såggrund måste pålas ned i pinnmo och jäslera, vilket väsentligen 
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skulle fördyra själva grundläggningsarbetet. 

Hedbergs redogörelse från Norrbyskären avslutas på följande sätt: 

"Skall så fort tiden tillåter uppgöra förslagsritning för anlägg

ningen med utsättande af holmarne, men så mycket kan jag på förhand 

se att otroligt mycket penningar kommer en anläggning derstädes 

att kosta bolaget om den skall blifva stilig och storartad". 

Nu vet vi redan att Hedberg vid den här tidpunkten starkt förordade 

sågens lokalisering till Kylörn, varigenom de spår av negativism i 
15) några av omdömena här ovan till viss del kan förklaras. Men det 

skulle bli fler och mer avgörande besök på Norrbyskär. 

Som rekognoseringskarta i kustområdet användes till en början en 

tuschkopia på väv av ålderdomligt kartmaterial. Kopian bär N J Löf-

roths namnstämpel.^^ 

På senhösten 1890 fick dock Hedberg i uppdrag att ombesörja en 

ordentlig uppmätning och kartläggning av Norrbyskären. Att få det 

hela verkställt av någon kompetent person visade sig stöta på 

problem, allrahelst som det brådskade, Isen kunde ju lägga när 

som helst. Efter diverse sonderingar gjordes arbetet i november må

nad av lantmäteriauskultanten Bertil Lagerqvist under överinseende 

av vice kommisionslantmätaren J Ivarsson, vilken tog ansvaret för 
17 ) att de komplicerade arealberäkningarna genomfördes på rätt sätt. 

I jämförelse med 1821 års avmätning, som ju egentligen var den sis

ta och därmed den mest tillförlitliga kartläggningen av skären 

före 1890, visar Lagerqvists karta med all tydlighet att landhöj

ning ägt rum. Avstånden mellan skären hade påtagligt krympt. Lång-

grundet hängde nu ihop med Tannskär och man kunde nästan gå torr

skodd mellan Blå- och Stengrunden. Den största ön Långgrundet hade 

så när fördubblat sin bredd i norr och omfattade nu i det närmaste 

26 hektar. Granskogen tycks nu vidare ha blivit ordentligt utbredd 

över de större skären. 

Besked om sågens läge 

Inte förrän i slutet av juni 1891 fattades det definitiva beslutet 
19) om sågens placering på Norrbyskären. 

Beslutet föregicks av en sista undersökning av skären lördagen den 

20 juni. I undersökningsgruppen ingick förutom Frans Kempe själv, 

Î 
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sågbyggmästaren Gustaf Nordeli, sågverksfaktorn vid domsjösågen 
20) 

Hampus Tideman samt ytterligare minst två personer. 

Något protokoll e d från denna syn har inte kunnat påträffas. 

V I I I  Förberedelsegrupp på Norrbyskär o 1891.  Foto hos Gunnar Nordel 1 Gävle. 
(I mitten Gustaf Nordel 1 och Frans Kempe). 

1) Lundkvist T, De äldsta byarna, i Hembygdsboken, Nordmalings och Bjurholms 
socknars historia, Umeå 1962, s 55. 

2) Lundkvist T, Socknen under Vasatiden, i Hembygdsboken, Nordmalings och 
Bjurholms socknars Historia, Umeå 1962, s 78-85.  Snöan, den största ön, 
har som namnet anger troligen fungerat som boplats för säljägare vintertid. 
Där finns också forn1ämningar. Se vidare Ràde A och Olofsson E, Med yxor av 
sten, I Hembygdsboken, Nordmalings och Bjurholms socknars historia, Umeå 
1962, s 25. 

3) Denna geometriska avmätning omfattade även socknarna Arnäs, Grundsunda, 
större delen av Själevad samt hela Härnön. Ångermannelands gamla geometriske 
Chartor utaf Arnäs socken Jacob Christophersson Stenklyft 1646. Geo
metrisk jordebok, XI : 173, Statens Lantmäteriverk Gävle. 

k) Westin J, Jordmätning och kartläggning i Ångermanland under 1600-talet, i 
Svensk Geografisk årsbok 19^2, Lund 19^2, s 240-265. 



kl 

5) Geografisk och Speciell Tafla af Ångermannelands norra Contract Sielevad 
Arnäs Grundsund och Nordmalings socknar med dess fieli och skärgårdar af-
ritat Anno I676 af Christopher Jacobsson Stenklyft, X7, Statens Lant
mäteriverk Gävle. 

6) Charta öfwer Holmar Skär och klippor uti Hafsjön utanför Norrby By i 
Westerbottens Län och Nordmalings Sockn. Afmätte och i ungefärligt läge 
lagde. Är 1821 af And. Magn. Strinnholrn, z 12—14Z, Statens Lantmäteriverk 
Gävle. Strinnholms avmätning kom som en direkt följd av kollegan A D Sellins 
storskiftesförrättning å inägojorden några år tidigare, (se Charta öfver 
Norrbyns Inegor och Utengar uti Nordmalings Socken och Westerbottens Län 
upprättad till Storskifte År 1861 af Er. Ruth genom And. Dan. Sellin, 
z 12—14', Statens Lantmäteriverk Gävle), då frågan om skärgårdens dispo
sitionsrätt (byamännen eller Kungl. Maj:t och Kronan?) diskuterades och 
byamännen som underlag för frågans avgörande nu lät upprätta nämnda karta 
med beskrivning från 1821. 

7) Med "Norrbyskären" menas här de skär utanför Norrbyn, vilka kom till direkt 
användning vid den senare sågverksetableringen. Vid nämnda förrättning be
tecknades helt naturligt Snöan som mer värdefull. På kartan finns där för
utom "Bönehus" nio jakt- och fiskarstugor inritade. På Norrbyskären fanns 
enligt kartan ingen dylik bebyggelse. 

8) Ytterligare en komplikation angående dispositionsrätten till skären dök 
emellertid upp i form av "saltpettersjuderi Understyresmannen" Eric Ång
ström från Ängersjö. Denne hade nämligen enligt utslag av Konungens Be
fäl Iningshavande rättighet att från Långgrundet och Stuguskär utan avgift 
hämta tall- och granved, varför han hävdade sin förmånsrätt framför Norrby
bönderna, "emot det han betalar den afgift som wid denne förrättning desse 
holmar, skäl igen kan åsättas". Byamännen förnekade inte Ångströms rättighet, 
en rättighet han mycket väl kunde få behålla även i fortsättningen, men med 
äganderätten till skären var det en helt annan sak. 

9) Någon ny karta i samband med 185^ års förrättning upprättades alltså inte. 

10) Afvittrings och Skattläggnings Instrument öfver Norrbyns bys Skärgård uti 
Nordmalings Socken och Westerbottens Läns Södra Härad upprättadt i Maji månad 
år I854. A Degerman (18 Maji 185*0, z 12-1^3, Statens Lantmäteriverk Gävle. 

11) Laga Skifte å Norrbyns By I878, Alex Lagergren samt karta i 13 blad öfver alla 
ägorna till Norrby By uti Nordmalings Socken och Tingslag af Westerbottens 
Län upprättad för Laga Skifte år 1877» Alex Lagergrén, Frans Sjöström (kopia), 
Hörnefors akt 10, Västerbottens läns Lantmäteri kontor, Umeå. (Originalet i 
20 blad hos Statens Lantmäteriverk Gävle, arkivnr: z 12-14^) 
Även nu användes 1821 års karta: "... kopierad och begagnad vid laga skifte 
år I877 af Alex. Lagergrén". 
Påpekas bör att Norrby byamän redan före laga skiftet, trots kronans protes
ter, hade fått gemensam lagfart på området i860. Se Lagfartsprotokoll från 
förhandlingarna, Hållet å Lagtima Ting med Nordmalings och Bjurholms Tings
lag uti Tingshusen på Wallen den 7 mars i860, N£ 20, Umebygdens tingsrätt, 
Umeå. 

12) Kontrakt mellan Mo och Domsjö Aktiebolag och Norrby hemmansägare av den 19 
maj I89O, med tillägg av den 2 september I89O för kvittering av den andra 
hälften av köpesumman. Kopia av handlingen som bilaga "AS" till Lagfarts
protokoll 16 februari 1891 § 10, Umebygdens tingsrätt, Umeå. 



För Mo och Domsjö Aktiebolag skrev Frans Kempe på. Följande hemmansägare 
underskrev handlingen: Johan Helìman (bomärke), Eric Olof Johansson (bo
märke), Johan Johansson, Er Ol Wal lin, Erik Wallander, Jonas Jonsson (bo
märke), Erik Olof Olof Son, J P Jons son. 

13) Se vidare Kempe Löfroth 29 maj I 8 9 O  ( i Hedbergs avg. korrespondens), 
Hedberg Kempe 10 juni I89 I ,  Kempe•--* Hedberg 27 juni 1891 samt Lag
fartsprotokoll 16 februari I89I  § 10, Umebygdens tirrgsrätt, Umeå. 

14) Kempe —-»Hedberg 12 juni I 8 9 O .  

15) Jfr ovan s3T. Någon förslagsritning över planerade anläggningar på Norr
byskär av Hedbergs hand har inte kunnat påträffas, däremot en utförlig 
och professionell sådan från 1891 över Kylörn (VI). 

16) Kartan saknar beteckning men omfattar södra Västerbottens kustland från 
Norrbyskär till gränsen mot Ångermanland. Mo Ångsåg 1887-1915, Planläggning 
av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. Att den fuktfläckade och välanvända 
kartan verkligen begagnats under den första tidens undersökningsexpeditioner 
är inte att ta miste på. Här finns med blyerts tänkta såglägen, kajer, tim
mermagasin, möjliga inseglingsleder m m slarvigt inritade både omkring 
Norrbyskär och vid Öreälvens utlopp. 

1 7 )  Hedberg Löfroth 27 okt och 26 nov I 8 9 O ,  telegram Hedberg —>Wallgren, 
Bjästa 14 okt 1890. 

18) Stuguskär (inkl Li 1 lstuguskär) omfattade cirka 15 har. Se vidare Beskrif-
ning till kartan öfver en del af Norrby Skärgård uti Nordmalings socken 
och härad af Westerbottens län; upprättad år I 8 9 O ,  Umeå den 1 December 1890, 
Bertil Lagerqvist Landtmäteriauskultant, Mo Ångsåg 1889-1915, Div handlingar, 
M0D0 Arkivet Domsjö, samt Karta öfver en del av Norrby Skärgård uti Nord-
malings socken och härad af Vesterbottens län upprättad år I89O av Bertil 
Lagerqvist Landtmäteriauskultant, Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av 
Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

19) Kempe —* Löfroth 25 juni 1891• 

20) Antagligen förvaltarna Gustaf Hedberg, Domsjö och N J Löfroth, Håknäs. 
Eventuellt medföljde även dr Knut Backlund Örnsköldsvik samt bolagets re
visorer. Bolagets ångbogserare "Dal" stod till gruppens disposition. 
Kempe Löfroth 16 juni I 8 9 I ,  Kempe —^»Hedberg 16 juni I 8 9 I ,  telegram 
Kempe --•» Hedberg 19 juni I89I ,  Angående revisorernas besök se Gårdlund 
1951, s 68. 
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1.6 Byggmästare och arkitekter 

Omkring 1890 råkade två av tidens stora sågverksbyggmästare, 

kanske de två mest betydelsefulla, vara engagerade i örnsköldsviks-

distrikt. Den ene var Klas F Lundberg, vilken både var intresserad 

av och till en början även föreslagen att leda uppbyggandet av den 

nya sågverksanläggningen. Men valet föll till sist på den andre, 

som hette Gustaf Nordell. 

Att anlita riktiga arkitekter för industribyggnationer och till

hörande serviceinrättningar torde inte ha varit särskilt vanligt 

i det sena 1800-talet, i varje fall inte inom sågverksindustrin. 

För anläggningen på Norrbyskär anlitades emellertid till en del 

dåvarande biträdande stadsarkitekten i Stockholm Kasper Salin. 

Före honom hade även stadsarkitekten i Härnösand Albert Thurdin 

haft något enstaka förberedande uppdrag. 

Den största arkitektrollen kom dock att spelas av ovannämnde Nor

dell som förutom byggmästare blev något av planarkitekt. Dessutom 

ritade han ett flertal byggnader för Norrbyskär. 

Påpekas bör också att Gustaf Hedberg aktivt deltog både i plan-

och byggnadsritningsarbetet. 

Klas F Lundberg 

Ingeniör Klas F Lundberg var under sommaren 1890 sysselsatt med 

att bygga Jerfeds Ångsåg. Efter detta arbetes slutförande var 

Lundberg ledig för nya projekt."^ 

Lundberg hade 1875 som 20-åring ut

examinerats från Tekniska Elemen

tarskolan i Örebro. Mellan 1878 

och 1882 hade han varit anställd 

vid Quist & Gjers konstruktions

byrå i Arboga. Sedermera hade 

han hamnat vid Ljusne som bygg

mästare. Där hade han deltagit 

såväl vid uppförandet av vals

verket som ångsågen. Han hade vi

dare byggt Ala nya ångsågverk i 

Söderala, vilket stod färdigt att 

KLAS F. LUNDBERG, 
öriiAktf IrtNvik, 

Specialist i Sågverksbyggnader. 
Uppgör efter bästa metoder fullständiga sA-

väl hufvud- som detaljritningar till byggna
der och maskiner inoni såg- och brädgårds-
hand ter ingen. 

Utför sågverksbyggnader och anlägger effek
tiva vüUenmotoier m. ni. 

IX Klas F Lundberg. Annons, 
Svensk Trävaru-Tidning 1891. 
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tas i bruk 1885. Så småningom hade han kommit till Sundsvalls

distriktet där han först på tio månader hade byggt östrand och se

dan efter en månads uppehåll byggt den s k Järnsågen vid Skönvik. 

Denna senare såg med sin helt nya och moderna brädgård stod klar 

i mitten av mars 1889. Året därpå hade han som ovan nämnts uppdrag 

vid örnsköldsviksfjärden, där han också hade utfört en del ar

beten åt grosshandlare Johan Westman, vilken sedan 1884 hade 
2) 

aktiemajoriteten i Alne Angsågs AB. 

Enligt Hedberg hade Lundberg utfört sina arbeten till full be

låtenhet. Detta gällde även uppdraget för "... Herr Westman som är 
3) 

ganska kinkig göra till lags". 

Tillsammans med Gustaf Hedberg besökte Lundberg Norrbyskär den 

23 september 1890. Besöket blev kortvarigt. Det blev desto längre 

vid Kylörn. "Herr Lundberg förefaller mig vara en ganska praktisk 

och förståndig karl,....". Av detta omdöme torde framgå att Lund

berg delade Hedbergs absoluta tro på den sistnämnda platsens lämp-
4 ) 

lighet för det planerade storsågverket. 

Men Kempe var som vi vet av en helt annan åsikt: 

"Det var emellertid ej för att undersöka huruvida ett sågläge vid 

Kylörn var möjligt eller icke som jag anmodade Eder förmå Herr 

Lundberg att uppresa. Det var för att vidtaga nödiga undersökningar 

vid Norrbyskären. Något sågbygge vid Kylörn kommer nämligen aldrig 

ifråga, hvarom jag hoppades redan förut hafva tillräckligt upplyst 

Eder. Det är emellertid föga hedrande för Herr Lundbergs omdöme 

och blick att föredraga Kylörn". 

"Huru är det möjligt för en förnuftig menniska att förorda en 

dylik plats".^ 

Det hjälpte föga att Lundberg till "konsuln Högädle Herr Fr, Kempe" 

skickade en karta utvisande anläggningarna i Skönvik och östrand 

till påseende, samt att han i både underdånig och skrytsam ton be

rättade om sina tidigare byggnationer och om sitt tekniska kunnande. 

Hans i samma brev erbjudna tjänster lämnades såvitt jag kunnat ut

röna helt utan avseende.^ 

Lundberg anställdes 1891 som flottningschef för Gideå och Husums 

älvar. 1899 erhöll han samma befattning vid Ljusnan.^ 
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Gustaf Nordeli 

Byggmästarefrågan fick. bero över vintern. När"sommaren" kom togs 

diskussionerna upp igen och på hösten 1891 fick frågan sin defi

nitiva lösning då Gustaf Nordell mot 250 kr i månaden och fri 

bostad anställdes med uppgift att leda arbetena ute på "Skären". 

Gustaf Nordell var född 1862 i Ytterhogdal. 1873 hade familjen 

flyttat till Heffners utanför Sundsvall, där Gustaf efter ett par 

år hade börjat arbeta på sågen. Så småningsom, antagligen 1883, 
9) 

hade han påbörjat studier vid Tekniska Skolan i Sundsvall. 

Omkring 1887-88 hade Nordell 

knutits till sågverksindustrin. 

Han hade deltagit vid uppföran

det av sågverken i Hybo och 

Norrbo - båda sågverken beläg

na i Hälsingland. 

Under 1889 återfanns han en tid 

vid Sandvik utanför Umeå, an

tagligen för att planera för den 

nya ångsågen.Året därpå 

lyfte han där "arfvode såsom 

byggmästare" under "Nya Såg-

byggnadens Conto". Arbetena vid 

Sandvik torde ha varit avslutade 

8) 

under sommaren 1890. 12) 
Gustaf Nordell. Foto hos 
Gunnar Nordell Gävle. 

Därefter hade Nordell kommit till Rundvik, där Nordmalings Äng-

sågs AB skulle bygga en ny sexramig såg. I maj 1891 var den sågen 

färdigbyggd och omedelbart därpå erhöll han en del planeringsupp

drag för Mo och Domsjö AB och Norrbyskär. Som ovan nämnts anställ

des han där mer formellt några månader senare. 

På Norrbyskär blev Nordell kvar ända till sekelskiftet. Han flytta-
14) de visserligen med familjen till Umeå i oktober 1896, men ar

betade kvar på "Skären" i flera omgångar - intensivast i samband 

med hyvleriets byggande 1898-99. 15) Han "utlånades" även allt som 
16) oftast till Domsjö med flera Kempe-anläggningar. I Umeå-området 

hade han dessutom en del ytterligare uppdrag vid Sandvik 1896-97. 17) 

I augusti 1898 gjorde Nordell en telegramförfrågan om "permis

sion" . Petschorabolaget had« nämligen erbjudit honom att bygga 
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T O  V  
deras såg vid Murmankusten. Kempe telegraferade tillbaka: 

"Sedan Mo-hyfveln färdigbyggts är intet som hindrar att Ni enga-
19) gerar Eder annorstädes på ett år". Det är osäkert om Nordell 

nu verkligen åkte till Ryssland. I varje fall ritade han sågen 

ifråga, som för övrigt vad stommen beträffade förfärdigades vid 

Gällö sågverk i Jämtland varefter den transporterades i en jätte

pråm till destinationsorten Oserko (Ozepko), där sågningen kunde 
20) påbörjas i slutet av juni år 1900. 

Emellertid vistades Nordell i Ryssland under större delen av år 
21) 1900, men nu för att bygga en såg i Kovda (Kowda). 

Hans nästa stora uppdrag blev att bygga Mora Ångsåg, men redan i 

början av 1901 var han i Nederkalix för att bygga sågen i Karls-
, 22) borg. 

Men snart bar det av igen. Denna gång tillbaka till Hybo. Däri

från skrev Nordell i mars 1902 med anledning av att Kempe nu kallat 

på sin forne byggmästare: "Ja angående fabriken i Alfredshem så är 

på sätt och vis bestämt jag skall bli med der. Är erbjuden få leda 

arbetet samt är tacksam o glad härför, men ser ju o i första hand 

på betalningen. Derom har jag ej med Konsuln ännu kommit sams -

Tviflar o på att jag gör det. Här har vi brådska värre för att få 
23 ) hyvleriet i gång som vi hoppas blir första dagarna nästa månad". 

Nordell, nu med internationell och annan värdefull erfarenhet, 

hade stigit i värde och redan nästa månad var han åter i Domsjö: 

"Jag är nu här fasten jag knapt trodde att så skulle bli. Är 

frisk o kry men har det nog knogigt nu ett tag tills allt blir 
24) uppstakadt o arbetena kommet igång". 

Som ovan torde ha framgått förde Nordell efter det att han 1896 

flyttat från Norrbyskär ett mycket rörligt liv. Intressant är att 

notera med vilken snabbhet han fick sågar och andra industriella 

inrättningar att växa upp. I vad mån han även ansvarade för byggan

de av bostäder m m har jag inte här funnit anledning att närmare 

utreda, men mycket talar för att han även hann med att leda sådana 

arbeten. Att han gjorde det på Norrbyskär visas nedan och att han 

gjorde det i Domsjö, där både arbetarbostäder (de s k "stenhusen" 

efter Såggatan) och skola byggdes omkring sekelskiftet, framgår 
25) 

klart ur den av mig genomgångna korrespondensen. 

Nordeils insatser som "arkitekt" kan naturligtvis inte summeras 

utan en omfattande genomgång av en mängd arkivalier, främst i 
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företagsarkiv. För Norrbyskärs del är emellertid arkitektrollen 

obestridlig och förutom alla de i de följande kapitlen omnämnda 

insatserna kan även nämnas att Nordeli ritade såväl hyvleriet som 
2 6 i 

det stora hyvelmagasinet. 

Förmodligen kom inte hans konstruktiva och estetiska begåvning 

någonstans att bli så utnyttjad som just på Norrbyskär, men det 

skulle förvåna mig mycket om byggnader ritade av Nordeli inte 

kunde spåras till andra platser där han verkat. Det finns nämligen 

flera "misstänkta" hus bara i de delar av Västerbottens län där 

han var verksam och inte bara i sågverkssamhällen. Som exempel 

kan nämnas det kommunalhus som enligt "Hembygdsboken" började 
27) grundläggas på Vallen i Nordmaling år 1900. 

1903 flyttade Nordeli med sin familj till Näs Herrgård i Hosjö. 

Genom förmedling av dåvarande förvaltaren på Norrbyskär Gustaf 

Lundqvist hade Nordell själv blivit förvaltare åt Kopparbergs 

& Hofors Sågverks Aktiebolag. Vid sidan av denna syssla hann han 

även planera och bygga företagets nyanläggningar i Norrsundet vid 

kusten. Vidare projekterades ytterligare en såg i Hosjö, Runnsågen, 

vilken byggdes 1907-08. Nordell hann dock inte mer än påbörja 

detta arbete. Han förolyckades genom drunkning den 18 april 1907 

blott 44 år gammal. 

Gustaf Hedberg 

I det här sammanhanget måste också Gustaf Hedberg nämnas. Hedberg 

(1849-1922) var ju förvaltare vid Domsjö, men som sådan hade han 

många strängar på sin lyra. Han hade grundläggande teknisk ut

bildning (Örebro Tekniska Läroverk) och han hade även varit an-
29) ställd vid Bergsunds Mek Verkstad i Stockholm. 

Förutom ett stort erfarenhetsmässigt kunnande om sågverk och 

andra anordningar i detta sammanhang, var han allmänt intresserad 

av arkitektur. Han ägde dessutom en förmåga att på ett professionellt 

sätt uppgöra byggnadsritningar. Han hade alltid idéer och glömde 

aldrig bort arkitekturens rent estetiska värden. 
I 

Några få ritningar och planer av hans hand för Norrbyskärsprojek-

tet finns i behåll, men säkerligen finns mycket mer material i den 

vägen kvar från hans verksamhet i Domsjö och i Köpmanholmen. 
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Utan att ha genomgått arkivmateria

let för Domsjö har jag ändå t ex 

stött på uppgifter som tyder på att 

Hedberg där ursprungligen ritade 

bönhuset, dvs den nuvarande kon-
30) torsbyggnaden. Ett bönhus ri

tade Hedberg även senare i Köp-
31) manholmen. Vidare gjorde han 

omfattande om- och tillbyggnads

ritningar för inspektorsbostaden i 

örträsk. ^ 

Påpekas kan också att Hedberg re

dan 1891 föreslog och fick tillåtel 

se att planmässigt projektera ett XI Gustaf Hedberg. Foto hos 

"egnahemsområde" i Domsjö.331 Erlc s^berg DomsjS. 

Albert Thurdin 

Thurdin var född 1862 i Nordmaling, där fadern var handlande. 

Albert Thurdin var elev vid Tekniska Högskolan 1878-82 och vid 

Fria Konstakademien 1882-85. Under början av 1880-talet hade han 

vidare haft anställning hos arkitekterna Axel Kumlien samt G A 

Sjöberg. 

Efter anställning i Allmänna Brandförsäkringsverket hade Thurdin 

blivit stadsarkitekt i Härnösand 1886. Samma år tjänstgjorde han 

även som lärare vi<ä Tekniska Aftonskolan i Härnösand vars före

ståndare han blev år 1900. Omkring sekelskiftet titulerades han 

lektor. Tydligtvis var det också skolbyggnadsprojekt som i första 

hand intresserade. Han lär ha ritat ett flertal folkskolebyggnader 

för landsoirten. Ett annat exempel är örnsköldsviks nya läroverks-
35) 

byggnad, vilken stod färdig 1905. 

Bland hans arbeten i Härnösand kan nämnas Riksbankens hus, Biskops

huset samt Hushållningssällskapets och Tekniska Elementarskolans 
3 6 i byggnader. Vidare hade han ritat Kramfors kapellkyrka 1895-96. 

Omfattningen av Thurdins engagemang för Norrbyskär har inte gått 

att närmare utreda. Eftersom Kempe tidvis vistades i Härnösand och 

Thurdin hade förankring i Nordmalingsbygden är det kanske rätt na

turligt att en kontakt dem emellan hade etablerats. Nu blev den 

nog inte så intensiv. Thurdin var med i de förberedande diskus-
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sionerna om arbetarbostäder för Norrbyskär. 

Kasper Salin 

Kasper Salin var född i Örebro 1856. Han var son till arkitekten 

C^rl Johan Salin. Efter att ha utexaminerats från Teknologiska 

Institutet 1879 började Kasper Sahlin att praktisera som privat 

arkitekt, den första tiden huvudsakligen i samarbete med Gustaf 

Lindgren. Detta samarbete torde till 

en del ha fortsatt även sedan Salin 

1880 hade blivit biträde åt dåva

rande stadsarkitekten i Stockholm 

Ludvig Hedin. 

1881 öppnade Salin tillsammans med 

studiekamraten Isak Gustaf Clason 

ett eget arkitektkontor.Både Fer

dinand Boberg, Agi Lindegren och 

Aron Johansson kom att arbeta på 

detta Clason-Salinska kontor. 

Medan Clason fått en självklar 

plats i den svenska arkitekturhis

torien är kompanjonen Salin helt 

anonym. Clason har betecknats som 

nydanare och impulsgivare inom 

svensk arkitektur, men vad gjorde 

då Salin?39) 

Den frågan kan inte här besvaras. Jag vill dock endast erinra om 

att både Söderströmska huset, Rosenbergshuset, Östermalms saluhall, 

österlånggatan 14 m fl byggnader i Stockholm samt exempelvis Merlo 

slott utanför Sundsvall, alla i första hand attribuerade till Cla

son, ritades av denne tillsammans med Kasper Salin. 

Nämnda byggnader tillkom under 1880-talet. Clason blev ju snart 

professor vid Tekniska Högskolan samt ledamot och sakkunnig än här 

och än där. Det är tveklöst att Clason hade stor betydelse för ut

vecklingen här i Sverige. Men det är också uppenbart att Salin som 

biträde till och från och med 1898 själv stadsarkitekt i Stockholm 

inte hade möjlighet att vidareutvecklas på samma "säljande" sätt 
41) som Clason. 

XI I Kasper Sal in. 
Foto hos Bertha Richert 
Lidi ngö 
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Salin torde emellertid en tid ha varit något av en "svensk Olaf 

Schmidth". Salin höll nämligen föredrag om arbetarbostadsfrågan vid 

Svenska Teknologföreningens sammanträden och han hade vidare ett 
42) "levande intresse för ett sunt och hygieniskt bostadsskick". 

För Norrbyskär fick Salin genom Frans Kempes försorg möjlighet att 

utveckla en del av sina tankar. Trots släktskap herrarna emellan, 

båda indirekt köttslig (se ovan s 15) och vad det gällde förhållan

det till arbetarbostäder, verkar det dock som om Salin fick sitt 

första Norrbyskärsuppdrag mer av en händelse. När man väl hade kon

sulterat honom en gång fick han snart ytterligare några uppgifter 

att lösa och så sent som under hösten 1895 ritade han den del inred

ningsdetaljer för bönsalen. 

Vid den tidpunkten hade han sitt kontor på Drottninggatan 38, men 

Stockholms stad började mer och mer lägga beslag på hans arbets

tid. Han utnyttjades exempelvis flitigt i flera större kommitté

utredningar. Sin tjänst som stadsarkitekt lämnade han 1913. Salin 
44 ) dog i Stockholm på midsommarafton 1919. 

1) Se exempelvis Hedberg Kempe 26 sept 1890. Annonsen ur Svensk Trävaru-
Tidning 14/1891, Stockholm 1891. 
En bild från 1890-talet föreställande såg- och pannhusen i Järved finns 
reproducerad i Wichman 1943, s 239. 

2) Hedberg --*• Kempe 26 sept 1890, Lundberg —• Kempe 18 okt 1890 (Det sist
nämnda brevet i Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, Div 
handlingar, MoDo Arkivet Domsjö), Svenskt Porträttgalleri XVIII, Ingeniörer, 
Stockholm 1905, s 177 samt Wichman 1943, s 242-243. 
Av de två hälsingesågarna var Ljusne störst med sina 20 ramar, varav dock" 
12 var vattendrivna. östrands Ångsåg försågs med 11 ramar medan Skönvik fick 
12. Se vidare Flode'n N A, Sågverkspatronerna, del I, Sundsvall, 1949, 
s 80 samt Wik 1950, s 132 och s 246. 

3) Hedberg —*• Kempe 26 sept 1890. Påpekas kan att Hedberg noggrant förhörde 
sig om Lundbergs kapacitet. Se exempelvis Hedberg —•* A Tenow Skönvik 
26 sept I89O och Hedberg C A 0 Hvitfelt Ljusne 26 sept I89O. 

4) Hedberg —^ Kempe 26 sept I89O. 

5) Kempe —* Hedberg 30 sept I89O. 

6) Lundberg Kempe 18 okt I89O. 
Nämnas kan dock att en broder till Lundberg sommaren 1892 anställdes 
som "simpel snickare" ute på Norrbyskär. Hedberg—•* Nordel 1 7 juni 1892. 

7) Svenskt Porträttgalleri XVIII, Ingeniörer, Stockholm 1905, s 177. 
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8) Kempe Hedberg k sept 1891 

9) Nordel 1 PO, Gustaf Nordel 1 - en kort biograf i, maskinskri vet manuskript 
M o r a  1 9 7 7 ,  s i .  

10) Ibid s 2. Angående Hybo och Norrbo (Hålsjö) se Wik 1950, s 1^7-^8 samt 
Sågverk och människor. Anteckningar från Hudiksvall och Håstaholmens såg 
under 100 år, (Red B Lundberg), Stockholm 1973, s 

11) Till Joh Johansson i Sandvik utbetalades 1.570:- för AO dagars kost, säng
kläder m m för Gust. Nordel 1, Sundsvall. Sandviks Ångsågs AB, Avräkningsbok 
1889, MoDo Arkivet Domsjö. Jfr Svensk Trävaru-Tidning 1889 s 13^, Stock
holm I889. 

12) Sandviks Ångsågs AB, Avräkningsbok 1890, MoDo Arkivet Domsjö. Jfr Kriström 0, 
Holmsunds köping, Umeå 1957, s 83 samt Svensk Trävaru-Tidning, I89O, s. 132, 
Stockholm I89O. 

13) Angående Rundvik se Bylund H, Rundviksverken, i Hembygdsboken Nordmalings 
och Bjurholms socknars historia, Umeå 1962, s 277-280. 

14) Se exempelvis Ultvedt --» Kempe 17 okt 1896. 

15) Se korrespondensen mel lan Kempe och Ultvedt 1898-99. 

16) Se korrespondensen mellan Hedberg (Huss) och Ultvedt 1895—99. 

17) Se Sandviks Ångsågs AB, Avräkningsböcker 1896-97, MoDo Arkivet Domsjö. 

18) Telegram Nordel ! —• Kempe 20 aug 1898. 

19) Telegram Kempe --•* Nordell 22 aug 1898. 

20) Svensk Trävaru-Tidning, 1898 s 229 och s 320, 1899 s A8 och s 1 Wt samt i900 
s I32-I33, Stockholm I898-I9OO. 
Som ett led i exploateringen av de ryska urskogarna bildades ett flertal 
västeuropeiska bolag med sikte på nämnda naturtillgångar. Många män i 
"branschen" från hela Norden, både tekniker och vanliga arbetare, kom att 
dras in i verksamheten under några hektiska år runt sekelskiftet. Svensk 
trävaruindustri låg här väl framme och svenska branschmän kan utan överdrift 
sägas ha varit tongivande. Vidare fanns gott om riskvi11 igt kapi tal. Som 
exempel kan nämnas att familjen Dickson i Göteborg satsade 1 000 000 Hr vid 
bildandet av Petschorabolaget och att "riktiga" engelsmän till en början 
ekonomiskt kom att dominera Strand Wood Companys särskilda Ryss 1andsblftag 
Trävaruaktiebolaget Kowda, vilket bildades 1897. 
Angående Petschora se notiser och artiklar i Svensk Trävaru-Tidning 1897-1900, 
Stockholm 1897~1900. Angående Strand Wood Company och Kowda se även Floden NA, 
Sågverkspatronerna, Del II, Sundsvall 1959, s 201-265 samt Höglund H, Såg vid 
såg jag såg ... Några minnesord om en epok i Sundsvallsdistriktets industri-
historia, Sundsvall 1957, s 108-110. j 

21) Nordell torde med anledning av detta Rysslandsprojekt ha rest från Norrby-
skär den 6 mars 1900, (se Örtenblad ---*• Kempe den 6 mars 1900). Han vä,r 
tillbaka i Sverige i slutet av september samma år. Hos Gunnar Nordell i 
Gävle finns ett pass för Gustaf Nordell utfärdat av Kongl. Svenska och 
Norska General-Konsulatet i Helsingfors och senare stämplat i Mariehaån den 
21 september 1900, antagligen i samband med Nordeils hemresa. 
Jfr även Nordell 19 77, s 3. É 
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22) Norde111977 s 3- Se även Örtenblad --»Nordell 10 nov 1900, 15 mars och 27 
april 1901 samt Nordel 1 —•* örtenblad 13 nov 1900, 9 mars, 20 mars och 2 april 
1901. 

23) Nordell --» Lundqvist 10 mars 1902. 

24) Nordell —»Lundqvist 25 april 1902. 

25) Se exempelvis Huss —* Ultvedt 11 aug 1897, Ultvedt —* Huss 10 nov 1897, 
Ultvedt —* Kempe 22 juni 1898 samt Lundqvist --» Nordell 28 april 1902. 

26) Båda dessa ritningar finns i behåll. Den förra i M0D0 Arkivet Domsjö (Mo Ång
såg I889-I9I5, Planläggning av Norrbyskär), den senare på Förvaltarebostadens 
uthusvind, Norrbyskär Nordmal ing. 

27) Lundkvist T, Socken och Kommun, i Hembygdsboken Nordmalings och Bjurholms 
socknars historia, Umeå 1962, s 426. 
Nordell gjorde åtminstone ett par ritningar för ifrågavarande kommunalhus. 
Se vidare Telegram örtenblad —» Kempe 20 mars 1900 samt örtenblad —»Kempe 
22 mars och 26 mars 1900. 

28) Nordell 1977 s 4 samt Lundqvist--*Nordel1 11 okt och 30 dec 1902. 
Se även Nordell —* Lundqvist 19 mars 1904, 16 aug och 8 sept 1905 samt 
Lundqvist --» Nordell 27 mars 1904, 18 aug och 11 sept 1905-

29) Viksten A, Timmerland. Forss Aktiebolag 1877-1952, Stockholm 1952, s 104. 

30) Hedberg --» Kempe 20 april 1889• 
Bönhuset utvidgades senare av Nordell. Sedan 1949 har det fungerat som 
kontor. Jfr Svedberg E, Domsjö sågverk 100 år, Sundbyberg 1966, s 37 och *»3. 

31) Boman - Brunnström 1972, s 28 - 30 

32) Hedberg —»Ohlson 17 april 1890 

33) En regelbunden byggnadsplan uppgjordes, varefter tomter såldes till arbetarna. 
Tomtpriserna skulle enligt Kempes order vara "moderata", Hedberg --* Kempe 
3 jan I89I, Kempe —»Hedberg 7 jan 1891. 

34) Svenskt Porträttgalleri XX, Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, 
grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, Stockholm 1901, s 164. 
Angående fadern se Lundkvist T, Socken och kommun i Hembygdsboken Nord-
mal ings och Bjurholms socknars historia, Umeå 1962, s 423. 

35) Svenskt Porträttgalleri XX, s 164 och Wichman 1943, s 425-426. 

36) Svenskt Porträttgalleri XX, s 164. 

37) Svenska Teknologföreningen 1861-1936, Biografier redigerade av Govert 
Indebetou och Erik Hylander, Del I Födelseåren 1811-1884, Stockholm 1937, 
s 196. Svenskt Porträttgalleri XX, s 144. 

38) Edestrand H och Lundberg E, Isak Gustaf Clason, Stockholm 1968, s 21 och 
s 28. 

39) Ibid exempelvis s 8-12 samt Lindmark T, Isak Gustaf Clason i Kungl Svenska 
Vetenskapsakademiens Årsbok för år 1932, Stockholm 1932, s 271. 
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26 juni 1919, Stockholm 1919- Uppgiften om Salins kontor enligt hans eget 
brevhuvud år 1895. 

\ 
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1.7 Vidare förberedelser och byggstart 

En del förberedande undersökningsarbeten under sommaren 1891 har 

redan omtalats ovan (s 40). Här kan ytterligare nämnas att man genom 

sprängningar ute på Norrbyskär och i dess närhet i början av juli 

hade undersökt lämpliga stenbrott. Sådana undersökningar hade 

för övrigt redan gjorts under 1889, men då med tanke på ett even

tuellt bygge på Kylörn. Vidare hade man tagit prover i trakten för 

för att utröna "hvarest bästa lera och mursand kan erhållas för 

byggnationerna å Skären", vilket resulterade i att Mo och Domsjö AB 

fick rättighet att hämta sand och lera vid Ängerån på Erik Wallan-

ders skifte."^ 

Någon riktig fart på arbetena blev det inte förrän på hösten efter 

det att Nordell hade blivit anställd. 

Nordelis första förslag 

Nordell hade redan på försommaren, medan han ännu var kvar vid Rund

vik fått i uppdrag att uppgöra plan- och kostnadsförslag för skärens 
2) 

bebyggande. Det hela skulle baseras på en såg om 10 à 12 ramar. 

Nordell deltog som ovan nämnts i den slutgiltiga undersökningen av 

Norrbyskären. Vid detta tillfälle torde han ha medfört en förbe

redande planskiss över skärens framtida bebyggande. En sådan var 

nämligen beordrad. Denna skiss finns inte i behåll, vilket kanske 

inte har någon större betydelse eftersom riktlinjerna för Nordeils 

fortsatta planarbete med all säkerhet drogs upp just i samband med 
3) nämnda besök ute på Norrbyskären. 

I slutet av juli förelåg det första egentliga planförslaget jämte 
4) ett kostnadsförslag som slutade på drygt 700 000 kronor. 

Av planförslaget (se XIII) framgår att sågen skulle förläggas till 

norra ändan av Långgrundet. Därifrån skulle banor byggas till kajer 

och brädgårdar belägna såväl på Stuguskär som på Långgrundet, där 

även fyra pråmskjul och ett brädgårdskontor skulle byggas. 

På Stengrundet planerades ett timmerupplag för vintersågningen. 

I anslutning därtill skulle ett timmeruppfordringsverk byggas. De 

naturliga timmermagasinen mellan skären skulle ytterligare för

bättras genom utfyllnad och byggande av stenkistor och bommar. Mot 

Lillstuguskär projekterades kolgård och i närheten av vattnet ett 

större kolhus. 
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Bostäderna, totalt 30 byggnader samt tillhörande uthus, var tänkta 

att uppföras längs raka gator på Stuguskär, Långgrundet och Tannskär. 

Av dessa skulle förvaltarebostaden med sina stalls- och kontors

flyglar byggas på Stuguskär till höger om vägen från ångbåtskajen. 

En av de friliggande flyglarna skulle fungera som fondmotiv till 

Stuguskärsgatan, efter vilken sex bostadshus för arbetare med uthus 

på andra sidan gatan inplanerades. I slutet av gatan skulle skolhuset 

ligga. 

•MMHMI 

XIII Norrbyskär. Planförslag, Gustaf Nordel 1 1891. MoDo Arkivet. 

De flesta arbetarbostäderna skulle emellertid byggas på Lång

grundet och Tannskär. Den första byggnaden i raden från sågen räk

nat, liksom den något isolerade men vackert belägna byggnaden på 

Tannskärsklippan, vilka vardera innehöll 12 rum, var dock avsedda 

för inspektor, maskinist, sågställare och ångbåtskapten. 

I planförslaget finns inte det planerade varuskjulet på ångbåts

kajen inritat. En liknande kaj med skjul skulle byggas vid Norrbyn 

liksom väg fram till byn. Byggnaden öster om såg- och maskinhusen 

var tänkt som materialbod.^ 

De 27 bostadshusen för arbetare föreslogs innehålla tio rum vardera. 
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Två av husen skulle disponeras för att inhysa tillfälliga arbetare 

medan de andra vardera skulle innehålla fyra lägenheter på nedre 

botten och två spiselrum samt nödiga skrubbar och vindsutrymmen 

en trappa upp. Nordeils traditionella länga (se XIV) behöver inte 
6 ) här närmare kommenteras. 

Till de relativt spatiöst utlagda bostäderna skulle tio tunnland 

jord uppodlas för potatis- och kryddland. Vidare skulle tre bak-

och bykstugor byggas, varav en på Stuguskär och två på Långgrundet 

(Jfr plankartan). Redan nu kalkylerades med telefonförbindelse till 

Skären. 

iftr# «ute 

Ui " ill 
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4. 
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XIV Förslag till bostadshus för arbetare, Gustaf Nordel! 1891. MoDo Arkivet. 

Sammanträde i Härnösand 

Torsdagen den 30 juli 1891 besökte Nordeli Frans Kempe i Härnösand. 

I sitt sällskap hade han Gustaf Hedberg. Nu skulle förslagen dis
kuteras. 
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Det mesta i de av Nordell presenterade förslagen tycks ha gillats 

av Frans Kempe, men det var ju också denne som hade gett direktiven. 

En sak som dock tydligen kom att diskuteras var bostädernas utform

ning. Därvid deltog eventuellt även arkitekt Albert Thurdin. 

Hedberg hade den 15 juli avsänt planutkast för över- och undervåning 

till ett bostadshus för arbetare avsett för Norrbyskären. Hustypen 

var tänkt för sex familjer och i medföljande brev bad Hedberg Kempe 

låta Thurdin granska förslaget och med detta som utgångspunkt upp

göra nya ritningar. Huruvida så skedde är obekant. Dessutom har 

inte Hedbergs ritning kunnat påträffas och ej heller något bearbet

ningsförslag av Albert Thurdin. Påpekas bör dock att det i MoDo:s 

ägo finns en osignerad, odaterad ritning till en arbetarbostad (se 

XV) som mycket väl kan vara tillkommen med utgångspunkt från denna 

Hedbergs ritning. Hedbergs noggranna beskrivning av sitt förslag 

och hur han tänkt sig fasaden överensstämmer till alla delar med 

den påträffade, osignerade ritningen. Man kan dock på stilistiska 

grunder klart fastslå att Hedberg inte gjort detta ritningsarbete. 

Däremot verkar det rimligt att Albert Thurdin hållit i pennan och 

i så fall skulle den påträffade ritningen kunna vara den Hedberg-

Thurdinska. Ritningen kan vidare antagas ha tillkommit under 1891, 

eftersom man samma år på hösten begagnade densamma vid byggandet 

av den första förmansbostaden på Norrbyskär, den s k "Ettan", vars 
9) planlösning helt naturligt därvid blev något annorlunda. (Jfr 

vidare nedan s 139). Både Nordeils och Hedbergs förslag till bostadshus 

för arbetare torde nu däremot ha blivit förkastade. 

Höstens arbeten 

När hösten kom var redan materialanskaffningen i full gång och 

Nordell som nu hade flyttat till Norrbyn för att på heltid kunna 

leda arbetena ute på Skären såg till att lämpligt folk rekryterades. 

Olika önskemål, order och direktiv gick i allmänhet genom förvaltare 

Löfroth, vilken försökte hålla ihop alla trådar, medan alla mer 

praktiska övergripande problem föll på Hedbergs lott. Sålunda fick 

denne exempelvis förtroendet att undersöka var man billigast och 

bäst kunde köpa ett större parti tegel,samt att rådgöra med 

Nordell angående vinterns virkesåtgång och därav följande leveran

ser från Domsjösågen.^"^ 
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Ihr.af If.nTtSTi.* 

XV Förslag till bostadshus för arbetare. MoDo Arkivet (Bostadsförvaltningen). 

Arbetet skulle inte forceras utan framskrida lungt och metodiskt. 
12) Man hade fyra år på sig. "Meningen är naturligtvis att bygga i 

13) alla afseenden utmärkt, såväl beqvämt som solidt". 

Allt förbereddes noga. Men ingenting låstes å andra sidan heller 

fast i planeringen. Förslag till förändringar som kunde tänkas för

bättra något på ett eller annat sätt emotsågs alltid med intresse. 

I det sammanhanget och för att i någon mån peka på Hedbergs be

tydelse måste med Kempes egna ord följande tilläggas: "Jag har nu 

en gång sjelf öfvertagit öfverinseendet af byggandet, bestämt huru 

planen skall blifva och äfven gifvit åtskilliga detaljorder. Dock 

är jag mycket tacksam om Ni ville resa upp och fundera med Nordeli. 
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Ni har vida större erfarenhet i detta avseende än jag och många af 
14) Edra råd äro säkerligen högst beaktansvärda". 

Förhållandet ute t>å Skären torde inte ha varit särskilt avundsvärda 

den första tiden. En norrbyskärsbo får berätta: "Min fader började 

att arbeta med röjning av skogen, och stenbrytning, deras första 

bostad den första veckan var under en stor lummig gran vid havs

stranden, där det nu är en högbana som går fram, sedan blev det 

en liten koj ja med snedtak, när det rängnade så då fick man ligga 

blöt, en kojja på omkring 3x5 meter för bostad åt 14-15 man, in-
15) gången diräkt utan förstuga". 

XVI Norrbyskär. Provisorisk byggnad o 1891. Foto hos Gunnar Nordeli Gävle. 

Ovanstående bild (XVI) från Norrbyskär med text av Gustaf Nordeli, 

som för övrigt skymtar i dörröppningen, torde föreställa en dylik 

provisorisk byggnad under det allra första uppbyggnadsskedet. 

Bolagets eget arbetsfolk i Domsjö och Mo och om vilka företags

ledningen på många sätt månade^"^ deltog i mycket begränsad om

fattning i den första tidens uppbyggnadsarbete. Detta berodde främst 

på att Frans Kempe verkligen föresatt sig att bygga billigt, vilket 
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också var en av anledningarna till att arbetena än så länge inte 

drevs på. Detta skulle med all sannolikhet bl a ha medfört ökande 

arbetslöner. "Allt som kan göras vid Skären på accord bör göras sä. 

Jag älskar ingen dagspenning. Helt och hållet kan den ej undvikas, 

och tycker jag 15 öre i timmen borde vara nog. Härom vet Ni bättre 

besked än jag, men allt måste göras så billigt som möjligt, då nu 

löst folk skall användas kunna vi gerna betala så litet som möj-

ligt.»17' 

Under september månad inrätta

des en provisorisk kaj vid 

Långgrundet för att under

lätta mottagandet av bygg

nadsmaterial m m. Förutom 

virke till en provisorisk 

materialbod överskeppades 

alldeles i början en större 

stenkran samt en "stenbjörn". 

Snart kom två gamla bostads

kaserner från Kylörn, var

av den ena upptimrades på 

Långgrundet och den andra på 

Stuguskär (se XVII) . 

XVI I " Sågkasärn", Långgrundet. Foto 
Bertil Sandlund 1970. Foto hos Evert 
Berglund Hörnefors. 

S k torrtimmer att användas vid uppförandet av den nya permanenta 

bebyggelsen hade förutom vid Kylörn börjat uppläggas på Skären redan 

under sommaren 1890. En del av detta kom nu väl till pass vid upp

timrandet av en ångbåtskaj i närheten av den ena upplagsplatsen på 

Stuguskär. 

"Alla öfriga kajer få bli af ribbaffall från nya sågen och pålas 

utanför dessa med stora mellanrum af vanligt hus eller påltimmer, 

hvaraf finnes nog färdigt. Klädes dessa sedan med vrakbräder blifva 

de förträffliga och prydliga och allra billigast. Gångarna i bräd

gården få klädas med utskottsbräder, så att nog går det åt mycket af 

den varan. Var god meddela byggmästaren mina åsigter. Jag försöker 

nu anskaffa anbud å hvad som i höst skall levereras af materialier 
20) d v s  a s f a l t p a p p e n  &  s p i k a r  d e r t i l l  j ä m t e  d ö r r l å s  e t c  e t c " .  

Hur kajen vid Långgrundet utstakades framgår av pejlingskartan nedan 

( XXIV) . Hur de byggdes se nedan s 85 ff. 
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Mellan skären pågick vidare arbeten med ordnande av timmermagasin 

samt byggande av upphalningsbädd för vintersågningstimret. Denna 

bädd började utformas såsom Nordeils plankarteförslag visat, alltså 
21) 

på Stengrundet och genom ordentliga utfyllnadsarbeten. Se vidare 

nedan kap 2.5). 

Bostadsfrågan 

Redan under sommarens diskussioner om arbetarbostäder (jfr ovan s 58) 

hade Hedberg antytt att han höll på att utarbeta ytterligare ett 

förslag till bostadshus för arbetare, men nu endast för fyra familjer. 

Emellertid skulle varje lägenhet på så sätt bli dyrare att bygga, 

allrahelst han i detta nya förslag tänkt låta varje familj ha sin 
22) egen förstukvist och ingång. 

I slutet av oktober hade Hedberg sitt nya planlösningsförslag 

inklusive fasadritningar helt klart (se XVIII), men allt refusera

des omedelbart och ganska bryskt av Frans Kempe: "Vi bygga för det 
23) sanitära ej på lyx". 

XVIII Förslag till bostadshus för arbetare, Gustaf Hedberg 1891. MoDo Arkivet 



63 

Med "lyx" torde Kempe bl a ha menat byggnadens rika arkitektoniska 

utstyrsel enligt tidens mönsterböcker. Hedberg tillstod också att 

han för byggnadens yttre hämtat detaljdekorationer än här och än 

där. Att vissa snickerier och former visar släktskap med "Ettan" 
2 4 )  

är nog ingen tillfällighet. På ritningen till denna finns för 

övrigt Hedbergs nya förslag till arbetarbostäder skisserade (se XIX). 

XIX Skiss till bostadshus för arbetare. Detalj från ritning. MoDo Arkivet, 
(Bostadsförvaltningen). 

Skissen är som synes mycket svag och dessutom ofullständigt utförd. 

Med tanke på olikheterna främst vad det gäller planlösningen bör den 

ha tillkommit före det färdiga förslaget. Men naturligtvis är det 

också möjligt att skissen gjorts som ett förberedande försök att 

modifiera den av Kempe refuserade ritningen och att vidare någon helt 

annan än Hedberg kan ha hållit i blyertspennan. 

Hedbergs färdiga förslag till bostadshus för arbetare visar exteriört 

ålderdomliga drag, som bl a för tanken'till 1860-talets nygotiska 

centralkyrkor i trä.25) 
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Att som Hedberg göra långsidan till gavel får byggnaden att verka 

oproportionerlig men å andra sidan gör det flacka taket att full vå-

ningshöjd kan erhållas även en trappa upp, varför lägenheterna i 

det närmaste blir identiska. 

Varje lägenhet planerades att omfatta ett rum och kök om tillsammans 
o 

c:a 50 m . Till detta kom som synes ett skafferi, ett väl tilltaget 

"klädrum", en inbyggd förstuga och ett källarutrymme som kunde nås 

via en lucka i golvet belägen i klädkammaren om man skulle bo nere 

och i den nedre förstugan om man skulle, ha sin lägenhet på övre 

botten. 
2 6 ) 

Arkitekt Thurdin torde nog vid det här laget redan ha avskrivits, 

antagligen på grund av sin liksom Hedberg alltför traditionella upp

fattning om arbetarbostäder. Dessutom flyttades nu "Kontoret" till 

Stockholm och där fanns arkitekt Salin. 

Frans Kempe hade i brev till Hedberg uttryckt att han ville bygga 

vetenskapligt och även presenterat ett slags hygieniskt bostadspro-
27) gram. 

Detta bostadsprogram kan sammanfattas enligt följande: 

En lägenhet för arbetare bör omfatta två rum. För att tvinga ('.) 

arbetaren att använda båda rummen skall köket göras mindre - att 

både sova och äta i samma rum är ohälsosamt. 

Genom att båda rummen användes blir arbetarfamiljen följaktligen 

tvungen att städa i båda rummen. Om dessutom lyse monteras i stora 

rummet kommer man även att vistas där på kvällstid. 

Köket skall ligga mot norr, det stora rummet att vistas i mot söder -

solljus dödar bakterier och motverkar bl a difteri. 

I varje fall uppgjordes nu i första hand en förberedande planritning 

till arbetarbostad. Denna tillställdes Löfroth för vidare befordran 

till Nordéll alldeles i början av november. Grundgrävningarna kun-
, ... . 28) de bor3a. 

Ändring i byggnadsplanen 

Kempe, vilken nu sade sig bygga för 7 à 800 personer, ville totalt 

ha plats för minst 42 hus på Långgrundet. Detta får nog betecknas 

som en orimlighet med tanke på tidigare och även nu resta krav på 

potatisland och trädgårdstäppor samt på att husen skulle ligga på 
29) 100 fots avstånd från varandra. 
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Som en första etapp projekterades i alla fall tre hus med utgångs

punkt från den redan till viss del grundlagda förmansbostaden 

("Ettan"). Nu försköts emellertid Långgrundsgatan något västerut 

i jämförelse med Nordeils plankarteförslag. Modifieringen kan klart 

utläsas genom det kraftiga blyertsstrecket på plankartan nedan (XX) 
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XX Norrbyskär. Planförslag, Gustaf Nordel 1 1891. MoDo Arkivet. 

Exploateringen av Tannskär har i detta förslag väsentligen ökats. 

Den motsvaras dock exakt av en minskning av antalet hus på 

södra Långgrundet. Antagligen hade man insett att 8 bostadshus med 

tillhörande uthus i praktiken inte skulle få tillräcklig plats 

på södra Långgrundet. Observera också att denna plan bygger på 

Nordeils arbetarbostadstyp. 

Ändringarna i blyerts är med all sannolikhet, åtminstone delvis, 

gjorda av Frans Kempe själv. Väster om Långgrundsgatan har han 

antecknat: "öppen mark, åker & äng" och mellan byggnaderna kan 

läsas: "Skogen bevaras så vidt möjligt är". Denna uppmaning åter

kommer f ö i brev."^ 
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Anledningen till den nämnda förskjutningen av gatan på Långgrundet 

var bl a att de nya arbetarbostäderna, vilka skulle gavelvändas 

mot gatan, hade en helt annan (kvadratisk) planform. Denna krävde 

något större utrymme. Huvudanledningen var dock att Kempe beslutat 

att skolan inte, som tidigare planerats, skulle byggas på Stuguskär 

utan istället avsluta Långgrundsgatan. Då skolbyggnaderna nu skulle 

förses med fristående flygelbyggnader fanns helt enkelt inte till

räcklig plats vid vägkorsningen mot Tannskär. Därför flyttades nu 

hela gatan, vilket i sin tur innebar mindre utrymme för potatisland 

och brädgårdsanläggning samt medförde att "Ettan" hamnade något utan-

för.32» 

Arbetenas framskridande 

Frans Kempe blev helt naturligt fortlöpande informerad om hur bygg

nationerna ute på Norrbyskär framskred. En rapport från Gustaf Hed

berg daterad den 6 december 1891 ger en uppfattning om läget strax 

före jul: 

"Wid Norrbyskären vara följande arbeten fullbordade: 

Materialhuset, båda gamla arbetarbyggnaderna med uthus, Smedja med 

jernbod & Kolhus, stall för tre hästar samt landdragning af sågade 

torrvirket samt torrtimret. Under arbete vara uthusbyggnaden samt 

grundläggningen för bärdgårdsinspektorsbostaden, grundgräfning för 
jQ0 3 af arbetarebostäderna äfvensom planering af sågen som skedde genom 

påfyllning af jord från grunderna. Eftersom det hördes på Herr Nordeli 

så skulle alla arbetarbostäderna nedöfver Långgrundet blifva af sam

ma storlek och utseende, och är det ju godt att hafva grundgrävningen 

så mycket som möjligt undangjord hvarför jag gaf honom order att 
ne 

verkställa grävning för ytterligare 3 bostäder på så sätt blifver 

vägen klar nedöfver förbi 7 bostäder. Vägen blifver på detta sätt 

både billig och bra, tages med 20 fots bredd på 15 fots afstånd från 

arbetarebostäderna. 

På Skären finnes nu 82 man hufvudsakligast sysselsatta med grund

gräfning, stenarbete, iordninggörande af virke för kajer, brädslå-

ning m m. Grundritningen för arbetarebostäderna anger icke att 

källarne skola hvälfvas men anser jag skäl dertill, hälst som 

hvalfen för hvarje byggnad enligt mina beräkningar ej bör öfver-

stiga 75 kronor och byggnaderna derigenom blifva mycket sundare och 

varaktigare. 
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Det var ännu fullkomligt isfritt kring skären med undantag af det 

grunda vattnet mellan Långgrundet och Blågrundet som var belagdt 

med gångbar is. Ångaren Kylörn var ännu ute och underhöll förbindel

sen med Skären samt hade nu uti sin sista bogsering af utskott plank 

och bräder. Hemställer huruvida det ej i vinter vore skäl uppföra 

ett bageri med svagdricksbryggeri för att uthyra och torde H.H. vara 

god bestämma hvarest denna byggnad skall plaseras, föreslår på Stug-

grundet, men vet ej någon lämplig plats om icke möjligen norr om 

ångbåtsbryggan uppöfver efter stranden. Bageri är alldeles nödvändigt 

få som först äfvenså anser jag ett rum lämpligt för svagdricksbryg

geri bör förenas med denna byggnad eljest komma sådant att anordnas 

på fastlandet och kan derstädes åstadkomma obehag. Flera stycken 

hafva efterhört få hyra plats för uppförande af bageri, men har jag 

svarat att sådan ej uthyres, men att möjligen byggnad snart komma 
33) att uppföras som kan få hyras". 

Man måste beundra Hedberg, inte bara för hans välskrivna rapporters 

skull, utan även för hans aldrig sinande uppslagsrikedom trots mot

gångarna . 

Frågan om bageri och svagdricksbryggeri intresserade Frans Kempe, 

vilken delade Hedbergs uppfattning om att dylik verksamhet borde 

kontrolleras av bolaget. Frågan fick dock bero. Däremot mottogs för

slaget om välvning av källarutrymmena med tillfredsställelse. 

Kempe hade flera gånger tidigare just pläderat för sunda källarut

rymmen och bl a anfört följande: "Det är ytterst skadligt för 

helsan att hafa källaröppningar i förstugan. Den skall alltid vara 

på sidan". 

De nya bostadshuset tar form 

Till järnvägsstationen i Nyåker anlände den 20 december en modell i 

trä till arbetarbostad. 

Ett lag bestående av Frans Kempe, Kasper Salin och ett par "fram-
36) 

stående läkare", hade under en längre tid fört diskussioner med 
37) 

målsättningen att konstruera en bra arbetarbostad. 

En planritning hade som ovan nämnts (s 64) redan sänts upp till 

Norrbyskär och här kom alltså ett mer detaljerat förslag att rätta 
38 i 

sig efter. Kompletta ritningar skulle så småningsom följa. 

De rent hygienska aspekterna hade som ovan framgått (s 64) 

skjutits i förgrunden. Bland de mer praktiska förslagen som nu 
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kommit fram kan nämnas självluftande garderober samt fyllning med 

finfördelad lera och kolstybb i trossbottnarna i stället för den 

traditionella sågspånsfyllningen. Fyllningsingredienserna skulle in

te blandas, utan först skulle man lägga ett lager av finfördelad 

lera., sedan ett lager kolstybb och slutligen överst återigen ett 

lager lera. Denna fyllning ansågs utestänga råttor och ohyra. Dock 

föreslog Kempe något senare en alternativ fyllning enbart bestående 
39) av kalkbruk, men med minst lika goda egenskaper. 

Löfroth hade vidare fått i uppdrag att undersöka huruvida de som 

bodde i Håknäs, av vilka många redan arbetade på Norrbyskär, var 

utsatta för väggohyra. Detta för att kunna bestämma hur väggarna 

skulle konstrueras. Löfroth kunde emellertid glädjande nog meddela 

att Iiåknäsfolket var fritt från ohyra, varför inneväggarna skulle 

kunna boiseras. I annat fall hade väggarna måst putsläggas och då 

hade man varit tvungen att uppföra dem av stående material. 

Modellen, vilken för övrigt hade förevisats på Svenska teknolog-

föreningens fackavdelning för husbyggnadskonst,innehöll viss 

fast möblering, tänkt att ingå i de riktiga husen, såsom diverse 
ventilerade skåp.^^ 

Kempe förklarade nöjt: "Aldrig hafva bättre & prydligare bostäder 

uppförts i Norrland. Den är så väl genomtänkt att det är ett nöje 
43) 

att studera den". ("Den" hänsyftar på modellen). 

1) Hedberg —*• Löfroth 10 juli och 11 juli 1891, Löfroth --»Hedberg 29 mars 
och k april 1889 samt kontrakt angående rättigheten att hämta sand och lera 
vid Ängerån av den 15 nov 1891, Ho Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norr
byskär, Div handlingar, MoDo Arkivet Domsjö. För nämnda rättighet betalade 
bolaget 250 kronor. 

2) Kempe—* Löfroth 16 juni och 15 juni 1891. 

3) Kempe —» Hedberg 16 juni I89I ,  Kempe --• Löfroth 16 och 25 juni I89I .  

k) En 1 2-ramig ångsåg med maskinhus, smedja och reparationsverkstad kalkylerades 
exempelvis till 260 000:-. En normal arbetarbostad om 10 rum med tillhörande 
uthusbyggnad till 7 500:- etc. Slutsumman stannade på 710 51^:~, Kostnads
förslag å Sågverksanläggning i Norrby skärgård. Rundvik den 25 juli 1891 
Gustaf Nordel 1. Mo Ånqsåq 1889-1915, Div handlingar, MoDo Arkivet Domsjö. 
Projekt till Sågverksanläggning i Norrby skärgård. Rundvik den 19 juli 
I89I  Gust. Nordel 1. Mo Ångsåg 1889-1915» Planläggning av Norrbyskär, MoDo 
Arkivet Domsjö. 

5) Kostnadsförslag å Sågverksanläggning i Norrby skärgård. Rundvik den 25 juli 
I89 I .  Gustaf Nordel 1, fio Ångsåg 1889-1915, Div handlingar, MoDo Arkivet Domsjö. 
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6) Ibid samt Projekt till arbetarebostad å 10 rum, Rundvik den 16 Juli 91 
G Nordeli, Mo Ångsåg 1889-1915. Planläggning av Norrbyskär, MoDo Arkivet 
Domsjö. 

7) Kostnadsförslag å Sågverksanlägghfng i Norrby skärgård. Mo Ångsåg 1889~1915, 
Div handlingar, MoDo Arkivet Domsjö. 

8) Hedberg —* Kempe 2 k  j uli 1891, Hedberg —* Löfroth 27 juli 1891, 
Kempe --»Hedberg 27 juli 1891. 
Ett förberedande samtal mellan herrarna hade förmodligen ägt rum i Domsjö 
den 6 juli. Jfr Kempe —Löfroth 1 juli 1891 och Telegram Hedberg —-» Löf
roth 3 juli 1891. 

9) Hedberg —-»Kempe 15 juli och 16 juli 1891 samt ritning till arbetarbostad 
i Bostadsförvaltningens arkiv, MoDo AB, Domsjö. 
Påpekas bör också att en planritning (över- och undervåning) till en arbetar
bostad, typ "länga", innehållande åtta lägenheter (de flesta om ett rum 
och kök) finns bland ritningsmaterialet tillhörigt Norrbyskär. Planritningen 
är varken daterad eller rubricerad. Däremot är den försedd med signaturen 
"P. Appelberg". Ritningen kan ha varit med i de inledande diskussionerna, 
men den kan naturligtvis även ha tillkommit senare. Emellertid har ingen 
sådan ritning omtalats i den av mig genomgångna korrespondensen. Någon 
"P Appelberg" har inte heller förekommit. I Härnösand fanns en arkitekt 
Appelberg, vilken hade haft uppdrag för en annan stor sågverks intressent 
nämligen J A Enhörning i Sundsvall. 

Planritningen i Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, MoDo 
Arkivet Domsjö. Angående Appelberg se Floden 19^9, s 280. 

10) Förutom tegelbruken i trakten kontaktade Hedberg ett par tegelbruk i 
Stockholmsområdet (bl a Ekolsunds tegelbruk) samt ett bruk i Åbord utanför 
Härnösand från vilket också beställningen så småningom gjordes dock efter 
det att Kempe själv gjort upp om priset (500 000 tegel, 37 kr/1000 fritt 
levererat Skären). Hedberg ivrade f ö för att såghuset skulle uppföras i 
tegel. 
Kempe —••Hedberg 29 aug, 1 sept 1891, Hedberg —* Kempe 3 aug, 11 aug, 
26 aug, 9 sept 1891. Hedberg —» J Sund, Stockholm 28 juli I89I, Hedberg 
—E J Westlinder, Härnösand 19 aug 1891. 

11) I  början av september kunde Nordel  1 inlämna en detal jerad skri f t l ig upp
gif t  på beräknad materialåtgång under den närmaste t iden.  Uppgiften upptar 
förutom trävaror även spik,  smide,  papp, verktyg m m. 
Uppgift å Materialier för Sågverksanläggningen i Norrby Skärgård, Norrbyn 
den 5 september I89I, Gust. Nordel 1 (Avskrift). Mo Ångsåg 1889-1915, 
Div handlingar, MoDo Arkivet Domsjö. 
Se Sven Kempe —Hedberg k sept, 10 spet och 15 sept 1891. 
Hedberg Kempe 15 aug och 9 sept 1891, Hedberg — Nordel  1 2 k  sept I89I. 

12) Se exemeplvis Kempe —Löfroth 13 december 1891 

13) Kempe —* Hedberg 11 sept 1891 

l i»)  Ib id 

15) Sågverksminnen E U 35061, Sågverksundersöknigen 19^7, Nordiska Museet 
Stockholm. Avsnittet  publ icerat  i  redigerat  skick i  Sågverksminnen, Svenskt 
l iv  och a rbete 2, Stockholm 19^8, s 73 samt i  Västerbotten 1/2 76, Umeå 1976, 
s 15. Påpekas bör att  berättelsen är en andrahandsredogörelse.  
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16) Se exempelvis kapitlet Koncernens sociala verksamhet, i Wik H, Några data 
om Mo och Domsjö koncernen, Uppsala 19^2, s 2 7 - 2 3 .  
För att ytterligare belysa vad jag menar kan ett par exempel l yftas fram 
ur korrespondensen. Under hösten 1890 var trävarumarknaden ovanligt kärv. 
Frans Kempe skrev: "Det ser alldeles ut som gingo vi ett 1879 till mötes" 
och fortsätter: "En konvention blir ej af; timmer finnes i oändlighet öfver-
allt och vissa brädgårdar är proppfulla. Så lär Lungvik till våren få 18 000 
std på sin brädgård, Kramfors 17 à 18 000". Mot den bakgruden är det kanske 
lite ovanligt att som Frans Kempe i egenskap av företagsledare på 1890-talet 
med skärpa poängtera för sin förvaltare att inte nedsätta lönerna för Dom
sjöfolket. 

Kempe --•* Hedberg 5 nov och 15 nov 1890. 
Under samma period är man dessutom ytterligt restriktiv vad det gäller 
avskedanden av eget folk. Se exempelvis Hedberg --*• Kempe 20 feb 1891. 

17) Kempe —» Löfroth 7 sept 1891. Som jämförelse kan följande citat vara på 
plats: "Här har dugliga timmermän och snickare betalt med 18, 20, 22 ända 
till 25 öre per timme". Hedberg —•• Kempe 9 sept 1891. 

18) Kempe Löfroth 1 sept 1891, Hedberg --•» Nordell 2b sept 1891. 

19) Hedberg —•* Löfroth 7 sept I89O,  Kempe —•* Löf roth 5 nov 1890 och 10 sept 
I89I ,  Kempe —»Hedberg 5 nov I89O.  

20) Kempe --•* Löfroth 15 juli 1891. 

21) Jfr plankarteförslag s 56.  
Kempe ---» Löfroth 10 sept 1891, Kempe Hedberg 11 sept I89I .  

22) Kempe Hedberg 15 juli 1891. 

23) Kempe --* Hedberg 30 okt I89I ,  se även Hedberg Kempe 26 okt 1891 -
Förslag till Arbetarbostäder vid Norrbyn, Domsjö den 25 Oktober 1891 » 
Gustaf Hedberg. Mo Ångsåg 1889—1915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 
Arkivet Domsjö. 

2 b )  Hedberg --•» Kempe 26 okt 1891 - Jfr även med disponentbostaden vid Sandö, 
se Fogelberg 1968, s 139. 

25) Jämför exempelvis med F W Scholanders förslag till ny brukskyrka vid 
Graninge, avbildad i Ahnlund M, Gran ingeverken, järnbruksmiljöer värda att 
bevara, i Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland, Örnsköldsvik 1977» 
s HO. 

26) I annat fall borde han rimligtvis ha förekommit i korrespondensen. 
Emellertid dyker han upp igen i april året därpå, men endast en gång och 
då för att presentera en räkning på 60 kr - kanske ett normalt arvode för 
att rita en byggnad av "Ettans" storlek? Thurdin ---»»Kempe 1 april 1892. 

27) Kempe—» Hedberg 30 oktober 1891 

28) Kempe --*» Löfroth 3 nov 1891, Kempe --•*• Hedberg 6 nov I89I .  Den omtalade 
ritningen har ej påträffats. 

29) Ibid 

30)  Kempe --•* Hedberg 11 dec I89I ,  Kempe —» Löfroth 2 b  dec I89I .  
Copia, Project till Sågverksanläggning i Norrby Skärgård, Mo Ångsåg 1889— 
I9I5» Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 
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31) Se exempelvis Kempe Löfroth 3 nov 1891 - I detta brev omtalas även att 
en trädgårdsmästare senare skall avgöra vad som får huggas bort. 

32) Kempe - - •*  Hedberg 31 okt,  6 nov och 11 dec 1891, Kempe Löfroth 3 nov, 
8 dec och 13 dec 1891. 

33) Hedberg --•* Kempe 6 dec 1891. 

3^) Kempe —* Hedberg 11 dec 1891. 

35) Telegram Kempe Löfroth 18 dec 1891. Modellen har inte påträffats. 

36) Kempe Löfroth 13 dec 189-1. 
Dessa "framstående läkares" identi tet  har tyvärr inte kunnat faststäl las.  
Frans Kempe, s jä lv med kand. hade e tt  påfal lande stort  inslag av läkare i  
sin bekantskapskrets.  Att  de aktuel la läkarna t i l lhörde bekantskapskretsen 
och är att  söka i  Stockholm kan nog me d säkerhet fastslås.  Något arvode för 
konsultat ionen verkar nämligen inte ha utbetalats (Däremot f ick Kasper Sal in 
betalt  för sin medverkan, se K Sal in Kempe 22 jan och 25 jan 189*0 och 
konstruerande av modell  l iksom förfärdigande av r i tningar ägde ju vidare 
rum j ust  i  Stockholm. Av den sistnämnda anledningen måste exemepelvis Kempes 
gode vän p rovinsial läkare Knut Backlund i  Örnsköldsvik uteslutas.  Angående 
övriga tänkbara läkare vi l l  jag anföra föl jande: 

M R B ruzel i  us hade starka ekonomiska intressen i  Mo och Dom sjö AB . 
Han var 2 ggr gift Kempe (jfr ovan s 15). Något dokumenterat hygieniskt 
intresse kan inte spåras, dock var han en erkänd auktoritet i fråga om 
lungsjukdomar och som professor vid Karolinskainst i tutet och överläkare vid 
Serafimerlasarettet torde han ha behärskat det mesta. 

Torbjörn Hwass var gi f t  med Bernhard Kempes dotter Anna ( j f r  ovan s 15). 
Under apri l -maj 1893 företog Hwass en resa t i l l  Tyskland för att  studera 
hygienska åtgärder mot kolera.  Hwass var egentl igen nervläkare.  

Av bröderna Håkansson, August och Olof,  uppehöll  s ig den senare i  Berl in,  
Wien och Holle under vintern 1886, varvid en del  hygienska studier förekom. 

Carl  Häqqström hade som o van nämnts (s id 19) innehaft  akt iemajori teten i  
Heiknäs Sag verksaktiebolag.  Som överläkare vid Pro Patr ias barnbördshus 
bör han vidare åtminstone ha känt Mauri  tz  Sal in ( j fr  nedan).  

Mauri  tz  Sal  in,  gynekolog,  var halvbror t i l l  Kasper.  Genom gif te rmål med 
Bertha Kempe ( j f r  ovan s 15) hade han ekon omiska intressen i  Mo och Domsjö 
AB. Kontakten Frans Kempe -  Kasper Sal in bör r imligen ha förmedlats av 
Mauri  tz  Sal  in.  

N i l s  E d v a r d  S e l a n d e r  var en av Frans Kempes bästa vänner under den medi
c i n s k a  s t u d i e t i d e n  i  U p p s a l a .  H u r u v i d a  u m g ä n g e t  f o r t s a t t e  e f t e r  d e t  a t t  
Frans bl iv it  företagsledare känner jag inte t i l l .  Selander har karakter i 
serats som vå rt  lands förste bakteriolog.  

Curt  Wal 1 i  s var släkt  med "Kemp arna".  Han hade ett  utpräglat  hygienskt in
tresse och g jorde många s tudieresor utomlands. Han var speciel l t  inr iktad på 
skolhygien och utgav f lera skrif ter  i  ämnet.  Han hade dessu tom f ramstäl l t  en 
akademisk avhandling vid Lunds Universitet  bet i t lad: "Hygieniska undersök
ningar angående luftens beskaffenhet i  Stockholms teatrar och k aféer",  
tryckt i  Stockholm 18 79. Wall is bör ha varit  god vän m ed Bru zel ius,  vars 
nekrolog han skrev i  Aftonbladet 1902. 

Se vidare:  
Sveriges Läkarehistoria ,  Fjärde föl jden,  Första delen (A-E),  Stockholm 19 30, 
s 351-52. Tredje delen (0-U),  Stockholm 19 3^,  s 285-87. Femte delen (V-ö), 
Stockholm 1 935, s 58-60. 
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Sveriges Läkare-Historia från konung Gustaf den l:s till närvarande tid, 
Tredje följden, I Svensk Läkare-Matrikel, Stockholm 1886, s 146-48, 410-11, 
418-21, 710-12, 740-42, 891-89^. 

Sveriges Läkare-Historia från konung Gustaf den I : s till närvarande tid, 
Tredje följden, I Svenskt Läkare-Matrikel, Stockholm 1901, s 1065-66, 
1247, 1250, 1483-84, 1507-12, 1624-25. 

Svenskt Porträttgalleri XIII. Läkare-Kåren, Stockholm 1899, s 45, 128, 
130-31. 228 och 278, 

Angående R M Bruzelius eventuella hygienska intresse bör följande påpekas: 
Bruzelius lät 1895 uppföra en magnifik sommarvilla på Högudden, Lidingö. 
Villan är ett tidstypiskt utslag av den förmögna borgarklassens längtan ut 
till l andet och den är planerad i samklang med natur och solljus. Hygienska 
inrättningar som "störtdusch" på vinden och badhus hörde till. 
Fotografier, uppmätningsritningår samt en redogörelse för livet ute på 
Högudden se Holmberg B och Wahlstein S, Ett fritidshus, i Att Bo, HSB:s 
tidskrift för bostad och samhälle, 4/1964, Stockholm 1964, s 128-136. 

Fruarna Margit Kempff och Bertha Richert Stockholm resp Lidingö samt dr Ragnar 
Kempe Örnsköldsvik har haft vänligheten att hjälpa mig vid kartläggandet av 
Frans Kempes medicinska bekantskapskrets. 

Nämnas bör vidare att prof Göran Lindahl Stockholm gav mig tipset om Hög
udden. 

37) Kempe ---» Hedberg 31 okt, 6 nov, 8 dec, 11 dec, 19 dec I89I. 
Kempe —^»-Löfroth 3 nov, 8 dec, 13 dec, 14 dec, 16 dec 1891. 

38) Kempe --» Löfroth 24 dec och 28 dec 1891 -

39) Kempe —* Löfroth 16 dec I89I  och Kempe —* Hedberg 4 jan 1892. 

40) Kempe --*» Löfroth 16 dec och 24 dec 1891. 

41) Se Teknisk tidskrift 1-2/1892, Stockholm 1892 samt Kempe —Löfroth l4 dec 
I89I .  

42) Kempe --•• Löfroth 16 dec 1891. 

43) Kempe Hedberg 19 dec 1891 -
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2 SAMHÄLLETS UPPBYGGANDE 1892 TILL OMKRING 1896 

Att bygga ett sågverkssamhälle var naturligtvis inte bara att bygga 

en såg och några bostäder. För det första måste hela produktionsap

paraten noggrant planeras och byggas därefter. För timrets gång från 

magasinen in genom sågen och ut till brädgården i form av plank, 

battens och bräder,för förvaring där och senare utskeppning,måste 

en mängd anordningar byggas. För det andra måste man sörja för ar

betarnas boende och service. På grund av skärens läge blev detta se

nare nog så viktigt. 

Flera enskilda personer och många företag blev helt naturligt på 

olika sätt inkopplade på vad som skulle ske. 

2.1 Förvaltare 

Inför 1892 var som ovan framgått planeringen i stort beslutad vad 

gäller skärens fortsatta bebyggande. Nordell ledde som förr arbete

na där ute. Allt eftersom dessa framskred ökades emellertid arbets

bördan på denne byggmästare, administratör och arbetsledare, vilket 

föranledde Hedberg att göra följande anhållan: "Det är alldeles nöd

vändigt att Nordell får sig något skrifbiträde för vintern ty han 

hinner ej att egna sig åt arbetenas tillsyn som sig bör då hans tid 

som hittills skall egnas äfven åt skrifning"^. Wilhelm Hallström, 

som var brädgårdsfaktor vid Kylörn, ryckte i fortsättningen in något 

oftare än vad han tidigare hade gjort, men i stort sett blev allt 
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som förr. Nordell hade ett tungt ansvar och Hedbergs anhållan var 

inte överdriven. Fortsättningen kom att visa detta. Nordell, vil

ken f ö antagligen blev den förste,som med familj bosatte sig på 
2) Norrbyskär, kom nämligen i början av 1894 i öppen konflikt med 

sin arbetsgivare och han höll så när på att ge sig av igen. Konflik

ten gällde Nordeils sätt att uppgöra ackord med arbetarna. Kempe 

tyckte helt enkelt, understödd av Hedberg, att Nordell i en del 

fall betalade arbetarna alldeles för bra. Man försonades dock ef

ter det att Nordell lovat att bättre se upp med ackorden i framti

den.""^ 

Några månader senare fick Norrbyskär sin egen förvaltare, Nils Ul-

tvedt, vilken avlastade Nordell allt allmänt administrativt arbete. 

Även Hedberg och Löfroth, vilka ju haft en del av det övergripande 

ansvaret, torde ha känt sig lättade. 

Nils Ultvedt 

Nils Ultvedt kom närmast från Sundsvallsdistriktet och Strand, där 
4 ) han fungerat som förvaltare åtminstone från 1886. 

Som namnet antyder var Ultvedt norrman. Han var född i Ringerike 

1851.^ Efter "middelskolen" hade han rest till England och bl a 

varit anställd hos en firma i trävarubranschen. Han hade också stu

derat vid Gainsford Academy 1873, 1876 i Lübeck och sedan åter en 

tid i England. När han kom till Sverige är inte utrett, men dess

förinnan hade han även hunnit tjänstgöra vid ett sågverk norr om 

Ladoga.^ 

Till Norrbyskär flyttade Ultvedt sommaren 

1894, men han hade då redan brevledes an-
7) svarat för arbetena i några månader. 

Från Norrbyskär reste han för gott den 
O \ 

22 maj fem år senare. Han hade då med 

stor ansvarskänsla lett verksamheten un

der samhällets mest hektiska och expansi

va period. Hyvleriet stod just färdigt 

och genom sågen hade då redan under årens 

lopp stora mängder timmer passerat och i 

form av tiotusentals standard trävaror ut

skeppats till främmande hamnar. X X I  N i l s  U l t v e d t .  F o t o  
h o s  N i l s  A  J  U l 
tvedt,  Söderhamn. 
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Ultvedt var, vad jag kan förstå något trött på Norrbyskär mot slutet 

av sin vistelse där. Det hårda arbetet och kanske även isoleringen 

hade tärt på hans krafter. Då nu A N Versteegh vid årsskiftet 1898/ 

99 hade lockat med en ny plats i Ådalen, hade Ultvedt villigt accep

terat.^ 

Är 1900 satt Nils Ultvedt som styrelseledamot i Graningeverken 

Ultvedt dog i Strängnäs 1922.^"^ 

1) Hedberg Kempe 16 okt 1892. 

2) Se Hedberg --•» Ke mpe 26 mars 1892. 

3) Redan i början av 1892 uttrycktes missnöje med Nordel Is ackordssättning: 

"Jag fruktar ej utan starka skäl att folket deruppe ej är vandt vid strängt 
arbete och är det Herr Nordeils skyldighet att se till att de blifva dugande 
6 arbetssamma. Han får ej gifva dem accorden efter hvad de förtjena om dagen 
utan på grund af hvad en verkligt duglig arbetare kan förtjena. Detta är den 
enda rätta uppfostringsmetoden & alldeles nödigt är att vid nya sågen samma 
arbetsmetoder införes som nu finnes vid Domsjö." Kempe —Löfroth lA mars 
I892.  Se även Kempe —» Löfroth 28 mars 1892, Kempe —Hedberg l*t mars 
I892,  Hedberg --*• Ke mpe 28 febr 1892 och Hedberg —» Nordel 1 3 mars 1892. 

Det hela blev inte akut förrän två år senare. Den i brev vanligtvis fåordige 
Nordel 1 blev som svar på ett skarpt brev från Kempe föranledd att anföra föl
jande: 

"Af brefvet synes det som jag här å Skäret varit till mera skada än gagn och 
att det för öfrigt kanske varit bäst om jag aldrig kommit hit. Jag erkänner 
att accordet å brädgårdsbanan blef för högt i att jag borde ha varit mera 
f örs ik tig  v id  d e s s  u p p g ö r a n d e .  F å r  n u  b i t t er t  ån gr a  a tt  s å  e j  ske dt  o c h  t ill  
mitt försvar endast säga att hade vintern bli fv i t svår och ohjelpsam så hade 
nog ej accordet blifvit så högt och misstag vid ett accords uppgörande nog 
kunnat ske äfven en annan här som så mångfaldiga arbeten förekomma. Beskyll
ningen att anläggningen härstädes genom mitt förvållande kommer att fördyras 
med 25 à 30 procent därmed att jag betalt för höga accordspri ser vågar jag 
påstå är i högsta grad orättvis. De arbetare som haft bästa betalningen äro 
snickarna och dessa äro ej många. Dessa har i allmänhet på strängt accords-
arbete hållit sig 25 à 35 i timmen. Detta vill jag ej kalla hög betalning ty 
lite hvarstans får man nog betala en duglig snickare 20-25 i timmen vid van
lig dagsverkgång. De som härnäst haft den bästa betalningen äro timmermännen 
och var nog deras accord å kajtimring väl högt från början. All bostadstim
ring har dock varit lågt betald och har ej deras förtjenst å accordsarbeten 
i allmänhet varit större än 20 å 22 öre per timme. Vanliga grofarbetare har 
haft minsta betalt och har de i allmänhet till det yttersta fått gjort rätt 
för sig det de fått, därom jag inget annat skall kunna säga. För öfrigt har 
jag ingenting att förebrå mig, har alltid noga följt med och öfvervakat de 
arbeten som här utförts och allt från början med lust och efter bästa förmåga 
tänkt på Bolaget och Skärets bästa. Hade hoppats att kunna hälst få vara med 
till Sågen blifvit färdig, då man varit med jag vill säga under den värsta 
och svåraste tiden. Man då jag nu allt detta vet det Herr Konsul anser att 
anläggningen genom mig fördyras och för öfrigt tviflar om jag är bra härstä
des är nog bäst att jag fortast lämnar min anställning här." 
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Nordel 1 —* Kempe 18 febr 1894. Se i första hand även Kempe —* Nordel 1 
12 febr och 22 febr 1894 samt Nordel 1 Kempe 27 febr 1894. 

4) Se Hornel 1 1886, s A3. Jfr även Höglund 1957» s 109. 

Strand ägdes av firma Axell & Co. Severin Axell var mycket nära vän till 
Frans Kempe. Axell dog 1892 och firman kom att säljas, vilket delvis torde 
förklara Ultvedts flyttning. Se även Flodén 1949, s 344 och 392. 

5 )  N il s  var  född  p å  gå r de n  Ul t v e d t  i N o rde rh ov s  so cken  R i n ge r i k e,  Bu sk eru ds  a m t .  
Ultvedt N, Några data rörande Disponenten Nils Ultvedts härkomst och ungdom, 
maskinskri vet manuskript, Söderhamn aug 1977, s 1. En broder, Alf, kom också 
över till Sverige och sågverksindustrin. Omkring sekelskiftet återfinnes den
ne  s om  f ö rv a lt a re  v id  R ö  s åg v e rk  o c h  1 90 1  b l ev  h a n  v e r k s t ä l l a n de  d i r ektör  vi d  
Nylands Ångsåg. Från Ringerike kom även skaparen av Björkå AB Ole Gjörud. Se 
vidare Höglund 1961, s 30 och 174. 

6) Ultvedt 1977, si. 

7) Se korrespondens jan-juli 1894. Bohaget fick inte Ultvedt upp förrän i mitten 
av oktober. Ultvedt --• Kempe 12 och 21 okt 1894 samt Ultvedt —» Hedberg 
3 okt och 18 okt 1894. Han anställdes mot en lön av 4000 kr om året samt en 
extra förmån i form av 8 liter mjölk om dagen. Tjänstemännens löner och för
måner. Norrbyskär 10 okt 1894. Bilaga till brev Ultvedt Kempe 12 okt 
1894. Mjölken skulle så småningom bytas mot två kofoder ute på "Skären". 
Kempe —• Ultvedt 15 okt 189*». 

8) Hedberg ---> Treffenberg 14 maj 1894 och Amnéus —» Kempe 22 maj 1899. 

9) "Som jag under de par sista åren och i synnerhet senare hälften af fjolåret 
mä rkt  e n  ti llt agan de  d y s te r h e t  s a mt  ök ad  n e r v o s i t e t  o c h  s ö m n l ös h e t  o c h  då  l ä
karna härför tillrådt mig ombyte af vistelseort, har jag på grund deraf an
se tt  d e t  v a r a  n ö d v ä n d i g t  sk a ff a  m i g  a n n a n  pl a ts .  Då  nu  v id  N y å r e t  e t t  f ö r  m i g  
ganska förmånligt tillbud yppat sig, idet nemiigen Herr A N Versteegh i Her-
nösand erbjudit mig plats hos sig, har jag efter närmare begrundande antagit 
denna plats". "Jag blefve Eder serdeles förbunden om jag med första finge mot
se Edert benägna medgifvande om tillåtelse att få lemna min befattning här-
städes under instundande Maj månad". Ultvedt —» Kempe 7 jan 1899. 

"Ehuru det är tråkigt att du lemnar, kan jag dock ej annat än af hjertat gra
tulera dig, ty jag är förvisso öfvertygad, att du i intet afseende bör komma 
att sakna Mo, som efter dagens tunga ej kan lemna någon egentlig förströelse, 
om man någon gång önskar sådan och ej heller, hvad jag tycker, lemnat löne
ersättning i förhållande till obehag och arbete". Huss —* Ultvedt 24 jan 
1899. 

Huss hade efterträtt Hedberg, Amnéus efterträdde Ultvedt. 

Ultvedt hade med all sannolikhet tjänstgjort i Ådalen förut, antagligen både 
på Lug nvi k  o c h  St römnäs .  N  D  Q v i s t  s k r e v  f ölja nde:  " Ul t ve d t  h a r  v ar it  ho s  m i g  
och är en mycket dugande förvaltare". N D Ovist —• Joh Åkerblom 24 febr 1896, 
(brevet finns Î kopia som bilaga till brev från Frans Kempe till Nils Ultvedt 
29 febr I896.  Joh Åkerblom bodde i Falun och var trafikchef för Södra Dalarnas 
Jernvägar. Brevet från den legendariske N D Qvist var ett slags introduktions
brev för sonen Johan, vilken ämnade praktisera på Norrbyskär). Ang Ultvedts 
eventuella anställning vid Lugnvik se Höglund 1961, s 122. 

10) Höglund 1961, s I67.  

1 1 )  U l t v e dt  1 97 7 ,  s  1 . 
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2.2 Entreprenörer och leverantörer 

Entreprenörer 

Många hantverkare eller snarare entreprenörer kom att vistas ute på 

"Skären" under hela uppbyggnadsskedet. Några skall här särskilt om

nämnas, eftersom de hade hand om relativt stora arbeten. Av dessa 

fanns August Westerberg på plats redan från hösten 1891. Westerberg 

ansvarade för alla grundläggnings- och markplaneringsarbeten. Med 

egna hästar och stort manskap (exempelvis 30 man i början av 1892) 

bröts och forslades sten från Kalmaren samt schaktades, kördes grus 

och grävdes husgrunder m m. 

Av verifikaten framgår att August Westerberg utförde arbeten åt bo

laget för tiotusentals kronor.^ 

Bland snickarmästarna kan G Tafelin nämnas. Han inträdde i bolagets 
2 )  

tjänst under våren 1892. 

Vid ungefär samma tid skrev Hedberg: "Har här vidtalat en skicklig 

och bra murare som murat åt Bolaget under en följd af år såväl sågen 

som öfrigt, äfven så har han murat Alfredshem, Näske, Dals m fl så

gar så han är fullt hemmastadd i alla murningsarbeten äfven så är han 
3) 

kakelungsmakare". Murarmästaren, som hette Erik Sjölund, anlände 

i maj 1892 strax före 56 kakelugnar från Forsstén, Forsell & C:o i 

Uppsala, vilka dock i sin tur snart följdes av egna kakelugnsupp-

sättare. Men sjölund blev i alla fall Norrbyskär trogen åtminstone 

fram till sekelskiftet.^ 

Det mesta av både de inre och de yttre måleriarbetena leddes av O F 

Nordell från Levar. Huruvida denna målarmästare var släkt med bygg

mästaren känner jag inte till, men det verkar föga troligt. O F Nor

dell tillhörde även han den grupp av olika hantverkare som var med 

ifrån början. Han anställdes antagligen under sommaren 1892. Hans 

namn förekommer i brev och handlingar även efter sekelskiftet.^ 

Adam Häggström hade många beställningsarbeten för Mo och Domsjö AB. 

En hel del kunde göras i plåtverkstaden hemma i Umeå. Större arbe

ten såsom taktäckning av såghuset och senare samma arbete på hyvle-

ribyggnaden krävde dock att han med sitt folk vistades längre peri-
6 )  

oder ute på Norrbyskär. 

Påpekas bör dock att dels anställde dessa entreprenörer, dvs 
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även ovannämnda murar- och målarmästare/ i sin tur eget folk och 

dels sände de större leverantörerna av maskingods m m, som ex

empelvis Bolinders, egna uppsättare och arbetare till Norrbyskär 

under kortare perioder. Dessa lösarbetare på byggnadssidan är emel

lertid inte så lätt att spåra, eftersom de bara i undantagsfall fö

rekommer i bolagets räkenskaper. Detta gäller dock inte helt för Bo

linders folk, vilket under leveransperioderna ofta nämns i korre

spondensen. 

Hur exempelvis de olika murnings- och målningsarbetena framskred 

månad för månad kan lätt utläsas ur kassa- och journalverifikationer

na. Där finns också uppgifter om många andra hantverkare och arbeta-
7) 

re, som jag i denna korta översikt inte funnit anledning att nämna. 

Leverantörer 

Alla leverantörer av byggnadsmaterial m m till Norrbyskär har sam

manfattats i en tabell. 

Tabellen (XXIII) bygger förutom på korrespondensen även på kassa-

och journalverifikationer 1893-1896. Uppgifterna från den absolut 

första tiden har dock endast hämtats ur korrespondensen, eftersom 

inga verifikationer från den tiden, såvitt jag kunnat utröna, finns 

i behåll. 

Avsikten är i första hand att ge läsaren en uppfattning om varifrån 

alla "byggstenar" levererades. Tabellen skall med andra ord förhopp

ningsvis kunna hjälpa till med att svara på frågor av typen: Vart 

vände man sig för att köpa vad? Vad kunde den egna regionen erbjuda? 

Vilken eller vilka norrländska kuststäder kom att bli dominerande 
Q \ 

i sammanhanget och varför? etc. 

Innan den egna sågen på Norrbyskär sat,tes i drift 1895 kom allt er

forderligt sågat virke i pråmar från Domsjö. Fortsättningsvis togs 

dock endast hyvlat virke därifrån. 

Av leverantörerna i trakten bör särskilt Håknäs Handels Aktiebolag 

framhållas. Tillsammans med Nordemans i Örnsköldsvik levererade de 

under de första två åren småsaker och förnödenheter av nästan alla 

tänkbara slag - allt från spik till havre åt hästarna. Denna roll 

övertogs efter Ultvedts tillträde till stor del av grosshandlarna 

Jos Carlander och Richard Rönne i Sundsvall. 
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X X I I .  N o r r b y s k ä r ,  S m e d e r  o c h  m u r a r l a g ,  1 8 9 * + .  F o t o n  h o s  G u n n a r  N o r d e l ] ,  G ä v l  
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Nyviks Tegelbruks största betydelse ligger efter 1896, men redan nü 

skedde en del mindre leveranser av tegel till Skären. 

Från Umeåområdet levererades mycket lite varor, även om leverantö

rerna enligt tabellen är flera än de från Örnsköldsvik. I den sist

nämnda staden fanns förutom Nordemans, Jerfeds Mekaniska Verkstad 

och därifrån kom ett stort antal skräddarsydda produkter liksom järn-

manufaktur som järnspisar, brädgårdsvagnar etc. 

Allt glas togs från Sandö och tegel togs till en början från Âbord, 

men i övrigt spelade den regionen knappast någon roll. 

Att Sundsvalls leverantörer totalt sett blev de dominerande för Norr-

byskärs del torde inte vara särskilt svårt att förklara. En av anled

ningarna bör ha varit att Ultvedt redan hade upparbetade kanaler att 

tillgå - det var ju ganska naturligt att denne förvaltare med sin 

bakgrund vände sig till Sundsvallsgrossister. 

Dessutom var Sundsvall det utpräglade sågverksdistriktet och på många 

sätt Norrlands öga mot söder. Från Sundsvall kunde följaktligen det 

mesta rekvireras, detta gällde inte minst just sågverksförnödenheter. 

Flera av grossisterna, främst då Carlander och Rönne, kunde i prin

cip åtaga sig att leverera vad som helst. När Ultvedt lämnade in si

na önskelistor visade det sig i allmänhet, att Sundsvallsgrossisterna 

kunde sälja till de absolut lägsta priserna och låg man någon gång 

för högt från början hamnade man ändå så småningom på den för Ul

tvedt mest acceptabla prisnivån. 

Vissa specialartiklar köptes dock som synes direkt från Stockholm 

eller ibland även från annat håll. Bland alla leverantörer stod na

turligtvis Bolinders och i någon mån Luth & Rosén i en klass för sig. 

Från den förra verkstaden levererades allt sågverksmaskineri inklu

sive ångmaskiner, kapverk och andra anordningar för brädgården m m. 
Q\ 

Sina första sågramar hade Bolinders levererat till Sandö redan 1853. 

Mot slutet av århundradet dominerade man marknaden, vilket framgår 

av följande citat hämtat ur Svenska industriella verk och anläggning

ar 1895: 

"Bolinders ångsågar hafva, kan man utan öfverdrift påstå, erhållit 

världsrykte. De största sågvérken i vårt land hafva byggts av denna 

verkstad, såsom Norrbyskären, Bollsta, Kramfors, Korsnäs, Hybo, Mo-

Domsjö, Jerved, Skönsvik, Svartvik, Storfors, Vifstavarf, Karlfors, 

Heffners i Sundsvall osv, tillika med ett flertal sågverk i Finland, 
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LEl/ERANTÖR EXEMPEL PÅ VAROR 

Carlson C liJ Jernhandel Nordmaling diverse järnvaror 
Dahls brum J E Nordmaling kammarorgel skolan 
Håknäs Handels Aktiebolag Filial Norrbyskär diverse 
Lundmark C Ü Nordmaling dynamit 
Nyv/iks Tegelbruk Nordmaling tegel 
Odins Filial Aktiebolag Nordmaling frö 
Olofsfors Bruk Nordmaling smide 

Bäcklund N J Umeå järnvaror 
Dahlbom C E skeppshandel Holmsund oljeprodukter 
Fjellström Gust Umeå linolja, krita 
Häggström Ad Umeå plåt, metallkärl 
Naeslund Oscar Jernaffär Umeå järnvaror 
Robertsfors Bruk Robertsfors smide 
Roger L Umeå talg, ister 
Schildt Conr Umeå elektr artiklar 
Umeå Skärgårds Handels Aktie
bolag Holmsund tjärbörstar, penslar 

Domsjö Ångsåg Domsjö sågade o. hyvlade trävaror 
Jerfeds Mekaniska Verkstads 
Aktiebolag Järved verkstadsprodukter 
Nordeman F \J Jernkramhandel Örnsköldsvik diverse 
Zachrisson G B Örnsköldsvik sanitetsporslin 

Andersson Harald Jernvaru-Affär Härnösand järnvaror 
Hamberg Nils Härnösand byggnadsmaterial 
Johansson J A Bo khandel Härnösand skolbänkar, skolmateriel 
Sandö Glasbruks Aktiebolag Frånö glas 
Västernorrlands Läns Trädgårds
förening Aktiebolag Härnösand träd, buskar 
Abords Tegelbruk E 3 Uestlinder Härnösand tegel 

Andersson Alfr Sättna hyvelbänkar skolan 
Berg Ci F Sundsvall kalk 
Berencreutz Ad Sundsvall färg, linolja 
Carlander Jos Sundsvall diverse 
Fernlunri S & Co, Mohögs Mek 
Verkstad Sundsvall verkstedsprod, gjutstål 
Filen A L Bleck & Plåtslageri Skönvik plåtarbeten 
Kihlman Carl Sundsvall tapeter 
Lindgren A J Je rnvaru-Affär Sundsvall järnvaror 
Olsson N Aug Sundsvall gummivaror 
Rehbinder J Sundsvall ramsågblad 
Rönne Richard Sundsvall diverse 
lüallerstedts Maskinaffär Sundsvall maskinförnödenheter 
Uernlund Oscar Sundsvall räls 
Strömberg Gustaf Sundsvall syror 

Beronius E V Mek Verkstad Eskilstuna verkstadsprodukter 
Gadö Fabriks Aktiebolag l/albo slipverktyg 
Norrbottens Läns Trädgårds
förening Luleå plantor 
Söderhamns Smergelskifs & Fil
fabrik Söderhamn slipverktyg 
Upsala Kakelfabriks Aktiebolag 
(Forsstén, Forsell & Co) Uppsala kakelugnar 

X X I I I  Tabel len fortsätter på nästa s 
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LEVERANTÖR EXEMPEL PÅ VAROR 

Backman & Co Stockholm kontorsmöbler 
Bernström & Co Maskinagentur Stockholm maskinförnödenheter 
Bolinders J & C G Mekaniska 
Verkstads Aktiebolag Stockholm sågverksutrustning 
Boström & Boström Stockholm inredningsdetaljer 
Ericsson P & Co Filial Stockholm inredningsdetaljer 
Ericsson & Köhler Stockholm tapeter 
Fredfors Fabriks Aktiebolag Stockholm remmar 
Graham Brothers Stockholm remmar, ramsågblad 
Grundborgs Fabriker Stockholm isolermassa 
Hagendahl E A Stockholm frö 
Hector & Co Stockholm cement, presseningar 
Hellman & Co Stockholm konsistensfett 
Hilleviken Aktiebolag G Förse-
lius Stockholm tegel 
Jacobsson Carl & Co Stockholm kitt, handverktyg 
Karta & Oaxen Kalkbruk Stockholm kalk 
Kuntze & Co Aktiebolag Stockholm remmar 
Liljeholmens Persienn & Markis-
fabrik Stockholm gardiner kyrksalen 
Luth & Roséns Elektriska Aktie
bolag Stockholm elektrisk utrustning 
Marino & Comp Stockholm garderobsklosett 
Nordstedt P A & Söner Stockholm skolmateriel 
Rylander G E Import & Export-
Affär Stockholm rör, pumpar 
Rylander & Rudolphs Fabriks-
Aktiebolag Stockholm skorsten 
Sievert Max Stockholm kabel 
Tesch Wilhelm & Co Stockholm metall 
Tornborg & Lundberg Maskin-
affär Stockholm maskinförnödenheter 
Uhnér & Co Stockholm inredningsdetaljer 
Ullman & Co Stockholm manglar 
Wahlen & Block Stockholm packningar, ventiler 
Wiman & Comp Stockholm kaminkakelugn skolan 
Åkerlunds Etablissement 
Aktiebolag Stockholm möbler 

Deijenberg & Co Göteborg remmar 
Fredriksson Carl Träförädlings 
Aktiebolag Katrineholm kontorsmöbler 
Gårda Gjuteri och Mek Verk
stad Göteborg svarv 
Höganäs Stenkolsbolag Höganäs tegel, lera 
Stridsberg & Biörck Trollhättan ramsågblad 
Takpapp & Asfaltfabriken Helsingborg takpapp 
Trägårdh Johan & Co Göteborg borrmaskin, frasmaskin 
lilickman & Stillström Göteborg färger 

XXI II  N or rby skä r.  V ar u le v er an t ör e r  u n d er  u ppbyg gnads skede t  ( t ab e ll ) .  
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Ryssland, Tyskland, Holland, Brasilien etc eller öfver 300 st kom

pletta sågverk. Vid etablissemanget tillverkas, såsom framgår af det 

ofvan påpekade, alla slags maskiner för sågverk, såsom enkla och 

dubbla sågramar för timmerdimensioner upp till 110 centim. diameter, 

cirkelsågar för kantning, stafsågning och kapning, delningsramar 

för hyflingsmaskiner m.m. Af verkstadens sågramar är för närvarande 

öfver 2,000 st. i bruk"."^ 

För Norrbyskärs del skedde leveranserna 1894-95. Men kontakten av

stannade inte härmed utan intensifierades ånyo fram emot sekelskif

tet då hyvleriet byggdes. 

Luth & Rosén var ett av sekelskiftets ledande företag när det gällde 

belysningsanläggningar och kraftöverföring. Verksamheten hade i blyg

sam skala påbörjats vid mitt en av 1880-talet. Bland de städer som 

före sekelskiftet anlitade aktiebolaget ifråga för byggande av elek

trisk belysningsstation kan nämnas Umeå."^ 

Till Norrbyskär levererades med början 1895 dynamomaskiner, ackumu

latorer och diverse annan elektrisk utrustning. Även för Luth & Ro

sén gäller att kontakterna bestod och utvecklades vidare. 

Det finns anledning att återkomma till flera av de ovan nämnda leve

rantörerna i den löpande texten nedan. 

1) Verifikationer till Kassa och Journal 1893-1900. Förvaltarbostadens uthusvind, 
Norrbyskär, Nordmal ing. 

Sven Westerberg kritiserades av Frans Kemper "Grundläggare Westerbergh till
talar mig ej synnerligen, ty han kan ej hålla sitt folk i ordning och dess
utom har han ej i tid i vinter framskaffat sten, så att vi för hans räkning 
fått extra arbeten på halsen". Kempe Hedberg 16 juni 1892. 

Uppgiften om "30 man" se Hedberg —» Kempe 31 jan 1892. 

2) Hedberg —» G Tafel in, Husum 2 k  april 1892. 
Se vidare Verifikationer till Kassa och Journal 1893-1900. Förvaltarebostadens 
uthusvind, Norrbyskär, Nordmal ing. 

3) Hedberg —*• Nordel 1 april 1892. 

4) Hedberg --*• N ordeli 1A april, 3 maj och 7 juni 1892. 
Hedberg —• Forsstén, Forssell & C:o, Uppsala 20 maj 1892. 

Se vidare Verifikationer till Kassa och Journal 1893-1900. Förvaltarebostadens 
uthusvind, Norrbyskär, Nordmal ing. 

5) Hedberg G Nordeli 7 juni 1892, Lundqvist —» 0 F Nordel 1 28 mars 1903 
m fl brev. Se vidare Verifikationer till Kassa och Journal 1893-1900, Förval
tarebostadens uthusvind, Norrbyskär, Nordmal ing. 
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6 )  U lt v ed t  • — A  Häggs tröm  5  s e pt  1 8 9 4  o c h  7  ju li 1 8 9 8  m. fl.  b r e v .  

Se vidare Verifikationer till Kassa och Journal 1894-1900, Förvaltarebosta
dens uthusvind, Norrbyskär, Nordmal ing. 

7) Huvudböckerna ger naturligtvis samma uppgifter på ett ännu enklare sätt, men 
inte på långt när så detaljerat. 

8) Tabell en kräver följande kommentar: 

Med leverantörer menas de som levererade material, maskiner samt diverse ut
rustning och förnödenheter under uppbyggnadsskedet. Häri ingår även en del 
inven t a r i e r  s å v ä l  f ö r  den  i n d u s t r ie l l a  dri fte n  s o m  f ör  a t t  s am häl le t  me d  al l a  
sina funktioner skulle fungera på ett sådant sätt som bolaget med sina inköp 
avsåg. Även leverantörer av varuslag för själva byggandet (t ex verktyg) finns 
med i uppställningen. Påpekas bör ätt leverantörer, och då i första hand "en-
gångs leverantörer", av småsaker här uteslutits för att inte belasta tabellen 
i onödan. 

9) Gårdlund 1945, s 81. 

10) Bolinders Mek. Verkstad, I Svenska industriella verk och anläggningar, Il
lustrerad teknisk tidskrift under medverkan af ett flertal framstående fack
män, första årgången, Stockholm 1895, s 44. Att nämnda pubi i kat i on var ett 
slags reklamorgan behöver inte i detta fall nedsätta källvärdet, jfr Gårdlund 
1945. 

1 1 )  L u th  &  Ros én s  E le kt ri sk a  A k t i ebo lag,  I S v e n s k a  in d us t r ie l la  ve rk  o c h  a nl äg g 
ningar, Illustrerad teknisk tidskrift under medverkan af ett flertal fram
stående fackmän, fjärde årgångenj Stockholm 1899, s 42 och 47. 
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2.3 Kajer och brädgårdar 

Kajanläggandet hade påbörjats under hösten 1891 (se ovan s 66 ) , men 

först efter årsskiftet tog arbetena ordentlig fart. 

En första hamnsyn hölls i maj 1892. Först i februari året därpå ut

färdade Kongl Lotsstyrelsen den resolution,som medgav Mo och Domsjö 

AB rätt att uppföra kajbyggnader på Långgrundet, Stengrundet och 

Stuguskär.^ Vid det laget hade man hunnit en bra bit på väg. 

Arbetena tog flera år i anspråk. Sågen hann komma igång innan alla 

kajer var timrade, alla stapelbäddar lagda, alla banor resta, alla 

pråmskjul byggda o sv. Påpekas bör dock att vissa utfyllnadsarbe

ten helt enkelt inte kunde slutföras förrän sågen hade varit igång 

en tid, eftersom dessa arbeten förutsatte god tillgång på sågavfall. 

Planering 

Under sensommaren 1891 hade Nordell låtit företaga en del djupmät

ningar för att kunna planera för kajbyggnationerna och för att få 

förvissning om att större fartyg skulle kunna ta sig in till Norr

byskär. ̂  

XXIV. Pej1 ingskarta över området närmast väster om Norrbyskär, 
1892. MoDo Arkivet. 
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En mer noggrann pejling och inmätning av den blivande inseglings-

leden väster om "Skären" (se XXIV) gjordes emellertid under vinter

halvåret under ledning av Wilhelm Hallström. Den södra farleden 

visade sig hålla ett djup av inte mindre än 31 fot, vilket var fullt 

tillräckligt. För att visuellt kunna bedöma inseglingsledens bredd 

och läge lät Hallström,överallt där djupet understeg 25 fot,sätta 
3) upp ribbstakar. 

Enligt Nordeils båda första planförslag från sommaren och hösten 1891 

skulle brädgårdskajer byggas såväl på Långgrundets västsida som på 

sydänden av Stuguskär (se ovan XIII och XX). Uppförandet av Stugu-
4) skärskajen kom dock ganska snart att skjutas på framtiden. 

Nordeils båda förslag var i stort sett identiska vad beträffar kaj-

och brädgårdsanläggningen på Långgrundet. Endast pråmskjulens orien

tering skiljer de båda förslagen åt. Ungefär mitt på kajen skulle 

göras en utbyggnad på vilken ett hamn- och brädgårdskontor skulle 

placeras. 

I december 1891 hade Nordell gjort ett detalj förslag avseende denna 

utbyggnad (se XXV), men lite senare samma månad kom Hedberg med ett 

reviderat förslag (se XXVI), eftersom Nordelis som var större ansågs 
5) bli för kostsamt att utföra. 

./t-'., 
. .  g ,  Y  1  

k...t....I* f i t 4» **" »i- W/t. /ty 

// //)>/ 

XXV. Förslag till kajutbyggnad, Gustaf 
Nordell 1891. MoDo Arkivet. 

XXVI. Förslag till kaj utbyggnad, 
Gustaf Hedberg 1891. MoDo 
Arkivet. 
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Båda förslagen gick ut på att innanför den egentliga utbyggnaden 

och väl skyddat bygga hamn för mindre båtar. Hamnen kunde exempel

vis användas av anländande befäl från fartyg,som i väntan på last-
6 i ning hade ankrat upp i höjd med Truthällan. Enligt Hedberg borde 

hamn- och brädgårdskontor samt redskapshus, i motsats till vad Nor-

dell ansåg, ligga under samma tak och med en sex meter bred gång 

rakt genom byggnaden. Den borde också flyttas in mot nedgångarna 

till båthamnen. 

Även om nu Hedbergs förslag till alla delar gillades av Kempe blev 

resultatet, när byggnationerna äntligen var slutförda, mer i över-
7) 

ensstämmelse med Nordeils förslag. ' 

M" fi' AjftàÉhr 

r jL Ti .i i.-iiin^i.yi.Kfi 

A . .  / » y  
äslM, <*+,,, i/K 

XX VI I.  P la n  ö v e r  k a j-  o c h  brä dgårds anläg gning ,  Gu st a f  Nor del  1 1 8 92 .  
MoDo Arkivet. 

En plan över hela kajen och brädgårdsanläggningen på Långgrundet 

följde snart (se XXVII). Nordell kalkylerade med fyra pråmöppningar 

och en rikt förgrenad brädgårdsbana. Emellertid ville Kempe ett år 

senare,efter att han funderat på saken och med hänsyn till beräknad 

framtida utskeppning,ha fler pråmöppningar, varför Nordell utarbeta 

de ett nytt förslag (se XXIII) med inte mindre än åtta öppningar. 

Nu blev det å andra sidan två för mycket enligt Kempes sätt att se, 

varför han själv retuscherade den sist insända planritningen.8* 

itiii» ? iV. ni> i«r 
" ~r ~ r ~ T ~"l ~ ~7,~ ~ r ?r^-p=-j=-=-

< . ! il , i I i j 

j it. rn i 
cb 

r r, ,,r r „„r V 

XXVII I .  P l a n  öv er  ka j -  o c h  brä dgårds anläg gning ,  Gu st a f  N or d e l l  1 8 93  
MoDo Arkivet. 
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Nordelis system med tvärbanor övergavs också ganska snart. I stäl

let byggdes en övre och en nedre långbana (se plankartan s 14 0) men 

i övrigt byggdes det hela som XXVIII visar. 

Kajtimring 

Från januari 1892 och en tid framöver arbetade 44 man intensivt med 

kajtimringen. Det hela pabörjades runt det blivande hamn- och bräd— 

gardskontoret och invid den översta pråmöppningen. 

Kempes nedpålade "billighetskajer" (jfr ovan s 61) hade alltså ute

slutits till förmån för gedignare lösningar. Denna förändring be

rodde till stor del pa Nordeils inrådan. Genom att timra var man ab

solut säker på att ribben skulle ligga kvar. Enbart för kajen på 

Langgrundet beräknades 28.000 timmer åtgå, men det grövsta och fris

kaste timret utsorterades för att användas till banorna.10) 

Kajen timrades på land i sektioner, eller s k kistor, som sedan "ned-

stenades". För att förankra kajen ytterligare vidtog därefter utfyll

nadsarbeten. De tva översta varven påtimrades dock inte förrän kajen 

fatt sätta sig något. "Kistorna" gjordes 80 cm breda och drygt åtta 

meter höga. Man strävade vidare efter att få fyra av dessa metrar 

ovanför normalvattenstandet. Varje utsprång försågs med "grofva hörn-
jern".11) 

X X I X .  U t s i k t  m o t  L a n g g r u n d e t ,  1 8 9 4 .  F o t o  h o s  G u n n a r  N o r d e l  1 ,  G ä v l e .  
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Kajtimringen tog tid. I mars 1893 hade man hunnit ett stycke genom 

sundet mellan Stuguskär och Långgrundet uppemot sågplatsen. Man tim

rade i jämn kurvatur. Hedberg ansåg emellertid att det skulle ha 

blivit "prydligare" om kajen där timrats i avsatser om 50 fots längd. 
12) Kajens något framskjutna position syns tydligt på bilden på före

gående sida. 

I början av mars 1894 var kajtimringen i stort sett avslutad var-
13) efter allt rödmålades. Kajen fick den profil som Nordell i sina 

förslag tänkt sig, men med sammanlagt sex pråmöppningar. 

Utanför pråmöppningarna byggdes under vintern 1895-96 tre vågbry-

tare i trä, vilka noggrant fylldes med sten och sedan sänktes när isen 

gick upp. Även vågbrytarna målades röda.^"^ Angående vågbrytarnas 

mer exakta lägen se plankartan över Norrbyskär i avsnitt 3. 

Byggnader 

Av de sex planerade pråmskjulen uppfördes tre under vintern 1895-96. 

Den väldiga takkonstruktionen var något komplicerad varför Nordell, 
15) vilken bl a fått erbjudande om att bygga andra sågar, ' ombads att 

stanna kvaroch leda arbetena under vintern. Ritningen efter vilken 

alla pråmskjul byggdes (se XXX) hade för övrigt gjorts av Nordell. 
16 ) 

De markerade gavelmotiven, om än här dock något flackare, är 

drag som kan härledas till såghusbyggnaden (jfr XXXVIII). 

Som synes följdes ritningen mycket noga (jfr XXX och XXXI). De enda 

ändringar som vidtogs, såvitt jag kan bedöma, är att gaveldekoration

erna i någon liten detalj förenklades, att takytan utvidgades något 

samt att själva taktäckningsmaterialet fick en helt annan riktning. 

Man byggde nu två av skjulen söder om den numera s k ångbåtskajen, 

dvs utbyggnaden för hamn- och brädgårdskontoret, samt ett norr 

därom. 

Särskilda pråmskjul, med utanförliggande vågbrytare/gjorde att last

ning av pråmar även kunde försiggå vid något sämre väder. 

Hamn- och brädgårdskontoret hade i stort sett byggts klart under 

sommaren 1895. Byggnadsritningarna, vilka inte kunnat påträffas, tor

de med all sannolikhet ha gjorts av Nordell. Den övre av de två 
18 i 

byggnaderna på ångbåtskajen kom att fungera som hamnmagasin. 
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Samtliga,här ovan nämnda mer permanenta byggnader skulle även de en-
19) ligt Kempes önskan rödmålas. 

Ett större magasin hade ju redan tidigare byggts i norra änden av 

brädgården (jfr s 66) helt i enlighet med Nordelis planritningar 

(se XXVII och XXVIII). Denna byggnad disponerades till en början av 

Håknäs Handelsaktiebolag i väntan på att en riktig handelslokal skul

le byggas på Norrbyskär (se vidare kapitel 2.8). 

Ett par provisoriska magasin hade också byggts i övre delen av bräd

gårdsområdet på varsin sida om vägen upp från Ängbåtskajen. De syns 

tydligt på en del äldre fotografier (se exempelvis XXIX) och finns 
20) också markerade på en plankarta från 1894. ' Dessa torde dock ha 

rivits i samband med att den övre brädgårdsbanan byggdes klar. 

Brädgård 

Genom kajutbyggnaden hade man breddat Långgrundet högst väsentligt. 

Utan att inkräkta på de planerade potatislanden skulle brädgården 

enligt planerna få en storlek på över sju hektar. Den kunde dessutom 

lätt utvidgas både åt norr och åt söder och därmed skulle ytterliga

re något hektar kunna vinnas. 

Men för att det hela skulle kunna genomföras krävdes enorma fyllmas-

sor och var skulle man ta dessa? För att riktigt förstå problemen 

går vi tillbaka till 1892 och låter Frans Kempe ge sin syn på saken: 

"Sedan allt timrandet är färdigt få vi först lägga ut ribben och fyl

la vattnet dermed intill stranden, men sedan vill jag ovillkorligen 

fylla på ribben med 1/2 fot sand & grus tagen från innersta delen af 

brädgården och på så vis få den samtidigt afschaktad. Först härige

nom kan med säkerhet blåyta undvikas. Om man börjar utfyllningen när

mast sågen<, men upplägger den första sågade varan efter stranden 

längst bort från sågen, så låter det sig göra att påfylla grus & sand 

alltefter som utfyllningen blir färdig. Jag har beräknat att det ta

ger 3 år att fylla ensamt kajen vid Långgrundet, om i fall 400.000 

timmer sågas om året. Möjligen kan genom vissa anordningar någon tid 

häri vinnas, men i alla fall drager det ut och frågan blir då den; 

huru skall man samtidigt hinna såga så mycket, då man får så liten 

plats? Eller rättare, som det måste ske första året, kunna tillverka 

12.000 stand, men ej hafva utrymme för mer än högst 5000? Det blir 

ett krångligt problem att lösa & hardt när omöjligt". 
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XXX. Ritning till pråmskjul, Gustaf Nordel 1 1895.  MoDo Arkivet 

XXXI. Pråmskjul, o 1896. Foto hos Gunnar Nordel 1, Gävle. 
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Att till en början kunna fylla med sågavfall var alltså uteslutet. 

Andra fyllmassor fanns, men i begränsad omfattning. Utschaktningen 

av den övre brädgårdsdelen, vilken fortfarande i början av 1894 på

gick, gav en del grus och sand men framför allt sten. Sten blev ock

så över i samband med odlingen (se kap 2.9). Större stenar fördes 

nu vintertid ut på isen och lades mot själva "kistorna". Principen 

blev i övrigt att jämna till så gott det gick, men framför allt att 
22) skapa en fast grund för stapelfötterna. 

Ultvedt menade att avsaknaden av ribb och annat sågavfall egentligen 

inte spelade någon roll. Tids nog skulle man få möjlighet att fylla 

ut mellan stapelfötterna. Nu fick man, delvis av tvång, fast förank

rade stapelfötter som inte skulle kunna sätta sig, vilket var en 

klar fördel. Visserligen blev en del stolpar ända upp till 8 fot 

(ca 2,5 m) höga, varför de noggrant måste hopsträvas och till en 

början förses med provisoriska plankbroar, men även brädgårdsbanan 
23) kom ju att ligga på samma höga nivå. 

Stapelfötter fanns i massor. Det var bara att beställa i pråmar från 

Kylörn och Mo. En hel del fick dock sorteras ut och användas som 

bränsle, dels all klant och dels allt som var dåligt. Ultvedt före-
24) drog knubb, men även avbrutna stockändar kom till användning. 

Arbetet med uppsättandet av stapelfötterna påbörjades i juli 1894 

och pågick hela sommaren. I slutet av september hade 135 blivande 

brädstaplar försetts med fötter och av dessa låg merparten, eller 

117 st, söder om ångbåtskajen. Tillräckligt utrymme för nästa års 
25) sågning fram till skeppningssäsongen hade alltså skapats. 

Hur ribbavfallet till en början fördelades framgår av följande: 
cl ~1 G "Från och med 3 J pråmöppningen norr om hamnkontoret är på yttre 

sidan om banan fyldt medd ribb, dessutom är under hela nedre banans 

längd d.v.s. banan närmast kajen fyld så att isen ej kommer åt lyf

ta. En mindre del af viken vid Tannskäret är fyld. Det återstår dock 

åtskilligt att fylla strax söder om Stuguskärsbron eller planen fram

för magasinet. Deremot är intet fyldt mellan banan och kajen nedan

för eller söder om hamnkontoret. Äfvenså är litet eller intet fyldt 

i brädgårdsgångarna. Detta blir bäst göra till vintern då ingen ut-

lastning pågår". 

En inspektion av trävarulagret i april 1896 visade att varorna var 

fria från blånad och brädgårdsfaktor Lundqvist tyckte till och med 
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att resultatet i den här brädgården var bättre än det någonsin hade 

varit i Domsjö, där han tidigare hade tjänstgjort. Man oroade sig 

dock något för utrymmet inför nästa vår, eftersom sågningen nu skul

le pågå hela året och med tanke på att den planerade brädgårdskajen 

på Stuguskär ännu inte var påbörjad. Eventuellt skulle man bli tvung

en att flytta ut brädgården provisoriskt en à två stabbredder in på 
27) potatislanden. 

Banor 

Banornas sträckning framgår av plankartan nedan (LIV). I början av 

1894 hade man hunnit drygt 100 meter med stolpresningen för varje 
28) bana. Arbetena därmed utgick från brädgårdens södra del. Bilden 

nedan visar situationen i maj. Under denna månad gjordes den övre 

banan i stort sett klar, varefter man började rödfärga den. Den ab

solut sista biten fick dock vänta för att arbetet därmed skulle syn

kroniseras med byggandet av plattformen mot själva såghuset (se kap 

2.4 nedan). Sålunda restes en del stolpar och arbetades med läggande 

av planköverslagen så sent som i början av 1895. Strax innan sågning

en kom igång lades för övrigt en stor del av rälsen ut. Men långt 

X XXI I  U tsi kt  mo t  L å ng g ru nd e t,  1 8 94 .  F ot o  hos  Gunna r  Nordel  1 ,  G ä v le .  
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dessförinnan hade på Kempes order arbetet med den nedre banan helt 

avstannat och den fullbordades inte förrän senare under våren samma 
år. 

De tio första brädgardsvagnarna hade levererats av Bolinders under 

sommaren 1894, men dessa ansågs både vara för dyra och för klena, 

varför det större partiet om 40 vagnar genom Hedbergs förmedling be

ställdes från Jerfeds Mekaniska Verkstad.30) En sådan nu uttjänad 
vagn syns på bilden nedan (XXXIII). 

X X X I I I .  G a m m a l  b r ä d g å r d s v a g n .  F o t o  M a t s  A h n l u n d ,  1 9 7 7 .  

Att vagningen vid den nya sågen skulle vara elektrisk, var själv

klart. Det^första lokomotivet levererades av Luth & Rosén i novem

ber 1895. Tyvärr hade man inte stor användning av det under det 

första året. Det stod mest stilla. Så småningom plockades magneterna 

ur generatorn och skickades till Stockholm för översyn. Detta hjälp

te dock föga. När sommaren kom sändes flera reparatörer upp till Norr-

byskar och efter hjul- och motorbyte gick det någorlunda, även om 

man vid första provkörningen därefter miste hela riggen. "Svarten" 

(XXXIV, omstående sida) kom emellertid att tjänstgöra i många år ute 
på Norrbyskär. 

Första tiden kom justeringen att ske för hand. Ultvedt ansåg att det 

till en början var bättre att bygga ut den elektriska vagningen, ef-



XXXIV. Brädgården. Foto i  Tekniska Museet.  

tersom den inbesparade fler man än vad elektriska kapverk skulle gö

ra. Dessutom var man länge osäker om vilken typ av justerverk som 
skulle anskaffas. ' 

Under sommaren 1893 hade man diskuterat möjligheten att vid Norrby

skär införa mekanisk justering och stapelläggning enligt Adolf Te-

nows patenterade system.34) Metoden var redan införd vid Skönvik och 
Östrand. 

For Norrbyskärs del skulle systemet med all sannolikhet ha inneburit 

en del ombyggnader för att möjliggöra lastning utefter hela kajen. 

Det var nu inte Kempe beredd att göra, utan han föredrog att behålla 

det mer ålderdomliga systemet med pråmskjul. Nordell skickades emel

lertid på studiebesök ned till Skönvik för att tillsammans med Tenow 

tänka ut en modifierad lösning som skulle passa Norrbyskär. Detta 
lyckades till en del.35^ 

Med utgångspunkt från den typ som fanns vid Sandö levererade Bolin-

ders ett Tenow-kapverk på prov för att uppställas direkt på kajen 

liksom vid Skönvik och Östrand. Denna beställning följdes snart av 
en om ytterligare två kapverk.36^ 
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Dessa justerverk var lätt flyttbara och föga utrymmeskrävande. Nor

malt var kapverken, som i exempelvis Domsjö, relativt stationära och 

belägna på själva högbanan. Dessutom hade det blivit allt vanligare 

med dubbla justerverk, eftersom de ansågs spara arbetskraft. 

Lundqvist hade för övrigt besökt Söderhamn och där studerat ett så

dant, men funnit det alltför otympligt för att passa på Norrbyskär, 
37) även om han på plussidan kunde notera en sinnrik mataranordning. 

De inköpta vanliga enkla justerverken försågs med elektrisk utrust

ning från Luth & Rosén. De började på allvar att användas under som

maren 1896. 

Hamnordning och tulluppsyn 

Under 1893 hade man ansökt om och även fått rättighet att uppbära 
39) hamnavgifter för den nya lastageplatsen på Norrbyskär. Redan året 

därpå hade en hel del hollandsbjälkar utskeppats. Provisorisk tull-
40) uppsyningsman var tullförvaltare F W Fliesberg. 

41) 
1895 bifölls den första hamnordningen (se XXXV). Denna var utar

betad med ledning av hamnordningarna för Domsjö lastageplats, Söder

hamns skeppningsdistrikt och Strands lastageplats. Stora delar är 
42) en ren avskrift av den sistnämnda. 

Den svepande formuleringen av § 1 gjorde att bolaget kom att behärs

ka sitt område nästan fullständigt, ja t o m de delar som tidigare 
43) hade betecknats som allmän farled. 

Att "bogser- och passagerareångbåtar" vid vite var förbjudna att läg' 

ga till (§ 4) måste närmare förklaras. Eftersom bolaget disponerade 

egna bogserbåtar, väl lämpade även för mindre transporter av folk 

och materiel, hade man inget större behov av att den reguljära kust

sjöfarten fick använda hamnen. Dessa båtar kunde lika gärna angöra 

Kylörn. 

Det som direkt utlöste denna paragrafs tillkomst var att tullförval

taren Fliesberg uppmanat Ultvedt att anlägga allmän ångbåtskaj med 

hänvisning till att bolaget hade fått rättighet att uppbära hamnav

gifter. Någon sådan skyldighet att upplåta hamnanläggningen för all

mänheten fanns inte och Ultvedt förstod mycket väl att Fliesberg, 

som för övrigt hade varit med vid den underliga hamnsyneförrättning-

en några år innan (se not 1), talade i egen sak. 
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Fliesberg var nämligen 

styrelseledamot i det bo

lag som ägde "Johan Ny

berg", en båt som gick i 

kusttrafik förbi Norrby

skär. Naturligtvis kunde 

främmande ångbåtar, ex

empelvis när de hade bråds

kande last destinerad Norr

byskär, efter särskilt 

tillstånd av bolaget få 
44) 

lägga till. 

1895 begärdes också att en 

särskild tulluppsynd,ngs-

man skulle stationeras ute 

på Norrbyskär. Kempe fick 

precis den person han så 

gärna ville ha för denna 

syssla. Mannen hette E G 

Gerell och han anlände i 

slutet av maj. Ultvedts 

kommentar var denna: "Han 

förefaller vara en allvar

lig och stadgad man och 

tycks icke heller vara nå

gon beundrare av Herr 
45) 

Fliesberg". 

Hamnordning för Mo Lastagep/ats. 

Inuti) det vattenområde. som tillhör Mo lastage-
plats, öfvervakas ordiiingin af t u hamninästare, 
Utsedd af verkets epar«'. 

I uscirli iiv. 

K;tvt vii. -mil komma (Van pestsmittad ort, la 
ej i hamnen inlöpa utan särskild tillåtelse utaf' 
vederi »"»rande myndighet. 

Uefälhafvare a t ill hamnen ankommande t'ari vi;, 
aliter, att vid ingående liissa fartygets national-
llappa. <>eli ma lian icke ankra närmare än pa 
1<HI meters afstand ifrån kajer oeli brädgård eller 
förtöja i napon al' hamnens lörtöjningsringar förrän 
anmälan enlint £ hlifvit pjmd. 

Vid lä ri y pet s ; 111 1111 11, : ,li--,r il.-t I .elVi 11i-

vareii at t a Mo Augsags ko ntor upppifva : 
1 :o sin fartygs namn. tontal eulig' mät href, 

hemort, saint orten, h varifrån l'art y «rei senast kommer: 
"2:o liurnvida nàpoli ombord a fa rtyget är 

jned s mitto-ani -ju kiloin' lie häftad 

IÎ.i;-er- orli pas-api lareanphatar f örbjuda» v id 
vite af Kronor lon. att tilläga vi d napoli af 

F<">rlialninir tuli Förtöjniiiir. 

Anmäldt iärtyg. -< m < j inni liar harla-l. au-
vi.-a- af liainniiiä-tan-n plats til! la-tning eller, 
om i>:iria-t inneliafws. hvare-t dylik lär uppläras 
i den ordning fartygen sig anmält. 

lifter los»ninp af harlast skall fartyget genast 
förllylta» till af lianinnià'-taien anvisad plats. 

I >et aliter liet'ällial'varen att hal va sitt l'ar
ivi: väl förtöjt i hamnen.» lörtöjningsringar och 
ankaret skall vara för-edt med hoj, hvarhelst det 
lltelipger. 

II varje helalhalVare vare pli ktig at 1. s edan 
han» fart v- är fV'.i t<"'.j < It. anmäla s ig a .M o Anu-
sap» k onlnr fö r er hallandf' a l' l ast. 

lorckoiiiiiiainlc al ch llaru. 
hel aliter liefälliafvareli. 
Ito all. da lärtyp' lipper vid land. vid 1 <> 

Kronors vile lill-e. all eld ej linnes i kabyssen 
eller kl. Hl e. III. oeli före kÌ. •"> f. 111., s alllt att 
hart ljus ej begagnas ombord, vare sip; pa däek 
eller napoli plais i färtvpet med undantag af 
kajutan: 

lìti i att i ek e 111111 h  ili I 1 illata kokning af olja, 
tjära. I m ek, harpois eller dylikt, hvilket endast far 
.» k e ined haiiinniä-taren» tillåtelse och j »a deli 
plat.» han anvisar: 

.".to all tobak-rökning a bryggor, kaj«T och inom 
område är vid vite af 11» K ronor hrä.lpard 

förbjudet 

Hcfodran Ml' renlijrliet i Ila niftni. 
JMälhafVaiv van» förbjudet: 
Ito att, vid bryggorna, utan dertill erhallen 

tillåtelse, lata pa sitt lärtyg anställa någon slags 
reparation. • 

1'to att lata i hamnen utkasta harlast, soj>or 
eher a t sk rüde, vid ansvar enligt gällande lotsfor-
orduing oeh imi ej heller vid 10 kronors vite 
dylikt uppläggas pä kajer « lier bryggor »tan skall 
transporteras till anvisadt «tülle. 

Vid lossning af harlast skall alititi portsegel 
eller pn »sening nyttjas oeh i iif'rigl all möjlig lor-
sig»ighet iaktagas, att hamnen ej genom spillning 
uppgrundas. 

All skada a hann.- oeh kajbypgnader samt 
a |o»»ning oeli utskeppningsinateriel ersattes af 
lärtvpet vare sig densamma förorsakats af hefäl-
liafvare. be»ättninp, eller ombord antagne arbetare. 

Mrdiiiu sstvglcr. t lo 
i hamnen Till hetödran af ordning t 

skall del åligga hefälhafvare: ' 
Ito att strängeligen tillhälla sin besättning 

neh antagne'arbetare alt ej föra oljud eller störa 
kringboende. 

l':o att ställa »ig eoulumerna i hamnen till 
efterrättelse oeh lör öfrigt efterkomma lianm-
inä»1aren» anordningar hvilka denne i motsatt fall 
eger att pa befälhafvaiens bekostnad verkställa, 

i: 11. 
Met vare hclalhafvare förbjudet, att utan 

särskild tillåtelse till arbete, vid lossning eller last-
ning. antaga folk. soin förut är lör lastageplatseiis 
h< hof antaget. 

I tan »är»kililt niedpifvande förbjudes loss
ning oeli la-tuiiig pa andra än i ham.len brukliga 
arbetstimmar, hvilka ärot 

Fra 11 oeh ...e,I de., 1.-, April till «len 1 Maj 
frän kl. Ii f. ni. till kl. 7 e. m. 

Kran oeh med di n 1 Maj till den 1 Sep
tember fran kl. <i f. m. till H. S e. in. 

Kran oeh med ilen 1 September till den 1 
Oktober frati kl. (i f. in. till kl. f> e. in. 

Kran oeh med 1 < >ktoher fran kl. 7 1. ni. 
till kloekan ."> e. m. 

Iliiiiinafirirtcr. 
: I:Ì 

enligt af Kongl. Maj:t I lainnafgifter eri äg 
faststäld taxa. 

S 14. 
Men. som «lentia hamnordning öfverträ«ler, 

var«', d« r à förseelsen ieke luljer straft' enligt all
män lag «-lier särskild författning, förfallen till 
böter fran o«h med fem till o«h ined femhundra 
kronor jeinte skyhlighet att «'isätta «lerigenoni 

uppkommen skada. 

i landskaiisliet, den i'."» .Itili 18!).">. 

På iids/tÖJdinffe-Embetets Hignnr: 
C. 0. de Frese. F. Bergenholtz. 

XXXV. Hamnordning för Mo Lastageplats, 1895. 

X avvaktan på att lokaler i kontorsbyggnaden, som just höll pa 

att uppföras, skulle bli färdiga, fick tulluppsyningsmannen dispo-
46) 

nera ett par rum i förvaltarebostaden. Se vidare nedan s 14 5. 

1) Hamnsynen företogs efter det att Mo och Domsjö AB ansökt om tillstånd att an-
läga-i hamnbyggnader å de så kallade Norrbyskären. Nu blev det tyvärr så att 
kronofogden i Umeå fögderi, J A Hansson, vilken formellt skulle förrätta^sy
nen, nv misstag kallade lotskaptenen R Ulner från Luleå. Misstaget upptäcktes 
av Frans Kempe. Förutom att syneförrättningen skulle ha blivit några huric a-
lap pa r  bill iga re  o m  rät t  l o t s k a p t e n ,  de n  i S u n dsv al lsd is tri kte t,  h a d e  ti ll 
kallats var Kempe i övrigt inte helt nöjd med synen. "Det vore trefligt få af-
brvta byqqandet för något tilltag af enfaldiga embetsmän". (Kempe --> Löfroth 
25 maj 1892). 
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Ärendet vandrade hit och dit och det hela slutade med att Ulner enligt "144 § 
strafflagen för krigsmagten" dömdes till arrest utan bevakning i tre dagar 
"f ör  un de rl åte nh et  a t t  s n ar as t  mö jlig t  e f t e r  er h ål la nd e  av  kal l e l s e  ( d v s  
från Hansson) för vederbörande anmäla sin obehörighet". Det märkliga i samman
hanget var dock att synen som sådan stod fast. Vid det laget resignerade Kem-
pe. Ärendet var tillräckligt försenat. 

Ansökningshandlingar, syneprotokoll, resolutioner och andra skrivelser i detta 
ärende, se Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, Div handlingar, 
Mo Do Arkivet, Domsjö. 

2) Te legram Kempe —» Hedberg 14 sept 1891, Kempe --*• H edberg 14 sept och 18 
sept I89I samt telegram Hedberg --*• K empe 18 sept I89I. 

3) Hedberg —* Kempe 28 feb 1892, Hedberg --*• N ordeli 28 jan 1892, Kempe — 
Löfroth 14 mars och 28 mars 1892. 

Karta över Hamnen vid Sågan läggningen i Norrby Skärgård. Mo Ångsåg 1889-1915, 
Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet, Domsjö. Kartan torde vara ritad av 
Hallström. 

4) Redan i februari 1892 menade Kempe att Stuguskärskajen inte borde byggas förr
än tidigast vintern 1894-95. I verkligheten kom inte arbetena igång 
förrän vintern 1896/97-

K e m p e — L ö f r o th  24 f eb  1892 ,  v id a r e  e xemp elvis  Ultve dt  K emp e  23  dec  
1896. 

5) Projekt till kaj å Långgrundet, Norrbyn, den 7/12 1891 Gustaf Nordel 1 samt 
Förslag till Kaj vid Långgrundet, Domsjö den 17 Dec I89I, Gustaf Hedberg. Mo 
Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

Se vidare Hedberg --• Kempe 17 dec I89I och Kempe —* Löfroth 22 dec 1891 -

6) I praktiken kom den även att fungera som ångbåtskaj några år, vilket natur
ligtvis inte var avsikten. Den planerade ångbåtskajen på Stuguskär byggdes 
klar först senare. 

7) Se exempelvis Plan å ångsågsanläggning vid Norrbyskären, Mo Ångsåg 1895» Gus
taf Nordeli. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, Modo Arkivet, 
Domsjö. 

8) Som synes av ritningen borttogs två pråmöppningar söder om hamnkontoret. Kem
pe skrapade bort tuschet, skrev "bortgå" och drog nya kaj linjer. 

Nordeli —•» Hedberg 20 jan 1892, Hedberg —*• Nordel 1 28 jan 1892, Hedberg 
—» Kempe 8 feb 1892, Kempe —* Löfroth 24 feb 1892, Nordeli —» Kempe 
14 feb 1893, Kempe —Nordel 1 27 feb 1893. 

P la n  å  b räd går dsa nl ägg nin g  på  L å n g g r u n d e t ,  N or rby sk är en  de n  19 / 1  1 8 92,  Gu st a f  
Nordel 1 samt Plan af Brädgård å Långgrundet. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning 
av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

9) Hedberg Kempe 31 jan och 28 feb 1892. 

10) Kempe —» Löfroth 24 jan 1892, Kempe --*• N ordeli 3 maj 1893. 

11 )  H e d b e r g  — * •  Ke m p e  2 8  f eb r  1 892.  S e  ä ven  a v s k r i f t  a v  kr o no f og de n s  h a mn s y n e -
protokoll den 21 maj 1892, Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, 
Div handlingar, M0D0 Arkivet Domsjö. 

12) Hedberg --• Kempe 3 mars 1893. 



13) Nordell Kempe 18 feb 27 feb och 3 maj 189^. En mindre del av kajen 
längst ned mot Tannskär blev klar först 1 februari 1895. Se exempelvis Ultvedt 
—Kempe 31 jan 1895. 

1*0 Ultvedt --* Kempe 18 mars, 28 mars, 2 april, april, 18 april I896. Kempe 
—•» Ul tvedt 6 nov 1895 och 6 april 1896. 

15) Bl a ville Adolf Tenow vid Skönvik engagera Nordell. Se telegram Tenow —» 
Ultvedt 6 mars 1895 och telegram Ultvedt —* Tenow 7 mars 1895. Dessutom be
hövdes han i Domsjö. Se exempelvis Ultvedt —» Hedberg 29 sept 1895, Huss —» 
Ultvedt 15 jan I896. 

16) Kempe —* Ultvedt 30 okt 1895, ^ jan och 17 feb I896, Ultvedt —» Kempe ]k 
okt och 30 dec 1895 samt 28 mars I896. 

Förslag till Pråmskul. vid Mo Ångsåg, Domsjö 10/11 1895, Gust Nordell. Mo Ång
såg I889-I915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

17) Kempe —* Ultvedt 30 okt 1895, Ultvedt —* Kempe 18 april 1896. 

18) Ultvedt —* Kempe 11 april och 21 juni 1895. 

19) Se exempelvis Kempe —•» Ultvedt 2 april I896. 

20) Se Plan å Ångsågsanläggning vid Norrbyskären, Norrbyskären den 17/12 Sk. Mo 
Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

2 1 )  Ke mpe  -- •*»•  H e d b e rg  3  mar s  1 8 9 2.  

22) Nordell Kempe 27 feb 1894, Ultvedt —* Kempe 29 juli 1894. 

23) Ultvedt —* Kempe 18 aug 1894, Ultvedt --•» H edberg 7 sept 1894. 

24) Kempe —•*» U ltvedt 7 aug och 13 aug 1894, Ultvedt —* Kempe 3 sept 1894, 
Ultvedt ---*• Hedberg 1 sept 1894, Hedberg —Ultvedt 4 aug 1894 (OBSi det
ta brev är feldaterat, skall förmodligen vara 4 sept 189*0, Hedberg —* Kempe 
11 aug 1894. 

25) Ultvedt —Kempe 29 juli och 25 sept 189^-

26) Ultvedt —* Kempe 4 nov 1895. 

27) Ultvedt —» Kempe 28 april I896. 

28) Nordell —* Kempe 18 feb 1894. 

29) Nordell --•» Kempe 27 feb 189^, Ultvedt —* Hedberg 4 aug 1895, Ultvedt —» 
Kempe 17 jan, 25 jan, 31 jan, 6 feb, 18 feb och 22 mars 1895. 

30) Bolinders --•*• Ultvedt 19 juni 1894, Ultvedt --v Bolinders 27 juli 189^» 
Ultvedt —* Hedberg 7 sept 1895, Hedberg --• Ultvedt 27 sept 1895. 

31)  Ul t v e d t  — *  Luth S  Ros é n  9  apH 1  18 95,  U lt ve dt  — K e m p e  26 okt  o c h  6  nov 
1895. 

Det elektriska lokomotivet hade ursprungligen följande motorutrustning och 
kapacitet: "1 st. elektrisk motor å 11 hästkrafter och 300 volt av Manchestei 
typ med en hastighet af cirka 800 hvarf pr. minut, afsedd att rotera i begge 
riktningarne samt försedd med för lokomotivmotorer afsedda kolborstar samt i 
stånd att framdrifva ett elektriskt lokomotiv med 30 tons dragkraft med en 
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hastighet af 2 meter i sekunden". Se vidare Kostnadsförslag från Luth S Roséns 
El e kt r i s k a  A k t ie b o l ag  a v  de n  11 a p r i l  18 9 5 ,  i 1 8 9 6  å r s  v er  ifi c a t i o n e r  ti ll  
Journalen vid Mo Ångsåg, Förvaltarebostadens uthusvind, Norrbyskär, Nordmaling. 

32) Se exempelvis Ultvedt Kempe 20 jan, 11 juni, 29 juni och 2 juli 1896. 

33) Ultvedt —• Kempe 22 mars 1895. 

34) Se vidare Tidning för Patent och Varumärken (Bihang till Norden, Industri-
tidning) nr 309 och 347/1894, patent nr 3917 och 4395, Stockholm 189^*. 

Prisuppgift å Herr A Tenow's patenterade Justerverk att uppställas i brädgår
den och hvilka tillverkas hos J & C G Bolinders Mek. Verkstads Aktiebolag, 
Stockholm. Tekniska Museets arkiv (J & C G Bolinders Mek. Verkstads AB Stock
holm, 359 j), Stockholm. 

35) Se exempelvis Kempe Nordel 1 17 juni 1893. 

36) Kempe Ultvedt 30 okt och 6 nov 1895» Ultvedt —» Kempe 15 feb I896, 
Ultvedt Bolinders 14 feb 1896, Bolinders Ultvedt 4 mars 1896. 

37) Ultvedt —* Kempe 22 mars 1895, Kempe —* Ultvedt 26 april 1895. 

38) Påpekas bör att även justerverkens elektriska kraftförsörjning dessförinnan 
hade krånglat några månader. 

Ultvedt --*• K empe 14 april och 18 april 1896, Ultvedt --*• Luth & Roséns 
18 maj och 2 j un i 1896. 

39) Bolaget uppbar 16 öre per ton såväl vid lastning som lossning. Se Vidare re
s ol ut io ne r  o c h  an dr a  h a n d l i n g a r  i ä r e nd et:  M o  Å n g så g  18 89 -19 15 ,  P l a n l ä g g n i n g  
av Norrbyskär, Div handlingar, M0D0 Arkivet Domsjö. 

40) Se exempelvis Kempe Ultvedt 28 aug 1894. 

41) Hamnordning för Mo Lastageplats, Sundsvall 1895. 

42) Hamnordning för Domsjö hamn och lastageplats, Hernösand 1877- Customes of 
the Ports in Söderhamn District adopted by James Dickson S Co Sandarne m.fl 
for Steamer-Shipments, Söderhamn 1893- Hamnordning för Strands Lastageplats, 
Sundsvall I89O. 

43) Jfr Ultvedt —Kempe 3 maj 1895-

44) Ultvedt —• Kempe 28 mars och 3 maj 1895, Kempe --•» U ltvedt 2 april 1895. 

45) Ultvedt --» Kempe 27 maj 1895. Se även Kempe Ultvedt 13 maj 1895. 

46) Kempe —» Ultvedt 7 feb 1895, Ultvedt — Kempe 18 feb 1895. 
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2.4 Såg, pann- och maskinhus 

Alternativen var många och experimentlusten stor innan man äntligen 

kom sig för att börja bygga sågen ute på Norrbyskär. Allt "nytt" 

skulle hinna prövas och utvärderas innan besluten fattades. När man 

till slut kom igång med byggandet tvingades man forcera arbetena. 

Man missade i alla fall inte det planerade igångsättningsdatumet med 

mer än en dag, även om en hel del efterarbeten återstod att göra. 

Funderingar och experiment 1892-93 

Allt följde till en början de uppgjorda planerna: 

"Det vore möjligen skäl Ni hitkommer i början af Mars, så skall jag 

till dess från ett par ställen infordra planer till sågbygge. Jag 

funderar på Bolinders & Atlas, der Bolinders gamla sågingeniör Ja

cobi nu är. Dessutom kunde Ni ju infordra ritning & kostnadsförslag 

från Lindahl & Runer. Bäst Ni låter dem uppgöra en plan för en 14 

ramig såg, hvaraf ett trippelsystem & 5 vanliga & 6 småramar. Jag gör 

på samma sätt med Bolinders & Atlas och sedan få vi se hvilkens för

slag är det bästa och billigaste. Det kan möjligen ej skada att re

dan i vår bestämma sig, enär det finnes en möjlighet att konjunktu

rerna gå upp äfven å jern & maskiner. Alltnog, man kan & bör alltid 

vara beredd, ehuru maskineriet ej skall levereras förrän i Juli 1893". 

Denna uppmaning till Hedberg från Frans Kempe kom i januari 1892. 

Hedberg skrev omedelbart till Lindahl & Runer i Gävle och snart an

lände en första förslagsritning med installationer för såväl såg som 
2 ) pann- och maskinhus. Men dessförinnan hade Kempe tagit sina kontak-

3) 
ter, vilka lett till helt nya överväganden. Alban Jacobi hade näm

ligen uppfunnit ett nytt och snabbare sågsystem. I juli skulle han 

visa sina nya ramar i aktion, varför vidare förberedelser sköts på 

framtiden.^ Men uppfinningarna kom tätt. I Svensk Trävaru-Tidning 

kunde man i början av sommaren läsa om herrarna Fornander och deras 

patenterade bandsåg: "Den sågade varan blir vacker på ytan, blad

tjockleken är endast gauge 20, hvari genom en verklig virkesbespa

ring uppstår, och motsvarad produktionsförmågan minst 2 à 3 vanliga 

ramar. Försöken hafva gjorts på en hos Aktiebolaget Jäderberg & C:o 

i Söderhamn utförd bandsåg, hvilken uppställts i ett särskildt såg

hus på plats som upplåtits af Marma Sågverks Aktiebolag invid deras 
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ångsåg, från hvilken ock kraft erhållits. Meningen är att äfven göra 

kantverk efter samma system".^ 

Försöken väckte ett livligt intresse inom sågverksvärlden och flera 

sågverksägare och disponenter för större verk kom att besöka Marma. 

Bland besökarna märktes t ex baron Oscar Dickson och konsul Frans 

Kempe. Ganska snart meddelades det dock att sågningarna vid Marma 
6 ) 

måste avbrytas. Bandsågen skulle nämligen uppställas på annan ort. 

Denna "annan ort" var Domsjö. Grundgrävningarna för sågen på Norrby-
7) skär uppsköts. Experimenten kunde börja. 

Provsågningarna i Domsjö pågick länge och med ständiga omkonstruk-

tioner och förhoppningar. Bandsågen monterades inte ned förrän den 

12 dec 1893.®^ Vid det laget hade Hedberg, som ansvarat för verksam

heten, både hunnit utbilda en särskild bandsågställare, Jon öström, 

låtit en vanlig ram vila med stort produktionsbortfall som följd och 

haft stora direkta utgifter för experimentverksamheten. Allt hade 

dock Varit förgäves. Vanliga ramsågar var fortfarande helt över-
9) lägsna. 

Den av experimenten orsakade förseningen med igångsättandet av såg

verksbygget ute på Norrbyskär ledde till en del mindre problem. Bl a 

hade man börjat beställa hem en hel del material som hann komma innan 

man egentligen visste när arbetena kunde påbörjas. Så kom t ex en 

pråmlast kalk och för att kalken inte skulle förstöras omdirigerades 

lasten till Domsjö, där Hedberg fick agera kalkförsäljare en tid.^^ 

Kontraktstecknande 

Ultvedt och Hedberg kallades ned till Frans Kempe i Stockholm den 7 

mars 1894."^ Nu måste ett definitivt beslut om sågen fattas. Man be

slutade att låta Bolinders bli huvudleverantör av sågverksutrustning

en inklusive ångmaskineri och pannor. Kontrakt tecknades den 19 mars. 
12 ) Enligt tillhörande kostnadsförslag och beskrivning skulle sågen 

13) bli 12-ramig och drivas av två ångmaskiner om vardera 200 hkr. 

Hela affären inklusive "en första maskin-uppsättare" skulle kosta Mo 

och Domsjö Aktiebolag 150.000 kronor. Av detta belopp erlades 37.500 

kontant vid kontraktskrivandet. Alla fraktkostnader till Norrbyskär 

skulle bestridas av köparen. 
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Sågens placering 

Sågens läge hade tidigt bestämts till norra Långgrundet (jfr plan

kartan ovan, XIII). Men beslut om hur den exakt skulle ligga torde 
14 ) 

inte ha fattats förrän i april 1894. Nordelis förslag enligt ne-
15) dan torde rimligen ha föregått detta beslut. Dessförinnan hade 

framförsling.av sten för grundläggningen pågått en tid. 16) 

Av nedan presenterade förslag valdes nr 2. Att notera är hela anlägg

ningens vinkling mot timmermagasin och upplagsplats för vintersåg-

ningstimmer. Detta praktiska arrangemang kan ha fällt utslaget i jäm

förelse med förslag nr 1. Kanske spelade även grundförhållandena en 

viss roll i samband med valet. 

Förslag nr 1,där såghuset ligger i nord-sydlig riktning,är ur plan-

estetisk synvinkel det klart bästa förslaget. Orienteringen samman

faller nämligen med bebyggelsen längs Långgrundsgatan. 

Att förslag nr 3 inte accepterades är förståeligt med tanke på ma

skinhusets läge i förhållande till själva sågen. Hur kraftöverföring

en enligt detta förslag skulle ha kunnat lösas på ett tillfredsstäl

lande sätt är en gåta. 

VPrr**/* 

XXXVI. Olika förslag till sågens 
placering på Långgrundet, 
Gustaf Nordel 1 o 189^. 
MoDo Arkivet. 
(Förslag 1 högst upp till 
vänster.) 

. 
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Ritningar 

I månadsskiftet april-maj anlände en planritning till pann- och 

maskinhuset.17^ Ett flertal tidigare förslag från Bolinders finns 

i behåll,1®^ men den nu anlända var den första ritning till pann-

och maskinhuset, som kom till direkt användning. En något tydligare 

kopia av densamma1^ (XXXVII) visar byggnadens planlösning. Det 

största rummet (till höger på planen) skulle reserveras för stor

axeln och det elektriska maskineriet. 

filini.* à * à i . 

X XX V I I.  R it n i ng  t i l l  p an n -  o c h  ma s k i n h u s e t.  M oD o  Ar kiv et.  

Genom uttåget i väggen skulle alltså axeln löpa in i undersågen. I 

rummet närmast det beskrivna skulle vidare pannor och ångmaskiner mon

teras in. Från detta rum skulle som synes en rökgång ledas ut till 

skorstenen som skulle ligga utanför byggnaden. På ömse sidor om rök

kanalen skulle dels en smedja och dels en del sanitära inrättningar 
20) 

inrymmas. Det sistnämnda utrymmet på drygt 60 kvadratmeter skulle 

innehålla två duschrum, ett badrum, en finsk bastu samt två avkläd

ningsrum. Såväl bastu- som den vanliga badavdelningen skulle endast 

kunna nås direkt utifrån genom eri förstuga. 

Ungefär samtidigt med pann- och maskinhusritningen anlände en skiss 

till det blivande såghuset via förvaltare Ultvedt, som alltså 
21) o fortfarande var kvar vid Strand. "Som av skissen synes kommer såg

huset att bli ovanligt och mycket ljust". Detta var fackmannen Nor-
2 2 )  

delis första spontana kommentar. (Jfr ritningen, XXXVIII). 

I MoDo Arkivet finns ett osignerat, odaterat "Förslag till sågverk 
23 ) för Aktiebolaget Mo & Domsjö Norrbyskär". Huruvida den ovannämnda 

skissen verkligen var en förberedande skiss eller detta riktiga för

slag' är osäkert. Med viss tvekan vill jag dock påstå att upphovsman

nen hette Kasper Salin. Detta trots att allt övrigt bevarat ritnings-



105 

mmMMMMMWsm 

iiinmiiiniHiipi • 

X X X V I I I .  S å g h u s e t ,  d e t a l j e r  u r  r i t n i n g  o  1 8 9 ^ .  M o D o  A r k i v e t .  ( P l a n r i t n i n g  s a k n a s ) .  



106 

material rörande den beslutade sågen med tillhörande pann- och ma

skinhus, med undantag av ritningar för elektriska installationer, 

bär Bolinders stämplar och signaturer. 

Kontakten med Salin var ju redan etablerad (jfr ovan 1.7) och dess

utom finns arkitektoniska likheter mellan hans förslag till arbetar

bostäder och detta förslag till såghus. Det viktigaste indiciet i 

sammanhanget är dock en brevkopia som visar att Salin senare erhöll 
24) ett arkitektarvode om 1000 kronor. 

Av vidstående ritningsdetaljer framgår att såghuset skulle bli två-

skeppigt samt med ett markerat tvärskepp i taknivå. Det övre och 

egentliga såghusetskulle,som Nordell uttryckte det, bli "mycket ljust" . 

Dels skulle väggen genombrytas av ett stort antal fönster och dels 

skulle överljus erhållas med hjälp av en stor påbyggd H-formad lan-

ternin. Dessutom skulle ovanligt stora fönster placeras både i lång-

och tvärskeppsgavlarna (jfr även interiörbilden, XXXX). 

Även i undersågen, där man i första hand skulle ta till vara sågav-

fall, skulle som synes ljusförhållandena komma att bli relativt goda, 

eftersom väggfönstren där skulle sitta lika tätt som i övre våningen. 

För såghus från den här tiden torde detta delvis komplicerade ljus

arrangemang ha varit någonting mycket ovanligt (jfr Nordelis yttran

de ovan, s 104). Om nu Salin hade ritat såghuset för Norrbyskär, så 

hade han i alla fall fått en liten förövning i samband med konstru

erandet av Östermalms saluhall, där också ljusförsörjningen var av 
25) central betydelse. 

Sågen byggs 

Grundläggningen för sågen blev besvärlig, eftersom berggrunden slut

tade kraftigt. Grunden till såghusets nordvästra hörn skulle hamna 

tretton fot (nästan fyra meter) under vattenytan. Westerbergs sten-

transporter från Kalmaren för att fylla igen hålet sedan klippan 

blottlagts, hindrades ibland av stormigt väder, varför Kempe började 

bli orolig för att grunden inte skulle hinna bli klar till midsommar, 
26) 

vilket tidigare hade bestämts. 

Det egentliga grundläggningsarbetet tog lite längre tid än beräknat 

även om man beslöt att sänka såghusets grund med en och en halv fot. 
o o 27) På så sätt kom såg- och maskinhus på olika nivå. 
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Hur arbetena framskred till och med sågens igångsättande i mars 
28) 

1895 illustreras bäst genom ett urval rapporter från de ansva

riga på "Skären": 

7 juni 

"Grunden för marchinhuset är nu så pass färdig att ingenting hind

ras att börja tegelmurningen så snart vi erhållit ritningar samt 

fönster o dörrar derför. - Det är bra att Bolinders blir påskynda

de ty vi har nu här den dyrbaraste tiden som går. - Skall tillse 

att ej grunden för marchinhuset blir igenfyld. War i går öfver till 

Norrbyn för att beställa träknän för såghuset o kan sådana erhål

las der. Bönderna har ej tid att hugga dom utan får vi skelfva gö

ra det o är nog detta väl så bra".^^ 

29 juli 

"För ungefär hälften af såghuset är golfsyllarna utlagda, andra 

hälften får anstå tills alla ramgrunder blifva färdiga och komma 

det icke att dröja många dagar förr än vi kunna börja med stolp-

virket. Allt trävirke från Håknässågen har nu hitkommit, men vi 

ha ännu icke haft tid att mäta upp det, dock tror jag knappast att 

vi komma att behöfva mer bjelkvirke till sågbygget, ty det blir 

nog mer virke från Håknässågen än vi hade beräknat, så fort mät

ningen egt rum skall jag genast meddela huruvida det blifva mer 

bjelkar eller ej".^^ 

6 aug 

"Godset från Bolinders är nu lossat, pannorna ligga redan på sina 

bäddar i pannhuset och murningen kan nu fortsättas, som jag hoppas 
31) 

utan hinder, till dess maskin- & pannhuset blifva färdiga". 

9 aug 

"Med sågbygget går det nu ganska raskt. Takbalkarna äro upplagda å 

smedjan & badhuset, kolonnerna uppresta i pannhuset och i morgon 

komma takbalkarna äfven i detta hus att inläggas. Ramgrundens grå-

stensmurning börja närma sig sin fullbordan, men ännu är intet 
32) 

gjort åt grunden för långaxelns lagerbockar". 

24 aug 

"På grund af den mycket regniga och stormiga väderlek som under 

sista veckan varit rådande ha de yttre arbetena ej på långt när 

gått så raskt framåt som jag i mitt förra bref förutspådde, ty 

först i går blefvo pannhusets och smedjans gaflar färdigmurade och 

idag har resningen af takstolarne påbörjats. Jernkolonnerna till 
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takbjelkarna samt en del af jernbjelkarna i maskinrummen komma 

nog på sin plats i morgon, men hvalfvet blir icke färdigt förr 

än kanske i slutet af nästa vecka. Gråstensgrunden för långaxel

ledningen är i det allra närmaste färdig och golfsyllarna öfver 

norra delen af såghuset äro utlagda, stolparna för denna del blifva 
33) nog uppresta under nästa vecka". 

28 aug 

"Skorstensuppsättarna har hitkommit och börjat idag med murningen 

af skorstensbasen. Radialteglet har icke kommit än, men väntas va

ra här innan basen blir färdig. 

Från Bolinders väntas om några dagar en pråm med gods, och hoppas 

jag dessförinnan få tak öfver smedjan och Badhuset för att kunna 

använda den till magasin åt detta gods. Bolinders har begärt kr 

4.800 för plåt och balkar till golfvet i maskinrummet, som jag tyc

ker detta blir för dyrt har jag genom Bolinders gjort förfrågan hos 

tarifföreningen om träbjelkar i stället för sådana af jern få an

vändas, ty i så fall skulle golfvet blifva ca 2000 kronor billiga

re, men tarifföreningen vill ej medgifva detta utan förhöjning af 

premien. Tidblad har därför föreslagit att mura tegelstenshvalf 

med cementgolf och blir detta något billigare än af jernbalkar & 

plåt, samt betydligt stadigare och således ändamålsenligare för 

placering af verkstadsmaskiner, men jag vill ej bestämma något 

härutinnan före än Konsuln kommer hit, och skall jag till dess se 
34) 

efter hvad ett dylikt golf kan komma att kosta". 

3 sept 

"Med sågbygget har det under den nu rådande lämpliga väderleken 

gått ganska raskt och hoppas jag i slutet av denna vecka få både 

pannhuset och maskinhuset under brädtak, hvarefter plåttäckningen 

då får omedelbart börja. Inresning af stolpar öfver hela såghuset 

blir om ett par dagar färdig och få vi då börja med Bjelklaget i 

öfre sågens golf".^^ 

13 sept 

"Maskin och pannhuset äro nu under brädtak och smedja och badhus 

redan täckta med plåt. Undersågen är nu färdig hvad resvirket be

träffar och bjelkarna till mellangolfvet behöfvas hvar dag som 
3 6 i 

helst. Jag förmodar att de redan äro färdiga". 

25 sept 

"Sågbygget har nu så långt framskridit att arbetet med takstolar
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na påbörjats och de stora jernbalkarna ligga på sin plats i öfre 

såghusets tak. Tegelstensmurningen till långaxelns lagerbockar är 

färdig, och alla lagerbockar till långaxelledningen äro uppsatta. 

Grunderna till sågramarna äro under arbete och torde det väl ej 

dröja så länge innan äfven dessa blir färdiga. Maskin- & pannhuset 

äro under plåttak och så väl hvalf som väggar i smedjan, badhuset 

och maskinrummet äro putsade. Först idag ha vi kunnat börja lägga 

betongbädden för grunden till ångmaskinerna och lagerbockarna i 

maskinrummet medan ställningen för takhvalfvet måste bort innan 

dessa bäddar kunde läggas. Ångpannorna äro endast till hälften in

murade, men detta arbete uppskjutas tills vidare, då arbetet med 

sågramgrundens tegelmurning är mer angeläget. Maskinisten Hagström 

har anländt och är nu i full verksamhet. Jag har ej tänkt att ta

ga några maskinuppsättare från Bolinders innan Ångmaskinerna anlän

da, ty mäster Hagström får ansvar för allt uppsättningsarbete som 

göres innan uppsättarnas ankomst. Ej heller ämnar jag taga några 

maskin eller jernarbetare från Bolinders, då dessa kommer att kos-
37) ta 6 kr per dag per man mera än dem jag får här". 

16 okt 

"Sedan i fredags har vädret varit mindre gynnsamt för sågbygget ty 

snöblandat regn och storm har varit rådande ända tills idag. Skor

stenen blir nog inte färdig denna vecka som jag hade tänkt mig men 

i händelse af lämpligt väder hoppas jag den skall bli färdig till 

mitten af nästa vecka. Arbetet med inmurningen af pannorna samt 

eldstäderna pågår nu och antagas bli färdiga vid slutet på nästa 

vecka". 

"Jag har skrifvit till Bolinders och anmodat dem sända hit deras 

uppsättare som nu kan behöfvas när som helst. Ångmaskinerna blifva 

utlastade i afton. Af vad jag hittills sett synes det vara ett 

ovanligt gott och solidt arbete hvadan jag hyser de bästa förhopp-
3 8 ) 

ningar om att de borde komma att fungera väl". 

21 okt 

"Med sågbygget har det på grund af ogynnsamt väder ej gått så 

raskt men murningen af pannhuset har dock kunnat fortsättas utan 

afbrott. Gråstensgrunden för ångmaskinerna är färdig och skall te-
39) 

gelstensmurningen till dessa grunder påbörjas i morgon". 

28 okt 

"Under de senaste 14 dagarna som vädret varit så ogynnsamt har 
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arbetet med sågbygget gått ovanligt sakta och till och med ibland 

jag varit rakt förtviflad öfver att så litet kunnat uträttas. En 

del af takhvalfvet är visserligen pålagt och öfver stolparna till 

lanterninerna, men ännu återstår så mycket att göra innan dessa 

blifva färdiga. Grundmurningen till ångmaskinerna har det också 
40) gått sakta med men hoppas bli färdig dermed denna vecka". 

5 nov 

"Maskingrunderna äro uppmurade och maskinuppsättaren från Bolinders 

kom hit idag. Det är meningen att i morgon börja på med inflytt

ningen af maskinernas grundplåtar. Golfvet i maskinrummet är under 

arbete men det dröjer minst 4-5 dagar innan hvalfven blir färdiga. 

Skorstenen är fullt färdig och har i mitt tycke utmärkt vackra pro

portioner men jag är ej alldeles säker på cementbeläggningen på 
41) 

öfversta kransen ty det var bra nog kyligt då den pålades". 

15 nov 

"Sågbygget går sakta framåt. Takrotet är nu lagdt öfverallt utom 

lanterninerna vilka ännu icke är färdiga, men det torde väl icke 

dröja så länge förrän stolpvirket i sin helhet blir rest. Detta 

arbete är svårare än jag tänkt mig ehuru jag ju förutspått att det 

skulle komma att kräfva lång tid för sitt fullbordande men så har 

väderleken icke heller varit gynnsam emedan snöblandat regn har 

varit rådande nästan hvar dag. Golfvet är färdigmurat i maskin-
¥ 

rummet och alla maskindelar flyttade dit in hvarefter stora""/... 

oläsligt .../ i väggen är grundmurad och cementgjutningen iAmaskin-
42) grunden pabörjas om ett par dagar". •*, 

20 nov 'ifc 

"Med sågbygget har vi nu kommit så långt att lanterninerna börjat 

täckas och torde det väl ej dröja så länge innan hela huset är un

der brädtak. En del af taket är äfven plåttäckt ehuru detta-är obe

tydligt. Pannorna äro i det närmaste inmurade och en del armatur 

i dem fastsatt. Ångmaskinerna går det deremot sakta att få Upp

satta. Bottenplåtarna äro visserligen upplagda men ännu ej fast-

gjutna, men en del av gjutningen kommer nog att verkställas under 

veckan. Golfvet i nedre delen af såghuset håller vi på att inlägga. 

Brunnen till rörledningarna utanför sågen blir färdig denna vecka. 

Uti denna brunn har sprungit upp källådror som lemnat af mycket 

vatten och jag funderar starkt på att detta icke skulle kui^a 

serskildt tagas vara på till pannorna. Om detta går an så r̂e det 
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af ofantligt stort värde ty då kunna vi få helt och hållet söt

vatten till pannorna, men denna anordning blir nog icke så billig 

och dessutom måste Vi undersöka om ådern lemna tillräckligt vatten 

först. Från Bolinders har anlänt sista sändningen. Dal hade den 

med sig hit igår äfvenså har nu allt virke som behöfvas för vin

tern hitkommit" . 

28 nov 

"Jag har varit i delo med Bolinders uppsättare därför att jag tyc

ker arbetena gå för sakta. Det är visserligen både /... oläsligt 

.../ men jag tycker hans noggrannhet går nära till pedanteri. Nu 

är det så att inriktning af transmissionen, ångmaskinerna och la

gerbockarna är ett ytterst svårt och vanskligt arbete och på grund 

deraf får jag väl lugna mig tills detta arbete är fullbordadt, men 

sedan måste det ju gå undan. Uppsättaren påstår att uppsättnings

arbetet till denna såg tarvar minst fem månader under sommartiden 

men jag har ju sagt honom att uppsättningen skall och måste vara 

gjord på fyra vintermånader och det bör i det närmaste kunna göras 

på denna tid blott det icke blir alltför kallt. Såghuset kommer 

under tak i morgon, men plåttaket fattas ännu mycket på innan det 

blir färdigt. Dock anser jag detta vara af mindre vikt nu som bräd-

taket är pålagdt, men det toirde nog dröja till Jul innan hela ta

ket blir plåtbetäckt. Golfvet i undre såghuset är endast till en 

del inlagdt och i öfvre sågen skall börjas dermed i morgon. 11 ra

mar äro uppsatta och inriktning med dem pågår, men detta är äfven 

ett långsamt arbete och förefaller mig gå rätt sakta. Lagerbockar

na till långaxelledningen i maskinrummet äro nu fastgjutna äfven 

grundplåtarna till ångmaskinerna, men det dröjer flera dagar innan 

cementen stelnar och vi kan börja med uppsättningen af sjelfva ång

maskinerna. Den i mitt förra brev omnämnda källådern i sågbrunnen 

har nu spritt sig öfver hela brunnens botten och blir det derför 

omöjligt att kunna hopsamla detta vatten serskildt utan att gräfva 

en ny brunn bredvid och detta blir alltför dyrbart, hvadan jag mås

te afstå från denna idé".^^ 

12 dec 

"Sågbygget går jemnt framåt ehuru icke så fort jag önskar, men da

garna äro ju så korta hvarigenom man ej hinner så mycket ehuru lyk

ta användes såväl i pann- och maskinrummet som ute i sågen. Golfvet 

i öfvre sågen är nu inlagt dock återstår timmerbäddarna som nog 

blifva sensamma att göra då dessa måste göras fullkomligt täta för 
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att hindra vatten att rinna ner i undersågen. Äfvenså återstår att 

göra i ordning kantbänkgrafvarna och med dessa arbeten göres en bör

jan i morgon. Undersågens golf är färdigt men fattas luckor för såg

spånsledningarna. Långaxeln med dess många remskifvor äro nu fullt 

färdig och håller vi nu på med insättningen af alla smärre delar i 

ramstatifverna såsom vefstakar, sidogeider (?), korgstänger m m. Ett 

kantbord är ihopsatt men icke uppsatt på sin plats. Plåttäckningen 

har gått ganska raskt denna vecka och /... oläsligt .../ förrän hela 

taket är täckt. I maskinrummet är redan remskifvorna på transmission

erna uppsatta och denna ledning fullt färdig men /... oläsligt .../ 

emedan ångmaskinens grund ännu icke är /... oläsligt .../. Deremot 

har det gått raskt undan i pannhuset der nu sågspånsbordet är upp

satt och färdigt och på plats. Tvänne arbetare från Bolinders har an

länt. Jag hade nog tänkt att få ett par man till men icke förrän ef

ter Jul, ty Bolinders folk de kostar ju med husrum omkring 8 kronor 

per dag och ingen af de som jag hittills skaffat får mer än 2.50 för 

tio timmars arbetsdag. Snart måste vi få kopparslagare från Bolinders 
45Ì för det finns ingen här". ' 

18 dec 

"Med byggnadsarbetet vid sågen går det nu någorlunda bra och med upp

sättningen av maskinerna har under sista veckan åtskilligt blifvit 

gjort. Den ena maskinen har kommit ett gott stycke på väg i det näm

ligen såväl condensorn som båda cylindrarna äro uppsatta och alla 

lager noga inpassade. På den andra maskinen börjar arbetet med upp

sättningen af condensorn och cylindrarna i morgon. Alla ramlager äro 

äfven inpassade här. En utmärkt /... oläsligt / att alla cement-

gjutningar hafva lyckats så väl och dessa kunna nu anses vara full

komligt säkra. Vid de stora grundplåtarnas fastskrufning har de icke 

satt sig äfven en millimeter och det anses vara ett utmärkt resultat. 

Vi hafva börjat med insättning af giras till fönstren till lanterni-

nerna och skall det väl icke dröja så länge innan dessa blifva upp

satta fast än det kommer nog att draga ut på tiden innan alla fönster 

till sågen blifva insatta, ty det är ju sådan mängd af dessa omkring 

4.500 à 5.000 rutor åtgår härtill".46) 

31 dec 

"Med timmermans och snickararbetena vid sågen har det under julveckan 

varit så gott som stillestånd då de allra flesta af dem önskade fara 

hem till Julen men den 2*^ra Januari återupptages arbetet med full 

fart. Deremot har arbetet i maskinafdelningen varit igång hvarje hvar-
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XXXIX Undre sågen, ramsåggrunder (överst) och storaxel, o 1896. Foton hos 
M0D0 AB. 



114 

dag utom Julafton och börjar jag hysa goda förhoppningar om att få 
47) 

maskinuppsättningen färdig i rätt tid". 

8 jan 

"Såghusstommen har varit mycket drygare än jag trott. Först nu på ny

året har vi börjat med banorna, timmerbroarna och plattformen. Vis

serligen är virket till största delen redan skrädt, men vi har ej 
n© haft tid börja med dessa arbeten förr. Resvirket till 2 timmer

broar är redan uppsatt jemte en del af plattformen. Det synes för-

öfrigt gå raskt undan med dessa arbeten, men deremot saktare inuti 

sågen der det återstår mycket att göra med sågspånsledningar och bän

kar till kantverken och en del timmerbäddar, dock tror jag att vi 

böra kunna bli färdiga till första Mars. Med maskinerna tror jag det 

ej blir någon svårighet. Kopparslagaren är nu i fullt arbete med rör

ledningarna" . 

25 jan 

"Med sågens fullbordande går det visserligen framåt fast än det nu

mera icke märkes så mycket då det är hufvudsakligast småsaker som 

nu återstå ehuru en mängd sådana. Banorna och plattformen samt tim

merbroarna blifva nog färdiga i god tid, men deremot återstår åtskil

lig inredning i sågen. Alla fönster på långsidorna äro insatta men 

fattas ännu i gaflarna. Plåttaket är för länge pålagdt, men falsning-

en deraf få anstå till våren. Sedan fönstren nu äro insatta tar sig 

huset sig prydligt ut och har jag aldrig sett en vackrare såg än den

na. öfre såghuset är så ljust som om det vore utan väggar, och med 
49) sin ofantligt höga takresning gör det ett imponerande intryck". 

1 feb 
50) "Sågblad och remmar inflyttade i sågen" . 

18 feb 

"Timmerbroarna till sågen äro nu färdiga, plattformen äfvenså och 

rälsen lägges nu på densamma. Planköfverslagen på öfre banan håller 

på att närma sig plattformen, och på den förut färdiga delen af ba

nan är rälsen öfverallt pålagd. Sågspånsledningarna äro i det allra 

närmaste färdiga, alla maskiner & sågar uppsatta t.o.m. stafm^skiner-

na".51) 

28 feb 

"Sågmaskineriet har nu varit igång sedan i Tisdags, men endast del

vis, ty det är så mycket som skall ändras och justeras att vi först 
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idag har kunnat låta alla maskinerna gå på en gång; dessutom har vi 

heller icke förr än idag kunnat köra med full fart, och har det vi

sat sig att vid ökning af farten flera lager blifvit varma och staf-

kantverkens skurit ihop. Oaktadt detta är dock resultatet ganska 

godt då bland 2 à 300 lager så få hittills krånglat. Jag måste äfven 

1 morgon köra för lätt gång då lagerna ännu icke äro tillräckligt 

tillslitna för att kunna tåla full belastning. Remmarna hafva blifvit 

till största delen omspända på nätterna för att så litet som möjligt 

hindras gången om dagen. Ångmaskinerna arbeta utmärkt, men det kan 

ju hända att äfven dessa komma krångla något, när de börja arbeta med 

större belastning, dock hoppas jag att de komma att gå väl äfven hä

danefter, ty deras konstruktion och godset uti de samma är så groft 

tilltaget att de måste arbeta väl. Timmerspelet hyser jag fortfaran

de farhågor för, och jag tror icke att hastigheten blir tillräcklig 

att servera hela sågen eller ens tio ramar med timmer, men detta kom

mer snart att visa sig, då vi på Lördag den 2 Mars börjar såga för 

första gången. Jag hade gjerna önskat att sågningen kunde ha börjat 
S td. den 1 , men det är nödvändigt få lagerna bättre tillslitna, och 

jag befarar att det kommer nog att gå temligen dåligt de första da

garna ändå. Jag hoppas emellertid att ha sågen i full gång tills Ni 

kommer hit, och skall jag dessutom dessförinnan underrätta Eder om 

resultatet. Jag är mycket orolig öfver att icke allt skall gå efter 

beräkning samt att oförutsedda fel och hinder skola uppstå, ehuru jag 

varit så noga och försigtig äfven med smådetaljer. Det återstår ännu 

åtskilligt innan sågen i sin helhet blir fullständig, ty cementgolf 

fattas både i pann- & maskinrum, badhuset är oinredt äfvenså smedjan, 

vagnshissen är delvis påbörjad, men ofullbordad, utvändig putsning 

af maskinhuset. Smide fattas ännu till de flesta ribbvagnar; men des

sa få gå utan smide tills vi hinna få dem i komplett stånd. Sågen blir 

äfven dyrare än jag tänkt mig, och jag tror den kommer till Öfver 

325.000 Kr, men det är också en ofvanligt stor anläggning och i alla 
52) afseenden solidt bygd". 

2 mars 

"Idag vid middagstiden gjordes första försöket med sågningen i alla 

10 ramarna, men som kantbänkarna strax gingo varma blev försöket icke 

långvarigt". 

"Det är emellertid en outsäglig fröjd att få se nysågade bräder ut

lagda på blocken i brädgården, äfvensom att få inandas färsk såg

spånsdoft här på Skären" 
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XL Såghuset, interiör o 1896. Foto hos Gunnar Nordel 1, Gävle. 

Driften 

I början av mars sågades ungefär 1.000 timmer per dag och vid årets 

slut hade 402.657 stockar gått genom sågen. Detta gav nästan 12.800 
54) std, det mesta i plank, battens och bräder. 

Att man under det första verksamhetsåret hann såga så mycket,trots 

att man i huvudsak endast använde tio ramar, berodde nog till en stor 

del på att arbetsdagen från och med mitten av april hade utökats med 

två timmar (från 9 till 11). Detta på Kempes order, för att inte ris-
55) kera redan kontrakterade leveranser. 

Det enda som egentligen till en början kom att störa produktionen 

var att spånledningarna lätt blev igentäppta. Detta var en högst nor

mal företeelse i samband med en ny sågs inkörning, men på Norrbyskär 

kunde det bli extra problematiskt, eftersom dessa ledningar låg un

der golvet. 

Maskineriet gick över förväntan hela första året. Den 10 februari 
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1896 inträffade dock ett olyckstillbud som kunnat få allvarliga 

konsekvenser om någon arbetare råkat befinna sig i närheten. Då 

sprang nämligen två tackjärnsrör till huvudledningen mellan pannor

na och ångmaskinerna läck. Efter ett kortare driftstopp för repara-
57) tion fungerade allt som det skulle igen. 

Kompletterande arbeten 

Av rapporterna ovan (s 107-115) torde ha framgått att en hel del 

arbeten såsom inredning av smedja och badhus, målnings- och puts-

ningsarbeten m m återstod att göra efter det att sågningen hade på

börjats. Men det för produktionen viktigaste kompletteringsarbetet 

torde nog ha varit byggandet av belysningsanläggningen. 

Ingeniör John Luth hade själv besökt Norrbyskär redan vid mitten av 

mars för att på plats planera det hela. Även för drivandet av be

lysningsanläggningen hade man till en början, på förslag av Luth & 

Rosén, tänkt sig en ångturbin. Men dåliga erfarenheter, inhämtade 

av Ultvedt, framför allt från Skönvik och nu också från Domsjö, men 

även från städerna Söderhamn och Falun, gjorde att valet så små-
C O \ 

ningom föll på en vanlig compound högtrycksmaskin. Förutom belys

ning i såg, pann- och maskinhus skulle även 28 ljuspunkter sättas 
59 ) upp i själva brädgården. Planeringen tog emellertid längre tid 

än beräknat och allt elektriskt bestämdes inte slutgiltigt förrän 

i början av juli 1895, då Ultvedt tillsammans med Luth besökte 

Kempe i Härnösand. 

Själva arbetena drog också ut på tiden. Detta berodde till en bör

jan på att den ångmaskin från Bolinders som skulle driva dynamo-
61 ) 

maskinen blev försenad. Men även dynamomaskinen, som var tillver

kad i Stettin, dröjde och kom inte förrän i oktober. I slutet av 

denna månad var belysningen i sågen i full gång, men på grund av 
6 2 i spänningsfel fungerade den till en början dåligt. 

Under april 1895 hade sågen stått en tid, varför man hade passat på 

att måla den invändigt med slamfärg. Enligt Ultvedts förslag hade 

taket fått en svag brytning i blått medan väggarna hade målats ljust 
6 3 ) 

grå. Fönsterbågar och spröjsar hade målats mörkbruna. 

Även maskinerna hade målats, men utvändigt beströks inte såghuset 

med färg förrän under 1897.*^ 

Under sommaren 1895 torde även pann- och maskinhuset ha blivit full-
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XLI Maskinrummet, interiörer o 1890. Foton hos Gunnar Nordel 1, Gävle. 



119 

ständigt inrett samt 

putsat. Den färdiga 

exteriören (se XLII), 

eventuellt i enlig

het med ett förslag 

av Salin (jfr ovan 

samt not 20), följer 

det för dylika bygg

nader vanliga fasad-

schemat enligt konti

nentala förebilder, 

d v s  n y r o m a n s k a  

inslag som rundbå-

giga fönster, rund-

bågefris och krenelerade gavlar. 

Byggnaden var ju också helt stilenligt 

uppförd i rött tegel, men detta mate

rialval torde i första hand ha varit 

betingat av byggnadens funktion och 

således dikterat av försäkringsbola

get. 

II 

XL I Såg-, pann- och maskinhusen o I896. 
Foto hos M0D0 AB. 

65) 

X L I I I  P a n n -  o c h  m a s k i n h u s e t ,  f a s a d -
detalj. Foto Åke Sörlin 1977-



120 

1) Kempe -->• Hedberg 9 jan 1892. 

2) Förslag till Sågverksbyggnad för Mo och Domsjö Aktiebolag. Lindahl S Runers 
Mek Verkst AB Gefle. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, MoDO 
Arkivet Domsjö. 

3) Ti digare föreståndare för maskinverkstaden på Bolinders. Se vidare Gårdlund 
19^5, s 62-64 och 103-109. 

4) Kempe —» Hedberg 6 feb och 19 april 1892. 

5) Svensk Trävarutidning nr 10/1892, Stockholm 1892. 

6) Svensk Trävarutidning nr 15/1892, Stockholm 1892. 

7) Även Hedberg med sågställare (antagligen Jon öström) samt Bolinders J E All
stin (i detta fall som expert för Mo och Domsjös räkning) övervarade en del 
provsågningar vid Marma. Vidare kan nämnas att försäljningsrätten till den 
"färdiga" bandsågen hade förvärvats av Jos Carlander i Sundsvall. 

Kempe Hedberg 14 juni, 16 juni, 20 juni 1892, Hedberg --> N ordell 25 
juli I892. Svensk Trävarutidning nr 27/1892, Stockholm 1892. 

8) Hedberg —> Kempe 14 dec 1893. 

9) Jag avstår från att här kommentera varför man misslyckades. Den intresserade 
hänvisas i första hand till Hedbergs täta rapporter om experimentverksamheten, 
vilken var som intensivast under sommaren 1893. Rapporterna till Frans Kempe 
och ingen iör H Fornander återfinns i Hedbergs avgående korrespondens. 

10) Hedberg --> Kempe 16 okt 1892. 

11) Kempe --> U ltvedt 21 feb 1894. 

12) Handlingar rörande sågen 1894-95, Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norr-
byskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

13) Enligt kontraktet skulle leveranserna omfatta: "2 st, Compound Ytkondenseran-
de Ångmaskiner, hvardera som 200 eff. hkr, Mellantransmissionen inuti maskin
rummet, 5 st Ångpannor med armatur, 1 st Vattencistern, 1 st Ångpump med 
donkeypanna och rörledningar med tillbehör, 2 st Injektorer med tillbehör, 
Alla för maskineriet erforderliga rörledningar, 2 st 4 tons Westonblock, 1 st 
smedjefläkt med transmissioner, Fönsterbågar af jern till maskin- och pann-
hus, 2 st Jerndörrar till maskin- och pannhus, 1 st Åskledare, 1 st Skorstens
beklädnad af gjutjern, Fullständigt Takbjelklag med kolonner för maskin- och 
pannhus, Värmeledning i sliphuset, Transmissioner till sliphuset, 3 st Traver
ser, 1.8 st 64 fots Takstolar, 12 st 70 fots d:o, 150 fot Bärbalkar af jern med 
tillhörande kolonner, 110 fot D:o af jern med ti 11 hörande<kolonner, Rörled
ningar, kranar och värmeledning till badrum, 10 st Sågramar, 6 st dubbla Kantbord 
4 st dubbla Klyfsågar, 2 st Stäfsågsatser, 12 st Balance-kapsågar, 5 st Timmer
spel med ketting, Spånbord och Spån ledningstrumma af jern jämte Sågspånstrans
portörer, 1 st Klippress, 2 st. Smergelmaskiner, 2 st Kroksågningsapparater, Cir
ka 20 st gjutna Transportrullar samt Alla för ovanstående Sågmaskiner i er er
forderliga Transmissioner". 
Att man 1 kontraktet endast räknade med tio sågramar berodde på att man till 
en början hade tänkt överflytta två ramar från Håknässågen. Dessa befanns dock 
vid närmare studium vara oanvändbara, varför de kasserades. I stal let gjordes 
en tilläggsbeställning om två ramar från Bolinders. En del småramar och andra 
maskindelar kunde dock senare säljas från Håknässågen i samband med dess ri-
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vande. Ultvedt —* Bol i riders 16 och 22 maj 1894, Bolinder —* Ultvedt 19 
och 25 maj 1894, Treffenberg —*• Ultvedt 7 nov 1894. 

Som framgår av ovanstående valdes vanlig ångmaskinell utrustning. Påpekas bör 
dock att i samband med bandsågningsexperimenten hade Sven en ångturbin av de 
Lavais fabrikat på prov inmonterats. Den fungerade "ganska väl", men först efter 
lång inkörningsperiod. Ultvedt fick så sent som ett par veckor före samman
trädet i Stockholm order om att resa till Domsjö för att studera saken närma
re, eftersom Kempe kände sig rådvill. Varför vanliga compound ångmaskiner till 
sist valdes, känner jag inte till. 

Se vidare exempelvis Hedberg—Gustaf de Lavais Ångturbinfabrik, Stockholm 
26 mars, 8 april, 28 april, 27 maj och 3 juli 1893 samt Kempe —Ultvedt 
21 febr 1894. 

14) "Det skall bli roligt att snart få vara med om utstakning af sågen". Nordel 1 
—Ultvedt 1 april 1894. 

15) Projeckt till plasering af Såg o Marchinhus vid Norrby skären N^ 1-3 Mo Ångsåg 
I889-I915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 
Förslagen omtalas i brev Kempe —Ultvedt 3 april 1894. 

16) Kempe —*• Nordel 1 20 sept 1893 och 19 april 1894. 
Nordeli —*• Kempe 27 feb 1894, Nordel 1 —Ultvedt 1 april 1894. 

17) Nordel 1 —Kempe 3 maj 1894. 

Planritning till maskinhuset daterad Stockholm 23.4.94 försedd med Bolinders 
stämpel och signatur Fm. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, 
M0D0 Arkivet Domsjö. 

18) Sågverksanläggning för Herrar Kempe Norrby, Stockholm i Febr. 1892 med Bolin
ders stämpel och oläslig signatur. Sågverksanläggning för Herrar Kempe Norr
by i Febr. 1892 med Bolinders stämpel men utan signatur. Förslag till Ångsåg 
för Herrar W H Kempe Norrby Ångsåg, Stockholm den 4 september 1893 med Bolin
ders stämpel men utan signatur. 

Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

19) Odaterad, osignerad ritning till maskinhuset. Mo Ångsåg 1889-1915, Planlägg
ning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

20) Ultvedt hade velat ha detta utrymme förlängt, vi lket dock icke bifölls, men 
genom att skorstenen flyttades utanför kunde vissa innerväggar flyttas för 
att ge något större innerutrymme. Se vidare Kempe —Nordel 1 26 april 
I894, Kempe -->• Ultvedt 16 april 1894. Enligt en ej påträffad planritning 
till maskinhus av Kasper Salin var nämligen skorstensgrunden tänkt att muras 
upp inuti själva byggnaden. 

21) Ultvedt hade emellertid beordrats upp till Norrbyskär för att "... se till 
att grundläggningen får börja". Kempe —Ultvedt 3 april 1894. Se även Kem
pe —Ultvedt 6 april 1894. 

22) Nordel 1 —»• K empe 3 maj 1894. Se även Kempe —» Ultvedt 28 april 1894. 

23) Förslag till sågverk för Aktiebolaget Mo S Domsjö Norrbyskär. Mo Ångsåg I889-
I9I5, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

24) "Härmed bedja vi att såsom arvode för af Eder verkställda ritningar till Mo 
nya ångsåg få överlämna 1000 kronor och anhålla om benäget erkännande av denna 
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summas mottagande. Högaktningsfullt för Ho och Domsjö Aktiebolag. Frans Kem
pe". Kempe —> K Salin 4 nov 1895. 

Av citatet framgår inte helt klart att arkitektarvodet gällde själva såghuset. 
Emellertid hade Salin tidigare erhållit sitt arvode för skolan och bostäderna, 
varför det nu utbetalade beloppet inte kan ha gällt dessa ritningsarbeten. Jfr 
Salin --*• Kempe 22 jan och 25 jan 189*». 

En genomgång av huvudböckerna har inte lett till att förhållandena ytterligare 
kunnat klargöras. Utbetalningen har nämligen skett över huvudkontoret i Stock
holm och därvid direkt belastat Norrbyskärs förlagskonto, varför någon närma
re angivelse av kontoslag inte gjorts. I 1895 års huvudbok (huvudkontoret) 
anges helt kort att 1000 kr utbetalats till Salin för "ritningar". Huvudkonto
ret Stockholm, Huvudbok 1895, MoDo Arkivet Domsjö. 

25) Östermalms saluhall (1885-89) är visserligen i huvudsak uppförd i tegel och 
gjutjärnskonstruktion, men den är också försedd med en stor glaslanternin. Se 
vidare Lindgren G, Stockholms enskilda byggnader, i Stockholm Sveriges hufvud-
stad skildrad med anledning af Allmänna konst- och industriutställningen 1897, 
andra delen, Stockholm 1897, s 198-201, samt Andersson H 0 och Bedoire F, 
Stockholms byggnader, en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm, Lund 
197*», s 190. Påpekas bör att Östermalms saluhall enligt Gustaf Lindgren var 
ett verk av I G Clason. 

Ett mer traditionellt såghus, se exempelvis det i Domsjö, Svedberg 1966, s 33. 

26) Nordeli Kempe 3 maj 189*», Hallström --»• K empe 19 april 189*». 

27) Telegram Kempe —*• Ultvedt 18 och 19 april 189*», Kempe —» Ultvedt 26 april 
189**, Nordeli --•*• Ultvedt 6 maj 189^-

28) Dvs valda delar ur brev från i första hand Nils Ultvedt till Frans Kempe 
1894-95. 

29) Nordel 1 --•» U ltvedt 7 juni 189*». 

Ursprungliga fasadritningar till maskinhuset har inte kunnat påträffas. Nämn
da ritningar torde ha gjorts . av Kasper Salin. Jfr Kempe —— Ultvedt 30 ap
ril 189*» och Nordeli —*• Ultvedt 10 maj 189*». Påpekas bör att rötter till 
knän i sågen också kom från Domsjö, där Hedberg fått order om att ur lagret 
av pråmrötter sortera ut allt vad som kunde användas till såghusbygget. Se 
Kempe —Ultvedt 11 juni 189*». 

30) Ultvedt --•> K empe 29 juli 189*». 

Några aktuella ritningar, med undantag av den ovan nämnda och diverse ritning
ar för elektriska installationer, angå§p^e själva såghuset och den maskinella 
uppsättningen där, har inte kunnat påträffas. 

31) Ultvedt Kempe 6 aug 189*». 

32) Ultvedt --» Kempe 9 aug 189*». 

33) Ultvedt --»• K empe 2*» aug 189*», jfr även Ultvedt --»• K empe 18 aug 189*». 

3*») Ultvedt --*• K empe 28 aug 189*». 

Anbud på skorstenen hade infordrats från flera håll, bl a från Sülze & Schrö
der i Hannover. Ett anbud från Rylander & Rudolphs i Stockholm om 2.*<00 kro
nor exklusive fraktkostnader ti 11 talade dock Kempe mest, även om detta anbud 
inte var det lägsta. Se vidare Kempe --•» U ltvedt 9 juni 189*» samt Gösta Sun-
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delius, Stockholm —• Ultvedt 10 april 1894 och Rylander S Rudolphs —*• Ul-
tvedt 11 maj 1894. Firma Sundelìus tjänstgjorde som mellanhand för Sulze 6 
Schröder. 

Tidblad hette Arvid i förnamn och var den ingenjör vid Bolinders som hade hu
vudansvaret för leveranserna till Norrbyskär. Angående Tidblads ställning hos 
Bolinders se Gårdlund 19^*5 a a, s 64-65 och s 107-

35) Ultvedt —*» Kempe 3 sept 1894. 

Plåttäckningen utfördes som ovan nämnts (s 7 7 ) av Ad Häggström Umeå. Enligt 
hans anbud och arbetsbeskrivning var priset 20 öre per kvadratfot inklusive 
material (även färg) och uppsättning av nödiga rännor och utkastare. Andra 
anbudsgivare var J A Andersson Bleck- & Plåtslageri samt J G Schubert & Son, 
båda Stockholm (jfr även Ultvedt —» Kempe 24 aug 1894). 

Anbud och arbetsbeskrivning daterad Norrbyskär den 6 juni 1894 Ad Häggström, 
Mo Ångsåg 1889-1915» Planläggning av Norrbyskär, Div. handlingar, MoDo Arki
vet, Domsjö. 

Ultvedt —•» Ad Häggström 29 aug 1894, J G Schuberth & Son —» Mo och Domsjö 
Aktiebolag 21 aug 1894 samt J A Andersson Bleck- 6 Plåtslageri --» Mo och 
Domsjö Aktiebolag 5 aug 1894. 

36) Ultvedt —• Hedberg 13 sept 1894. 

37) Ultvedt —» Kempe 25 sept 1894. 

Byggandet av taken var något komplicerat. Bolinders hade emllertid upprättat 
särskilda takstolsritningar m m, vilket torde ha underlättat arbetena högst 
väsentli gt. 

Se vidare exempelvis Bolinders --»• U ltvedt 19 juni 1894 samt Takkonstruktion 
till Såghuset för Mo 6 Domsjö Aktie Bolag i Norrbyskären, Stockholm den 15 ju
ni 1894, Bolinders stämpel med sign Ose. L och 2 St Kryss-stolar för Mo-Domsjö 
Sågverk, Stockholm den 15 juni 1894, Bolinders stämpel utan signatur. Mo Ång
såg I889-I915, Planläggning av Norrbyskär, MoDo Arkivet Domsjö. 

Även för maskin- och pannhuset finns en konstruktionsritning angående bjälk
laget i behåll. Bjelklag öfver Maskin och pannhus vid Mo-Domsjö Aktiebolags 
Nya Ångsåg, Stockholm 24 maj 1894, Bolinders stämpel utan signatur. Mo Ångsåg 
I889-I915. Planläggning av Norrbyskär, MoDo Arkivet Domsjö. 

Maskinisten Joh. Hagström kom från Granvik, Haparanda och anställdes på Norr
byskär i början av sommaren 1894. Hans lön var 1.500 kronor per år plus fri 
bostad, ved och potatisland. Se exempelvis J Hagström —Ultvedt 6 juli 1894. 

38) Ultvedt --» Kempe 16 okt 1894. 

Kostnaderna för sågbygget uppskattades den 12 okt till 247.000 kr. 
Ultvedt —*• Kempe 12 okt 1894. 

39) Ultvedt --*• Kempe 21 okt 1894. 

Det mesta av teglet kom vid den här tidpunkten från Hilleviken, varifrån 
325.000 murtegel hade beställts i april. Från Hilleviken, som för övrigt var 
stor 1everantör till Statens Jernvägar, kom teglet i pråmar. En del tegel de
stinerades även till Kylörn för ladugårdsbygget i Sörbyn (jfr 2.8). Innan man 
beställde teglet ända från Hilleviken hade man noggrant undersökt möjligheter
na att köpa bra tegel i trakten. Bl a hade Nordel 1 varit i Husum (Fanbyn) och 
tittat på tegel, men funnit detta undermåligt. 

Se vidare exempelvis telegram Nordel 1 —• Kempe 10 mars 1894, telegram Kempe 
--«• Nordel 1 10 mars 1894, Kempe —•» Nordel 1 26 apri 1894, Nordel 1 » Kempe 
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3 maj 189*1, Ultvedt --*• Hilleviken 22 sept 1894. 

Se även Verifikationer till Kassa och Journal, Förval tarbostadens uthusvind, 
Norrbyskär, Nordmal ing. Ur verifikaten kan bl a all skeppning med främmande 
båtar till Norrbyskär (datum, last och "flytetyg") utläsas. För de egna bå
tarna fördes noggranna journalanteckningar, s om delvis finns bevarade. 

40) Ultvedt —* Kempe 28 okt 1894. 

Al )  Ul tv ed t  - -* •  K e mp e  5  no v 18 9 4 .  

Ultvedts ängslan för murningsarbetet med skorstenen är förståelig med tanke 
på den intensiva debatt och de många provmurningår i kyla som ägt rum omkring 
I89O och framåt. Olika ståndpunkter och försök relaterades ofta i fackpressen. 
Se exempelvis Ingeniörs-Föreningens Förhandlingar 1889, s 80-83, Stockholm 
I889. Teknisk Tidskrift I89O/5, Stockholm I89O. Tidning för Byggnadsväsendet 
I89O/I8, Stockholm I89O. Se även Kempe Ultvedt 20 okt 1894. 

42) Ultvedt —Kempe 15 nov 1894. 

^3) Ultvedt —» Kempe 20 nov 1894. 

44) Ultvedt --• Kempe 28 nov 1894. 

45) Ultvedt --»• K empe 12 dee 1894. 

Bolinders maskinuppsättare fanns på Norrbyskär ända till och med den 7 april 
1895. Den som först anlänt hette C Pettersson. Senare under hösten 1894 hade 
"Pettersson, Johansson och Hultqvist" kommit och slutligen "kopparslagare 
Hansson", s om dock inte stannade längre än till den 29 mars 1895. De bodde 
och åt hos J A Claesson och Sven Nordström på Norrbyskär, vilka förmodligen 
i sin tur bodde i "sågkasärn". Se vidare exempelvis Kempe —*• Ultvedt 3 dec 
1894 samt Verifikationer till Kassa och Journal, 1894-1895, Förvaltarebosta
dens uthusvind, Norrbyskär, Nordmal ing. Angående ett par av de ovan nämnda upp-
sättarnas liv och leverne se Gårdlund 1945, s 161-162 och s 179-180. 

46) Ultvedt —Kempe 18 dec 1894. 

47) Ultvedt —• Kempe 31 dec 1894. 

48) Ultvedt --•• K empe 8 jan 1895. 

49) Ultvedt —» Kempe 25 jan 1895. 

50) Telegram Ultvedt ---» K empe 1 febr 1895. 

51)  Ult vedt  — • >  K e m p e  1 8  fe br  18 9 5 .  

52) Ultvedt —Kempe 28 febr 1895 

53) Ultvedt --»• K empe 2 mars 1895. 

54) Tillverkningsbok för Brädgårdskontoret 1895, Förvarad i "Ettan", Norrbyskär, 
Nordmal ing. 

55) Anledningen till att man bara använde tio av de tolv ramarna berodde i första 
hand på att tio ramar krävde mindre folk än tolv. Dessutom hade man problem 
med fastfrysning i sågbommen under de kal la årstiderna. Ultvedt var vidare 
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beredd att öka arbetsdagen med ytterligare en timme (till 12 timmars arbets
dag). Han förmodade att arbetarna skulle vara positivt inställda till detta, 
eftersom de då skulle tjäna mera. Ur bolagets synvinkel var detta bra med 
tanke på de lokala ackordsförhandlingarna. I samma brev föreslår Ultvedt att 
vakterna borde vara lika långa på Norrbyskär och i Domsjö. På så sätt kunde 
sågarna tävla med varandra, varvid arbetstempot skulle drivas upp. 

Ultvedt —*• Kempe 11 april 1895, se även Kempe —Ultvedt 6 april 1895. 

56) Ultvedt --*• Kempe 8 mars och 15 mars 1895. Ultvedt --•• Bolinders 12 mars 
1895. 

B lan d  ö vr i ga  " ba r n s j u kd o m a r"  k an  nä m n a s  a t t  f ör br än ni n ge n  i p a nn o r na ,  s o m  
eldades med spån, inte var tillfredsställande under den första tiden. Efter 
vissa justeringar fungerade de dock bra från och med början av maj. Vidare 
sprang en del bultar i sågmaskineriet p g a felaktig belastning, men även 
de tt a  ku n de  sn ab bt  rä tta s  ti l l .  S e  vid ar e  U lt ve dt  — B o l i n d e r s  20 ap r i l,  
27 april, 30 april och 2 maj 1895, telegram Ultvedt —»Bolinders 20 maj 
1895, Bolinders —Ultvedt 1 maj och 6 maj 1895. 

Vidare började skorstenen spricka under våren I896. Det hela visade sig dock 
v ar a  ga ns ka  o fa r li g t  o c h  åt g är d ad es  s n a b b t  a v  ent r e p r e n ö r e n .  J fr  ov a n  s  11 0  
samt se Ultvedt —» Rudolphs 23 april I896 och Rudolphs —Ultvedt 28 ap
ril 1896. 

57) Telegram Ultvedt —Kempe 10 feb 1896, Ultvedt --•> K empe 11 feb och 15 
feb I896, Kempe —• Ultvedt 11 feb 1896. 

58) Se exempelvis Ultvedt —» Kempe 22 mars 1895. 

Ultvedt menade också att man nog borde kontakta något ytterligare företag i 
branschen, exempelvis "Allmänna Elektriska Bolaget i V/esterås", varifrån 
både Sandarne och Wifsta Warf hade fått sin elektriska utrustning - en ut
rustning som fungerade mycket bra. Valet föll ändå till slut på Luth S Rosén, 
vilka hade vida större erfarenheter från just sågverksanläggningar. Diverse 
ko st na ds för sl ag  Î s a m ma n h a n g e t  f in n s  in la gd a  i 1 8 9 6  å r s  Ve r i f i c a t i o n e r  t il l  
Journalen vid Mo Ångsåg, Förvaltarebostadens uthusvind, Norrbyskär, Nordma
li ng. 

59) Diskussionerna därvidlag se Kempe --•» U ltvedt 8 och 26 april 1895, Ultvedt 
—» Kempe 13 april 1895, Ultvedt --»• Luth & Rosén 9 april 1895, Luth & Ro
sén Ultvedt 8 april 1895. 

Se även kostnadsförslagen av den 5 och 6 april 1895 i 1896 års verificationer 
till Journalen vid Mo Ångsåg, Förvaltarebostadens uthusvind, Norrbyskär, Nord-
mal ing, resp i Mo Ångsåg 1889-1915, Div handlingar, M0D0 Arkivet Domsjö. 

60) Telegram Kempe --*• Luth 19 juni 1895, telegram Luth Kempe 30 juni 1895, 
Ultvedt —•• Kempe 30 juni 1895, telegram Ultvedt --*• Kempe 3 juli 1895, 
telegram Kempe —Ultvedt 3 juli 1895. 

6 1)  Ul tv ed t  fr uk ta de  a tt  ma n  s k u l l e  bl i  t v u n g en  a t t  e nd er a  in kö pa  f o t o g enlampo r  
eller minska arbetstiden inför höstsågningen. 

U l t v e d t  — K e m p e  5  a u g  1 8 9 5 ,  K e m p e  — * •  U l t v e d t  2 6  a u g  1 8 9 5 ,  L u t h  &  R o s é n  
--*• Ultvedt 26 aug 1895, Luth & Rosén --*• Ultvedt 22 aug 1895, Ultvedt 
Luth & Rosén 28 aug 1895, telegram Bolinders —*" Ultvedt 29 aug 1895. 

62) Luth 6 Rosén --*• Ultvedt 6 och 23 sept 1895, telegram Luth S Rosén —Ul
tvedt 6 sept I895, Ultvedt —» Luth S Rosén 25 sept och 1 okt 1895, Ultvedt 

Kempe 29 okt 1895, Kempe Ultvedt k nov 1895. 
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Så sent som i januari 1896 krånglade belysningen fortfarande, men bra precis 
ett år efter igångsättandet av sågen kunde Ultvedt meddela att nu fungerade 
belysningen tillfredsställande. 

Ultvedt --•» Luth S Rosén 25 jan och 18 mars 1896, Ultvedt —* Kempe 20 jan 
och 7 mars 1896. 

63) Ultvedt —Kempe 2 april, 20 april och 23 april 1895 samt Kempe —» Ul
tvedt 6 apri 1 1895. 

64) Ibid och Ultvedt —*• Kempe 8 april 1895 samt Uppgift å af Målaren 0 F Nor
del 1 u tf ö r d a  a r b e t e n  vi d  M o  Ång såg  å r  18 9 7 ,  i 1 8 97  å r s  v e r if i c a ti o n e r  ti l l  
Journalen vid Mo Ångsåg, Förvaltarebostadens uthusvind, Norrbyskär, Nordma-
ling .  

65) Se exempelvis Klasen L, Grundriss-VorbiIder von Gebäuden aller Art, Abth XV, 
Teil k, Fabriken für die Metall-Industrie und für Maschinenbau, Leipzig 1896, 
s 2258 (fig 3766-3767). 



127 

2.5 Tlmmerhantering 

Efter det att timret flottats nedför öre m fl älvar togs det så små

ningom omhand av bolagets egna timmerbogserare för att i grimmor 

transporteras till Norrbyskär. En strävan var att där kunna lagra så 

mycket timmer som möjligt. Av den anledningen måste en mängd åtgär

der vidtagas, inte minst för att skydda och förhindra det magasine

rade timret från att komma på drift i Bottenviken. 

Eftersom sågen hade beräknats att vara igång i början av 1895 inten

sifierades dessa yttre arbeten för timmerhanteringen från och med 

sommaren 1894. Man hade tänkt bogsera över 80-90.000 timmer till 

Norrbyskär under sommaren och hösten. Allt kunde ju inte rymmas i 

den planerade timmerbommen mellan Stuguskär och Långgrundet. Åt

minstone hälften måste landrullas, vilket för övrigt skulle under

lätta vintersågningen. Men för allt detta behövdes en del anord

ningar . ̂ 

Vågbrytare 

Timmermagasinen skyddades visserligen av i första hand hela Sten-

grundet, men vid nordostlig vind var passagen in mot sågen helt fri. 

Av den anledningen började man fundera på att bygga någon form av 

vågbrytare. 

En tanke var att liksom i Dom

sjö förankra ett system av fly

tande bojar, vilka skulle sam

manbindas med dubbla bomrader. 

Detta arrangemang skulle nog 

ha haft hindrande effekt vid 

storm, men- skulle det räcka? 

Efter att ha upplevt sina 

första höststormar på Norrby

skär, började Ultvedt tvivla på 

att man över huvud taget skul

le kunna bygga någonting starkt 

nog att betvinga naturkrafter

na. Han insåg att den enda 

tänkbara lösningen var att 

bygga en väldig vågbrytare 

6/ l**- Ç t-

X L IV  D e l  a v  t im mer mag as ine t.  Deta lj  
från karta över Norrbyskär, 
Gustaf Nordel 1 o 1895. MoDo 
Arkivet. 
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helt och hållet i sten ut från Stengrundets norra spets såsom kart-
2) detaljen på föregående sida visar (se XLIV). 

Ultvedt räknade med att ungefär 100.000 kubikfot sten skulle gå åt. 

Vid månadsskiftet januari-februari 1895 började Westerberg att 

spränga erforderlig sten på Kalmaren efter det att Ultvedt fått klar

tecken för projektet. Westerberg satte 40 man och 5-6 hästar i ar-
3 ) bete. I april var vågbrytaren färdig. ' 

Vågbrytaren byggdes mycket noggrant och efter en ritning (XLV), som 

man av stilistiska skäl, kan antaga att Nordell hade gjort. Man bygg

de från land, från början med oregelbunden sträckning^för att få med 

en del stora stenar, som redan låg där, och sedan utåt i en flack 

båge (jfr XLIV). Man använde i huvudsak sprängsten för att undvika 

framtida ras under vattenytan. Stenarna inpassades dessutom mycket 

noga för att inte isen skulle kunna få fäste och bryta sönder det 

hela. För att uppnå ytterligare stabilitet doserades som synes sidor-
4) na kraftigt. ' 

! i£U —~4 ' -Ì2*. 

XLV Vågbrytare för timmermagasinet, Gustaf Nordell o 1895. M0D0 Arkivet. 

När arbetet var klart ville Ultvedt börja planera för en liknande 

vågbrytare från Kalmaren, men då sade Kempe stopp. 

Mekaniska anordningar 

Redan under hösten 1891 hade man så smått börjat planera för timmer 

upplaget på Stengrundet (jfr s 62). I juni 1894 började själ

va kajen att upptimras. På kajen skulle en hissanordning eller en 

s k timmerhäst placeras. Denna skulle gå på räls och med hissens 

hjälp skulle timret kunna transporteras upp i höga vältor på land 

och utgöra ett relativt lättåtkomligt förråd för vintersågningen 

(jfr bilden på omstående sida). I början av september 1894 var his

sen klar och landrullningen kunde på allvar ta sin början.^ 
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(skissen i (Jltvedts inkommande korrespondens). 
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Själva timmerhästen hade levererats av Mohögs Mekaniska Verkstad. 

Den elektriska motorn på 11 hästkrafter, av samma typ som den som 

drev lokomotivet.(s 99 not 31) kom från Luth & Rosén. Som primär kraft— 
7) 

källa användes den stora dynamomaskinen i maskinhuset. 

Under hösten 1894 hade också ett vintertimmerspel projekterats i sam

arbete med Bolinders. Hur detta skulle fungera framgår av Tidblads 
8) 

skiss på föregående sida. 

Timret skulle alltså kunna spelas från Stengrundet fram till sorte

ringsbommen utanför sågen (jfr XLVI), varifrån kerattbanorna kunde 

ta vid. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att timmertransporten från 

vältorna på Stengrundet och in i sågen i stort sett skedde på meka

nisk väg. 

1) Ang denna diskussion, se exempelvis Nordeli —U ltvedt 25 maj 189^, Kempe 
—*• Ultvedt 22 aug 189^ och Ultvedt --•» K empe 2k aug 1891». 

2 )  K e m p e  — U l t v ed t  3 de c oc h  29  d ec  18 9^  's am t  1 2  j a n  1 8 9 5 ,  Ultv edt  —" * •  K emp e  
23 dec 189^ och 8 jan 1895. Karta öfver Norrbyskären (odaterad), Mo Ångsåg 
I889-I9I5, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet, Domsjö. 

3) Ultvedt —» Kempe 25 jan, 25 feb och 11 april 1895. 

k) Profil å vågbrytare för timmermagasiner. Mo Ångsåg 1889-1915» Planläggning av 
Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 
Ultvedt —» Kempe 25 jan, 18 feb och 22 mars 1895. 

Ultvedt var inte helt nöjd med vågbrytarens form, eftersom den fått ett par 
krökar: "I alla fall är det ej så mycket att det på något sätt vanpryder, 
men endast stöter ögat en smula". Ultvedt --*• Kempe 11 april 1895. 

5) Ultvedt —•»» K empe 11 april 1895. 

6) Nordel 1 —Ultvedt 25 maj och 7 juni 189^ samt Ultvedt --•*• Kempe 18 aug, 
2k aug, 28 aug och 3 sept 189^. 

7) Under hösten 189^ drevs timmerhästen provisoriskt med hjälp av en mindre ång
maskin som man lånat från Bolinders. 

Tidblad —*• Ultvedt 19 juni 189^, Kempe —•» Ultvedt 19 juni 189*», Ultvedt 
— • Kempe 22 mars och 5 aug 1895, Luth £ Rosén —Ultvedt 20 juli 1895. 
Se även kostnadsförslag från Luth & Rosén av den 10 april 1895, i 1896 års 
Verificationer till Journalen vid Mo Ångsåg, Förvaltarebostadens uthusvind, 
Norrbyskär, Nordmal ing. 

8)  T id b l a d  ( Bo l i nd e r s)  — U l t v ed t  21 se pt  o c h  3  okt  18 9^.  S k i s s e n  i b r e v e t  a v  
den 21 september. 
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2.6 Bostäder 

Vid ingången av 1892 hade man som ovan nämnts (1.7) börjat bygga 

några bostäder. Riktigt hur många man skulle uppföra var ännu inte 

bestämt, men däremot var man helt säker på hur arbetarbostäderna i 

stort skulle se ut och hur de skulle disponeras (jfr s 62 - 66 ). 

Om tjänstemannabostäderna visste man ännu ingenting, med undantag 

av "Ettan", som ju redan påbörjats och till vilken man hade ritning. 

Men fler bostäder för förmän måste planeras och för den blivande 

förvaltaren måste en ståndsmässig bostad byggas. För denna byggnad 

hade södra delen av Stuguskär reserverats. 

Arbetarbostäder 

Den 2 januari 1892 sändes från Stockholm ett antal ritningar till 

arbetarbostäderna. Mottagare var Hedberg för vidare befordran till 

Nordeli. Arkitekten hade talat.^ Hedberg var allt annat än impone-

rad över vad han fick i sin hand: "Förstår mig ej rigtigt på dem 

och tycker de äro rigtigt barnsliga för att vara af en framstående 

arkitekt. Stenfoten och väggbeklädnaden utvisar endast lappverk som 

jag förmodar icke kan efterkommas utan allmänt åtlöje, äfvenså äro 

trapporna tilltagna uteslutande för smått folk ej för fullvuxna per-
2) 

söner". Kritiken kräver en närmare förklaring. Av dessa ursprung

liga fasadritningar (se XLVIII) framgår att stenfoten skulle vara 

uppbyggd av oregelbundet huggna eller delvis naturellt formade, men 

väl inpassade stenar. Detta tilltalade naturligtvis inte den i förs

ta hand praktiske Hedberg, som väl i detta förfarande såg ökade 

kostnader. En del av grunderna var ju redan lagda och ett "artis

tiskt" stenhuggeri och inpassningssätt skulle bara ge Westerberg 

och hans folk mer arbete och därmed drygare grundläggningskostnader 

som följd, utan att grunden som sådan skulle komma att bli ett dugg 

bättre. 

Vidare skulle som synes bottenvåningen förses med liggande panel, 

medan byggnadens övre parti skulle klädas med spån. Detta stämde 

inte alls med Hedbergs konservativa syn på panelarkitektur, som med 

all sannolikhet var i nära överensstämmelse med både Löfvenskiölds 
3) och Petterssons försvenskade "stick style". 

Utan att gå in på några djupare och jämförande fasadanalyser kan 

man sammantaget dock ej blunda för att Salin i sitt förslag till 

bostadshus för arbetare i hög grad hade låtit sig inspireras av 
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amerikanska förebilder. Detta gäller såväl den rustika stenfoten 

som spånbeklädnaden och dess utsvängning nedåt, gavelmotiven samt 

de indragna förstukvistarna i form av verandor. Samma inflytande 

kan i första hand också spåras vad gäller förvaltarbostad (se nedari 

s 143) och skolhusbyggnader (s 158) på Norrbyskär. 

Med "amerikanska förebilder" menas den engelska renässans i U.S.A. 

med utgångspunkt från Norman Shaw och hans samtida, som ganska 

snart genom arkitekter som William Ralph Emerson, Alexander F Oak

ley m fl fick ett återflöde till Europa. Facktidskrifter, kanske 
4) 

främst American Architect, torde därvid ha spelat en stor roll. 

Influensen märks tydligt redan i villa Kammarbo (Åtvidaberg), 

som byggdes om helt 1888-89. Vid den tidpunkten drev I G Clason 
5 ) sin praktik delvis i kompanjonskap med Salin. Att samarbetet med 

Clasom kom att ha betydelse för Salins norrbyskärsarkitektur är 

uppenbart. Jämför exempelvis vidare med Clasons villa Castenhof 

utanför Göteborg.*^ 

Flera andra större villor från den här tiden och även av andra ar

kitekter som t ex Gustaf Lindgren och Erik Josephsson visar till 
7) 

det yttre en påtaglig formal släktskap med norrbyskärsarkitekturen. 

När alla bostadshus för arbetare så småningom var upptimrade på van

lig stenfot och klara för panelering, fick varje byggnad en helt 

vanlig enkel stående panel i sitt övre parti. Praktikern hade seg

rat. I vad mån Salin hade fått möjlighet att deltaga i ändringsbe

slutet och modifieringen har inte gått att utreda. 

Hedberg hade också, fast i omskriven form, meddelat Kempe sina syn

punkter på Salins ritningar. Angående bredden på trappan, delade 

Kempe till en början Hedbergs uppfattning om att den nog borde ökas. 

Enligt ritningen skulle denna bredd vara 4 fot (ca 1,2 m). Hedberg 

förordade en ökning av bredden med 1-2 fot. 

Efter egna och noggrant utförda experiment med korridorbredder hem

ma i våningen på Kungsträdgårdsgatan ansåg sig dock Kempe ha be

visat att 4 fots bredd skulle vara tillräckligt. Att inkräkta på 

de redan ganska små rummen, framför allt i övre våningen, skulle 

inte vara särskilt lyckat. Men Kempe fick här ge med sig, förmodli

gen sedan Nordell sagt sitt, och trappan byggdes 5 fot bred.*^ 

På Kempes förslag skulle också ett trappfönster tas upp (jfr ritning 
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och färdig bostad). Vidare föreslog nu Kempe gammalt kalkbruk som 
9) 

fyllning i trossbottnarna (jfr s 68). 

Huset var från början tänkt att ge plats för två, högst tre, famil

jer. Dessa skulle då ha varsin lägenhet nere och vid behov, om bar

nen var många och halvvuxna, kunna disponera något av rummen en 

trappa upp. Alternativt skulle rummen på övre våningen kunna tjäna 

som bostad för några lösarbetare eller i undantagsfall för något ny

gift par utan eller med högst ett barn."*"^ 

Lägenheterna på nedre botten (se XLIX, överst) var på ett rum och 
2 kök och omfattade vardera inklusive garderober c:a 75 m , medan det 

på övre botten fanns fyra rum, som inklusive garderober hade en 
2 sammanlagd yta av omkring 140 m . Volymmässigt var dock skillnaden 

mellan våningsplanen åtskilligt större, eftersom takhöjden var lägre 

i andra våningen och en ganska stor del av våningsplanet 

låg där under snedtak. Dessutom har inte hela golvytan kunnat utnytt

jas i andra våningen. Byggnadens totala höjd och takkonstruktion 

tillät inte detta. En följd därav är fönsternischerna mot söder. 

Att notera är att det minsta rummet skulle bli kök. Detta kom också 

att vändas mot norr (jfr Kempes program ovan s 64 ). De största gar

deroberna, belägna i byggnadens nord-sydliga mittaxel, torde förutom 

en rent lägenhetsavdelande funktion ha placerats där i ljudisolerande 

syfte. 

Ganska snart insåg man att huset måste planeras för fyra kompletta 

familjer och redan i Salins ritningar kan detta utläsas genom att 

övre våningen indelats i två lägenheter om ett rum och kök vardera, 

där det mindre rummet alltså skulle vara kök och det större "rum" 
12) och av den anledningen försett med kakelugn. 

I MoDo Arkivet finns en osignerad och odaterad "Eskiss till arbetare-
13) bostäder vid Sågverksanläggningen i Norrby skärgård" (se nedan). 

Med hänsyn till denna formulering bör ritningen ha tillkommit före 

eller ungefär samtidigt som de närmast ovan presenterade ritningarna. 

"Eskissen" är enligt vad jag kunnat utröna ej omnämnd i korrespon

densen. 

Mitt förslag är att den ritats före och eventuellt som ett förbere

dande alternativ till de ritningar efter vilka bostadshusen för ar

betarna kom att byggas. 



135 

:>x: 

XL'X Bostadshus för arbetare, planritningar, Kasper Salin 1891-92. 
MoDo Arkivet. 
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Släktskapet med Salins ritningar är påtagligt (jfr XLVIII), även om 

man här kan se en mer direkt engelsk påverkan. Att bygga radhus var 

ju relativt vanligt i England, även om det också förekom i vårt 
14) land. En del fasaddetaljer (t ex gaveldekorationerna) kan 

direkt härledas till byggnader av Richard Norman Shaw m fl.^"^ 

Varje radhus med undantag av det ena gavelhuset skulle innehålla två 

lägenheter om ett rum och kök på nedre botten, medan övre våningen 

förutom ett vindsutrymme, skulle ge varje familj ett extra rum. Den

na princip överensstämmer med Frans Kempes tidiga funderingar (jfr 

not 7 samt ovan s 134). vid den tidpunkten kalkylerade Kempe dess

utom med långt fler bostadshus för arbetare än vad som senare kom 

att byggas (jfr sid 64). Av den anledningen verkar det rimligt 

att antaga att radhusidén till en början kan ha föresvävat Kempe. 

Detta alternativ skulle med tanke på det existerande, men mycket be

gränsade, utrymmet på Långgrundet ha kunnat tillfredsställa dessa 

tidiga och mer omfattande bostadsplaner. 

T< ut-- AH Ï&X.TA Vt C » PÇ ft V < f> 
»sm t skäwqä * o. 

L Förslag till bostadshus för arbetare 1890-ta 1 (?). MoDo Arkivet. 
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Naturligtvis kan radhusritningen även vara tillkommen i det sena 

1890-talet och då möjligen i samband med att man lät uppföra ytter

ligare ett antal bostäder för arbetarna. Men ingenting i korrespon

densen styrker heller detta. Påpekas bör dock att utrymmet för nya 

hus i denna andra och ej här behandlade utbyggnadsetapp var ähnu mer 

begränsat, varför radhus kan ha varit föreslagna att placeras på 

Stuguskär i stället för de strax före sekelskiftet tätt uppförda men 

fristående tegelhusen enligt Salins då gamla ritningar. 

Bakom och mellan bostadshusen planerades uthus, dock ej för kreatur, 

utan i huvudsak för förvaring av ved. Varje uthusbyggnad skulle de

las mellan dem som bodde i två bostadshus, men varje familj skulle 

få särskilda utrymmen. Uthusen ritades av Nordeli efter visst sam

råd med Hedberg, men den färdiga ritningen utsattes för hård kritik 

av såväl Kempe som Hedberg, varför den gjordes om. Nordelis första 

uthus, varav ett till och med byggdes, ansågs vara för stort både 

vad utrymmet beträffade och rent estetiskt med hänsyn till bostads

husens format. Nordeli delade inte denna uppfattning, men rättade 

sig helt naturligt efter den framförda kritiken och förminskade 

byggnaden på alla ledder. Nordell hade även klandrats för att han i 

sitt ursprungliga förslag lagt avträdet direkt mot uthusbyggnaden. 

Omkring denna rent hygieniska fråga enades dock alla i det att "hem

lighusen" i stället byggdes fristående.16^ (Bilder se LI och LII) 

Varje bostadshus med uthusdel hade av Nordell kostnadsberäknats till 

7.499:90. Detta kostnadsförslag betecknades av Kempe som helt orim

ligt, varför Hedberg gjorde ett nytt som slutade på 6.759:40. Även 

LI Uthusbyggnad, Långgrundet. 
Foto Åke Sörlin 1977-

L I I  A v t r ä d e ,  L å n g g r u n d e t  ( n u m e r a  f l y t 
tat) . Foto Åke Sörlin 1977. 
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detta tyckte Kempe blev för mycket. Han ansåg att 6.000 kronor per 
17) 

hus var en skälig summa. Jag nämner detta även av den anledningen 

att här ligger en del av upprinnelsen till den schism mellan Kempe 

och Nordeli, vilken redan omtalats ovan. Nordell hamnade följaktli

gen i en mellanställning där han hade att välja mellan att bygga 

"billigt" i flera bemärkelser och kanske inte kunna behålla det folk 

han ville hä eller att bygga "dyrt" och därmed falla i onåd hos 

Kempe. Som vi vet valde Nordell det senare alternativet (jfr sid 

74 ), varför varje hus kom att bli åtskilligt dyrare att bygga. Som 

jämförelse kan nämnas att en arbetarbostad, ej fullt färdig, i no

vember 1894 värderades till c:a 8.500 kronor exklusive uthus.18^ 

I mitten av juni 1892 var nio byggnader under upptimring och för 

ytterligare fem hade grundläggningsarbetet påbörjats. Vid den tid

punkten torde beslutet om att bygga sammanlagt 20 bostadshus för ar

betare längs Långgrundsgatan redan ha fattats. 

I oktober var alla 20 husgrunderna färdiga och 18 bostäder upptimra

de, varav 16 under tak. Den sist upptimrade arbetarbostaden torde ha 

varit den som låg närmast söder om "Tian" (se bilden nedan).20^ 

Lill Del av Långgrundsgatan 1892 (?). Foto hos Gunnar Nordell, Gävle. 



139 

Under hösten kom vidare bröderna Salin på besök. Särskilt arkitek

tens kommentarer skulle ha varit intressanta att få ta del av, men 
21) tyvärr finns nog inget material i den vägen att tillgå. 

I januari 1893 var även uthusen under tak och drygt ett år senare 

bagarstugan på Långgrundet. Men dessförinnan hade äntligen en ny 

plankarta upprättats (se LIV). Vad bostadsgatan efter Långgrundet 

beträffar överensstämde denna nu i stort sett med de faktiska för

hållandena. Påpekas bör dock att sågen, vilken ju ännu inte var på

börjad, inte kom att orienteras som plankartan visar (jfr ovan 2.4) 

och att brädgården på Stuguskär inte var påbörjad och ej heller kom 

att byggas i enlighet med det nu presenterade förslaget (jfr ovan 

2.3).22) 

Under sommaren 1894 påskyndades arbetena. Folket skulle flytta in 

i oktober. Bostäderna inreddes till en del och målades invändigt. 

Svårigheter med att få tillräckligt med hyvlade panelbrädor från 

Domsjö gjorde att man i slutet av september endast hade brädfodrat 

åtta stycken bostadshus. Samma månad rekvirerades ett större parti 

hyvlat virke bestående av golvplank, boiseringsbrädor, golvsocklar, 
23) fönsterposter, fönsterkarmträ och fönsterfoder. 

Bostäderna var inte alls klara när folket flyttade in och en del 

hus, åtminstone nr 11-22, hade inte kunnat brädfodras - kanske till 

en del beroende på att timret ännu inte torkat tillräckligt. Den 

återstående brädfodringen gjordes antagligen inte förrän under som

maren 1895.2^ 

Utvändig målning av samtliga nybyggda bostädér samt kontor, han

delslokal och skolbyggnader dröjde ytterligare något år.(Se vidare 

nedan 2.9) . 

Bostäder för förmän 

När februari månad år 1892 hade gått tillända var "Ettans" hela 

undre våning upptimrad och en månad senare började man lägga taket. 

Huset innehöll en större lägenhet om fem rum och kök samt två mind

re lägenheter om två rum och kök (jfr ritningen s 59, xv). Vid en 

jämförelse mellan den ursprungliga ritningen och byggnaden ifråga 

såsom den såg ut på 1890-talet (se LVI överst) upptäcker man att 

fasaden anpassats till den nya planlösningen. Verandorna har änd

rats och det mittersta fönstret i nedre våningen saknas. Vidare har 
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Plankarta Norrbyskär, Gustaf Nordell, 1893- MoDo Arkivet 

LV Låriggrundsgatan o 1896. Foto hos MoDo AB, 
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man sparat in på dekorationerna, kanske för att byggnaden genom det

ta inte skulle avvika alltför mycket från den övriga bebyggelsen. 

Men fler lägenheter måste till, varför Nordell fick i uppdrag att 
25) 

planera in ytterligare ett bostadshus för förmän. 

Nordell valde att placera detta hus ("Tian") ungefär mitt på Lång

grundsgatan och med huvudfasaden vänd åt väster samt i linje med 

arbetarbostäderna. Därmed bildades även en tväraxel från bagarstugan 

genom nämnda förmansbostad och ut mot hamn- och brädgårdskontoret 

(jfr plankartan ovan LIV). Hedberg som tyckte detta förslag var myc

ket bra - "Tian" skulle ju bl a bebos av brädgårdsfaktorn - tog 

emellertid upp en diskussion huruvida inte byggnaden borde förses 

med en fristående flygel på södra sidan. Frågan fick dock bero, men 

den torde inte ha vunnit tillräckligt gehör eftersom platsen till 

slut upplåts för en arbetarbostad (jfr ovan s 138) . En eventuell 

flygelbyggnad till "Tian" skulle utan tvekan, såvida den inte pla

cerats och utformats ungefär som en arbetarbostad, ha stört symme-

trin i Nordeils planering. Genom Nordeils arrangemang fick nu "Tian" 

ett verkligt monumentalläge rakt ovanför "inkörsporten" till Norr-

byskär.^*^ 

Nordell torde även ha ritat byggnaden ifråga, även om ingen dylik 

ritning har kunnat spåras. Rent arkitektoniskt ansluter byggnaden 

(se LVI nederst) mycket väl till bostadshusen för arbetarna. Som 

exempel på detta kan nämnas gaveldekorationerna och takets yttre 

profil. Men "Tian" uppvisar dessutom en del likheter med "Ettan". 

Liksom denna byggnad innehöll detta nya bostadshus för förmän tio 

rum, vilka också lägenhetsmässigt fördelades på samma sätt som i 

"Ettan".27) 

I oktober 1892 var timringen påbörjad, men andra viktigare arbeten 

kom emellan, så att först i februari 1894 kunde man exempelvis mon

tera in trappor och dylikt i byggnaden. När hösten och den stora 

flyttningen kom torde huset ha befunnit sig i ungefär samma skick 

som de andra bostadshusen, d v s i huvudsak inrett men förmodligen 
28) 

utan ytterpanel. 

Förvaltarbostad och kontor 

Under sommaren 1892 började Westerberg uttaga sten till ett corps 

de logi på Stuguskär och strax efter jul kom tre ritningar till det-
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LVI Bostadshus för förmän, "Ettan" (överst) och "Tian" o 1896. Foton hos 
Gunnar Nordeli, Gävle. 
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LVII. Förvaltarbostaden, östfasaden strax efter sekelskiftet. Efter vykort hos 
Iris Persson, Domsjö. 

samma. Dessa ritningar saknas, men korrespondensen avslöjar att de 
29) 

härstammade från Salins ritkontor. 

Byggnadens något oregelbundna planform framgår av plankartedetaljen 

s 144 (LIX). Teckningen (LVII) visar byggnadens utseende strax ef-
30 ) 

ter sekelskiftet. 

Med tanke på den färdiga byggna

dens yttre och på Salins mer do

kumenterade exteriörförslag för 

byggnader på Norrb^skär, förefal

ler det sannolikt att även förval-

tarbostaden ursprungligen var 

tänkt att förses med träspån i de 

övre partierna. Men liksom för 

arbetarbostäderna föll valet slut

ligen på en ståendie panel (jfr 

LVIII).31) 

Själva grundläggningen av byggna

den påbörjades helt naturligt in

LVIII Förvaltarbostaden, västfasa-
den. Foto Åke Sörlin, 1977 
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te förrän ritningarna hade anlänt. Ett år senare var byggnaden rest 

och man arbetade för fullt med diverse snickerier. Ultvedt fick 

själv, trots att han bodde kvar vid Strand, välja kakelugnar och be-
32) 

stämma en del andra inredningsdetaljer. 

I maj 1894 lades taket. Speciellt kvistren golvplank beställdes sär

skilt från Domsjö, varför arbetena i väntan på detta parti måste av

stanna ett tag, men i augusti var alla större arbeten avslutade och 

Ultvedt hann antagligen flytta in i god tid innan det var dags att 

ta emot folket. 

För Frans Kempe hade man inrett ett par gästrum på övre våningen med 

utsikt över hamnen. Naturligtvis var man särskilt noga med den av

delningen: "Angående kakelugnarna så skall jag tillse att de prydli-
34) 

gaste blir uppsatta i Herr Consul Kempes rum". 

För förvaltarebostaden gäller även att brädfodringen antagligen inte 
35) 

påbörjades förrän under sommaren 1895. 

Framemot hösten 1894 grävdes också grund för en uthusbyggnad till 

förvaltarebostaden. När vintern kom torde den inte på långt när ha 

varit färdig. Vem som ritade byggnaden - Salin eller Nordell - har 
36) inte gått att utreda, men det torde ha varit den senare. 

Uthusbyggnaden innehållande både stall och ladugård byggdes i vinkel, 
37) 

vilket framgår av vidstående plankartedetalj. På östra gaveln in

reddes en lägenhet för rättaren som 

förmodligen flyttade in under som

m a r e n  1 8 9 5 .  D å  f a n n s  i  v a r j e  f a l l  * " * — — ^  

kreatur i ladugården. Korna fick som- ^ 

martid beta på Sten- och Blågrunden. 

Vinterfodret köptes under en lång 

följd av år ända från Stocka i Häl

singland."^ 

Förmodligen användes en av arbetar

bostäderna - "Tvåan" - som proviso

riskt kontor under den första ti-
39 ) den. Någon riktig kontorsbygg

nad uppfördes inte förrän under 189 5. 

Den förlades till "herrgårdsfyrkan

tens" nordöstra hörn. 
LIX Herrgårdsområdet. Detalj ur 

plankarta, Gustaf Nordell 1895. 
MoDo Ark i vet. 
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40 ) 
Byggnaden ritades av Gustaf. Nordell. Denna ritning finns avbildad 

här nedan (LX) . Husets släktskap med den övriga norrbyskärsarkitek-

turen och då framför, allt med den intilliggande förvaltarbostaden är 

påtaglig. Båda byggnaderna försågs exempelvis med samma omväxlande 

spegelpanel och kontorsbyggnaden fick åt norr en frontespis av samma 

typ som den förvaltarebostaden ursprungligen hade på östra sidan, 

(jfr not 30) . 

På nedre botten fanns ett större kontorsrum och två mindre, övre vå

ningen skulle delvis disponeras av tullförvaltaren. Detta bestämdes 

av Frans Kempe. Av ritningen framgår dock att hela våningsplanet 

skulle upptas av en enda lägenhet om tre rum och kök. Kempe ansåg 
• 

emellertid att detta utrymme skulle bli för stort för tullförvalta

ren. Något kök skulle han inte behöva, eftersom han var ogift. En 

expeditionslokal och ett sovrum skulle vara nog. Tullförvaltarens 

båda rum skulle ligga åt söder med utsikt över hamnen. Därför fick 

köket flyttas över till norra sidan. Ändringarna av rummens funk

tioner samt tullförvaltarens tillagda balkong finns med blyerts in

ritade på Nordeils ritning. Den överblivna lägenheten skulle enligt 
41) 

Kempes förslag kunna disponeras av någon ångbåtskapten. 

' "k** 
2 

LX Ritning till kontorsbyggnad, Gustaf Nordell 189^. MoDo Arkivet (Bostadsför
val tn i ngen). 
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Under våren 1895 grundlades kontorsbyggnaden och på senhösten samma 

år kunde den tas i bruk. Huset brädfodrades dock inte förrän året 

därpå. 

Folket och flyttningen 

Att de blivande sågverksarbetarna vid "det nya Mo" i första hand 

skulle komma från Mo Bruk hade stått klart sedan länge. Sågställa-

re Jon öström hade fått i uppdrag att göra en lista på lämpliga ar

betare. Påpekas bör dock att denna lista även kunde omfatta folk 

från Håknäs. Sammanställningen skulle förutom namn på varje kandi

dat upptaga arbetarens ålder, yrke (dvs försågare, kantare etc), 

arbetsförmåga och duglighet samt hans eventuella och användbara 

barn.43» 

Hedberg hade fått ett liknande uppdrag. Men här gällde det att nog

grant handplocka folk med vana från den moderna sågningstekniken, 
44) 

utan att nämnvärt störa produktionen vid Domsjö. 

I oktober 1894 reste Kempe upp till Norrbyskär för att i samråd med 

sina förvaltare fastställa namnen på dem som kunde komma ifråga. 

Förmodligen blev resultatet att de flesta skulle tas från Mo och 

från Domsjö. Ryktet om den nya sågen hade emellertid spritt sig 

längs norrlandskusten, varför ett stort antal sågverksarbetare uti

från hade förhört sig om arbete. De flesta av dessa var verksamma 

vid Ängermanälven och efter förfrågningar hos berörda sågställare 

m fl kom även några arbetare från detta område att anställas. Des

sa antagna arbetare torde ha varit att beteckna som mer kvalifice-
45) rade arbetare såsom försågare, förkantare och klyvsågare. 

Många Håknäsarbetare hade i ett par år vistats ute på "Skären" och 

där sysslat med byggnadsarbete. Det verkar dock som om de flesta 
46) av dem blev tvungna att flytta när mo- och domsjöfolket kom. 

Den stora flyttningen av folk ut till Norrbyskär skulle ske i två 

omgångar. Så snart allt timmer vid Mo vattensåg var uppsågat skulle 

den börja. Man fick dock inte dröja för länge, eftersom Moälven 
47) kunde frysa till. Flyttningen bestämdes till slutet av oktober. 

Många arbetare från Mo hade egna kreatur. Med mindre än en månads 

varsel måste nu djur och gröda säljas, eftersom arbetarna inte skul

le tillåtas att hålla husdjur på Norrbyskär. Naturligtvis var det 

inget tvång att flytta. Moarbetarna torde dock med tanke på eventu-



147 

ell arbetslöshet inte ha haft något större val. Var man utvald så 

for man. Domsjöarbetarna hade å andra sidan möjlighet att arbeta ^ 

kvar på sin gamla arbetsplats - sju utvalda föredrog också detta. 

Den första flyttningen blev något dramatisk och det är därför kan

ske inte så konstigt att några lär ha trott att man var på väg från 

Sverige. Ultvedts rapport till Kempe klargör omständigheterna: 

"Flyttningen av Mofolket är nu ändtligen öfverstånden, men den har 

varit mycket mödosam emedan storm och snötjocka har varit rådande 

hela tiden. Storerik och Dal afgingo från Domsjö på torsdag morgon 

den 25e men kommo då ej längre än till Malmön förrän de måste vända 

och gingo då tillbaka till Domsjö med både pråmar och folk. Pa fre

dagsmorgon gingo de åter ut igen och då vädret fortfarande var stor

migt med snötjocka fick Dal 

övertaga bogseringen af båda 

pråmarna medan Storerik försök

te taga sig fram hit med fol

ket ombord hvilket också lycka

des. Storerik anlände hit vid 

halvtre-tiden i eftermiddag ef

ter 4 1/2 timmes resa från Dom

sjö och syntes folket vid an

komsten vara vid gott kurage. 

Alla rum hade jag varma åt dem 

och samlade ihop sängkläder 

samt mjölk till småbarnen så 

att de icke på något sätt li

dit något men hvarken under 

resan eller under vistelsen 

här tills deras flvttgods hun

nit anlända. Folket lofordade 

allmänt det hyggliga bemötan

de de rönt af befäl och manskap 

ombord. Storerik återvände ge

nast samma afton för att upp

söka Dal, men som snötjocka och 

stark storm var rådande hela 

gårdagen Lördag så måste de 

ligga stilla i Husum. Nu idag 

vid 10—tiden f.m. anlände Stor— 

LXI "Stor-Erik". Foto hos Paul 
Hörnfeldt, 'Örnsköldsvik. 

i 

LXI I " Dal". Foto hos Gunnar Nor
del 1, Gävle. 
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erik med den större pråmen och en timme senare Dal med den mindre. 

Inflyttning af godset pågår nu med all möjlig skyndsamhet och är 

det meningen att Dal i morgon skall återvända till Domsjö med prå-
49) marna för att hämta materialen hit". ' 

Den 1 november anlände så "Bravo" till Norrbyskär med domsjöfolket. 
50) 

Även denna resa företogs under svåra väderleksförhållanden. 

1) Kempe w He dberg 2 jan 1892. 

Alla fem ursprungsritningarna finns lyckligtvis fortfarande i behåll, trots 
att de under 1890-talet utlånades till åtminstone fyra andra sågverk, bl a 
ti l l Domsjö.Ritningarna är varken daterade eller signerade, alla dock för
sedda med påskri^ ""itning Till Arbetarebostäder vid Norrby Sågverksanlägg
ning. 

Mo Ångsåg 1889-1915. Planläggning av Norrbyskär, MoDo Arkivet Domsjö. 

2) Hedberg --» Nordel 1 16 jan 1892. Se även Hedberg Löfroth 16 jan 1892. 

3) Se vidare Kempe —*• H edberg 26 okt 1891 samt jämför Hedbergs ritning till ar
betarbostad med exempelvis Löfvenskiöld C E, Landtmannabyggnader hufvudsakli-
gen för mindre jordbruk, Stockholm 1890-9**, (eller tidigare upplaga) och Pet
tersson P A, Landtmannabyggnader. Ritningar för alla områden inom landthus-

'hållningen, Stockholm 1889-91. 

4) Se exempelvis Hitchcock H-R, Architecture: Nineteenth and twentieth centuries, 
Harmondsworth 1971, s 291-308 och s 353-381 samt Scully Jr, V J, The shingle 
style, Architectural theory and design from Richardson to the origins of 
Wright, Binghamton 1955, s I-90. Jfr även Stavenow-Hidemark E, Villabebyggel
se i Sverige 1900-1925, inflytande från utlandet, idéer, förverkligande, Lund 
I97I, s 47-52. 

5) Edestrand-Lundberg 1968, s 48-59 och s 143. 

6) Ibid, s 48-59 och s 171 - Villa Castenhof presenterades i Teknisk Tidskrift 
6-7/1892, Stockholm 1892, s 208. 

7) Se exempelvis Svenska herrgårdar och villor af svenska arkitekter samlade och 
utgifna af Hj. Kumlien, Stockholm 1894. 

8) Hedberg —*• Kempe 16 jan och 28 febr 1892, Kempe —* Hedberg 20 jan och 23 
jan I892. 

9) Kempe —Hedberg 4 jan 1892. Jag har tyvärr ej haft möjlighet att kontrol
lera vilken typ av fyllning som slutligen kom att användas. Förmodligen an
vändes fyllning enligt det första förslaget, d v s en blandning av kolstybb 
och finfördelad lera. Jfr Hedberg --»• K empe 26 mars 1892. 

10) Huset hade från början endast planerats att innehålla sex rum. Se exempelvis 
Kempe --»• Löfroth 3 nov 1891. Se vidare Kempe —^ Hedberg 20 jan 1892. 

11) Hänsyn är inte här tagen till trappans breddning. 
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12) För övre våningen valdes så småningom runda kakelugnar, jfr ritningen. 

13) Eskiss till arbetarbostader vid Sågverksanläggningen i Norrby skärgård. Mo 
Ångsåg I889-I915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

I1») Se exempelvis "Cottages for the Windsor Royal Society", Tarn J N, Working-
class housing in 19th-century Britain, London 1971, s 59« 

Ett tidigt exempel här i Norrland är den s k Engelska byggningen i Strömsbro 
utanför Gävle, byggd I85A. Karlström T, Gävle Stadsbild, Bebyggelsehistoria 
och Samhällsutveckling till 1900-talets början, Gävle 197^» s 152—153• 

15) Se exempelvis "House at Sunninghi11" av Shaw, avbildat i Scully 1951, bild 51. 

16) Några ritningar till uthusbyggnader har inte kunnat påträffas. Diskussionerna 
om uthusbyggnaderna pågick länge. Följande brev är av intresse: Kempe —• Löf
roth 22 dec I89I, Kempe --*• Hedberg 4 jan 1892, Kempe —» Nordel 1 7 okt och 
5 nov I892, Hedberg --•• K empe 27 jan och 16 okt 1892, Hedberg —*• Nordel 1 
16 jan, 28 jan, 25 juli och 21 okt 1892 samt Nordel 1 --*• K empe 21 sept och 
31 okt I892. 

17) Kempe —» Löfroth 22 jan 1892, Kempe —» Hedberg 23 jan och 3 mars 1892, 
Hedberg —» Kempe 27 jan 1892. Se även Kostnadsförslag å Arbetarbostad på 8 
rum att uppföras i Norrby skärgård Norrbyskären den 10 Januari Gustaf Nordeli 
samt Kostnadsförslag å Arbetarbostad på 8 rum att uppföras i Norrby skären. 
Norrby den 25 februari 1892 Gustaf Hedberg (avskrift), Mo Ångsåg 1889-1915, 
Planläggning av Norrbyskär, Div handlingar, M0D0 Arkivet Domsjö. 

18) Värdering å Bostäder, Uthusbyggnader S Magasin, samt diverse Inventarier vid 
Norrbyskären den 20 November 189*». N Ultvedt. Mo Ångsåg 1889-1915, Planlägg
ning av Norrbyskär, Div handlingar, M0D0 Arkivet Domsjö Jfr även Ultvedt —• 
Kempe 20 nov 189'». 

19) Hedberg —• Kempe 1A juni 1892. 

20) Nordeli --• Kempe 31 okt 1892. Jfr även Hedberg —» Nordel 1 1^ april 1892. 

Kempe var mycket mån om att det inte skulle slarvas vare sig med grundlägg
ning eller upptimring. Allt som inte verkade bl i bra skulle göras om. "Jag 
vill ej i framtiden få difteri och elände i husen tillfölje grundvatten. Var 
god tillse äfven timringen försiggår omsorgsfullt". Kempe Nordel 1 10 okt 
1892. 

21) "Medtag alltid bössa ty hare finnes äfven på Skären". Kempe —» K Salin 
2 sept 1892. Se även Kempe --• M Salin 22 aug 1892. 

22) Nordel 1 — *• Kempe li» jan 1893, 18 feb och 27 feb 189^. 

Plan å Norrby Skärens Ångsågsanläggning. Norrby skären den 20 september 1893 
Gust. Nordeil. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet 
Domsjö. 

23) Nordel 1 —^ Kempe 3 maj 189^, Hedberg —Ultvedt 20 juli 189^, Ultvedt —• 
Hedberg 2k juli, 29 aug, 7 sept, 26 sept och 22 nov 189^, Ultvedt --*• Kempe 
18 aug och 25 sept I89A. 

2 k )  Jf r Ultvedt —Kempe 20 nov 189^-

Alla byggnader med undantag av uthusen åsattes ett nummer, säkerligen föran
lett av brandförsäkringarna, vilket nummer kom att bli den vanliga benämningen 
på huset i fråga. 
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25) Hedberg Kempe 28 febr och 26 mars 1892, Hedberg Nordel 1 14 april 
I892. Se även Värdering å Bostäder, Uthusbyggnader £ Magasin, samt diverse 
Inventarier vid Norrbyskären den 20 November 189^- N. Ultvedt. Mo Ångsåg 
I889-I9I5, Planläggning av Norrbyskär, Div handlingar, M0D0 Arkivet Domsjö. 

26) Ibid. 

27) Ang en beskrivning av "Tian" se Värdering å Bostäder, Uthusbyggnader S Maga
sin, samt diverse Inventarier vid Norrbyskären den 20 November 1894. N. Ul
tvedt. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, Div handlingar, M0D0 
Arkivet Domsjö. 

Att Salin skulle ha ritat "Tian" verkar föga troligt. Om så hade varit fallet 
borde han åtminstone ha tagit betalt för sitt arbete. Mitt antagande att Nor
del 1 ritade byggnaden ifråga utgår delvis från den korrespondens som finns i 
behåll mellan dåvarande förvaltaren på Norrbyskär 0 J Örtenblad och Gustaf 
Nordel 1 med anledning av det några år senare planerade byggandet av ytterli
gare två bostadshus för förmän. Se vidare exempelvis Nordel 1 --•» Ö rtenblad 
20 mars 1901. 

28) Nordeil —» Kempe 31 okt 1892 och 27 feb 189^, Ultvedt — Hedberg 22 nov 
1894. 

29) Kempe —»• Hedberg 16 juni 1892, Hedberg —Kempe 16 okt 1892, Kempe 
Nordel 15 nov och 26 dec 1892. 

30) Vid det här laget var verandan mot öster inbyggd. Detta skedde antagligen i 
samband med den genomgripande reparation av förvaltarebostaden som företogs 
sommaren 1899. Se vidare Ultvedt —Kempe 2 jan 1899, örtenblad --»• K empe 
19 juli och 22 aug 1899 samt Kempe —•• ö rtenblad 22 juli 1899. 

31) Jfr diskussionen ovan ang Salins fasadritningar till arbetarbostäderna. 

32) Nordel 1 --•> Kempe 14 jan 1893, 18 feb, 27 feb och 3 maj 189^• Nordel 1 --» 
Ultvedt 21 maj, 25 maj, 1 juni, 7 juni och 11 juni 1894. 

33) Nordell --• Ul tvedt 25 maj 1894, Ultvedt Hedberg 4 aug 1894 och Ultvedt 
--•» K empe 9 aug 1894. 

34) Nordell --» Ultvedt 7 juni 1894. 

35) Se Ultvedt --» Hedberg 22 nov 1894. Den torde dock inte ha varit helt klar 
förrän 1897- Jfr Ultvedt Huss 21 maj och 20 okt 1896. 

36) Ultvedt —•» Kempe 24 aug och 12 okt 1894. Jfr även Nordell Ultvedt 11 
juni I894. Nordell omtalar i detta brev att han tänker göra en ritning till 
uthusbyggnad för förvaltarbostaden. 

37) Detalj ur Plan å ångsågsanläggning vid Norrbyskären, Mq Ångsåg 1895 Gust Nor
del 1. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

38) De två första åren köptes dock stockahöet via Richard Rönne i Sundsvall sedan 
Ultvedt själv misslyckats med att göra upp om priset direkt med säljaren. 
I895 köptes 25.OOO kilo hö för 9 öre kilot fritt Norrbyskär. 

Treffenberg —» Ultvedt 12 juli 1 895, Ultvedt --• förvaltare Ludvig Stein
metz Stocka 28 aug och telegram 25 sept 1895, telegram Steinmetz --••Ultvedt 
22 sept och 24 sept 1895, Ultvedt —* Rönne 11 okt, 8 nov 1895 och 26 sept 
I896, Rönne —• Ultvedt 19 okt 1895-
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När stallet under 1895 flyttades över från Långgrundet fick Hallström, vil
ken bodde i "Ettan" i stället bygga iskällare i sin uthusbyggnad. Se vidare 
Ultvedt Kempe 15 feb 1896. 

39) Jfr Värdering å Bostäder, Uthusbyggnader S Magasin, samt diverse Inventarier 
vid Norrbyskären den 20 november 1894. N Ultvedt. Mo Ångsåg 1889-1915, Plan
läggning av Norrbyskär, Div handlingar, MoDo Arkivet Domsjö. 

Ritning diskuterades redan i Nordell —Ultvedt 11 juni 1894. 

40) Förslag till kontorsbyggnad å Norrbyskären. Norrbyskären den 19/11 1894. 
G.N. Bostadsförvaltningens arkiv, MoDo AB Domsjö. 

41) Ultvedt —• Kempe 6 dec, 18 dec och 31 dec 1894 samt Kempe —* Ultvedt 
11 dec och 22 dec 1894. 

42) Se vidare Kempe --•» U ltvedt 7 feb 1895, Ultvedt —• Kempe 18 feb, 11 ap
ril och 21 juni 1895, Ultvedt Hedberg 2 maj, 11 maj 1895 och 24 jan 
1896 samt telegram Ultvedt --• H edberg 29 sept 1895. 

^3) Denna lista som var klar i juli 1894 ersatte en två år äldre liknande lista 
uppgjord av Gustaf Hedbergs broder Karl, som var inspektor vid Mo. Se vidare 
G Hedberg —• Ultvedt 20 juli 1 894, öström —* Ultvedt 17 juli 1894 och 
Ultvedt --•• ö ström 31 aug 1894. 

44) Hedberg —• Ultvedt 27 sept 1894. 

45) Ultvedt —• öström 17 aug och 31 aug 1894, öström —-» Ultvedt 8 sept 1894 
samt Ultvedt —» Kempe 5 nov 1894. Cirka 50 brev från platssökande sågverks
arbetare från Ytterstfors i norr till Hybo i söder daterade sommaren och hös
ten 1894 finns i behåll. Nära hälften av dessa brev kom från folk vid Ånger
manälven. Breven återfinns i Ultvedts korrespondens 1894. 

46) Ett par bröder Lindgren hörde till de drabbade. Att man hänvisade till sin 
lojalitet mot företaget hjälpte föga. Brevet citeras i sin helhet: 

"Norrbyskär den 29.10. 1894 

Högädle Herr Konsul Kempe 

Vi måste i all bedröfvelse få skrifva ner några ord till Patron för att frå
ga hvarför vi två mindre familjer af verksfolk ej kunde få husrum på Norrby
skären såväl som de andra. Vi ha arbetat på Skären ifrån begynnelsen så att 
när  vi b ö rj ad e  dä r  s å  h ä n g d e  vi m a t s ä c k en  p å  k v i s t a r  o ch  nu  när  h u s e na  b l i  
färdig då bli vi utan husrum. Vi begripa ej orsaken om någon ovän har för
talt oss på något. Vi stå i ett gott förhållande med Herrarna på Skären och 
dem tycker om oss i arbetet och Patron själf har lofvat oss flytta dit och 
äfven att vi få arbeta där. Jag Erik Lindgren var 33 år när jag började ar
beta under Patron och är duglig att arbeta i hvilket göromål som halst. Vet 
Patron att vi togo saken så tungt att både vi och våra hustrur har gråtit 
bittra tårar. Det kan bevisas inga supare äro vi och inga ogerningar begått. 
Vi äro i sågbygge och det förefaller så svårt att när vi kom in så ha vi 
ingen mat att taga så att vi borde få vara tillsammans med våra hustrur. Så 
att hvad som nu synes är det nog rum lediga där. Det är så svårt ved att va
ra p å  s k i l j d a  hå l l.  I f j o l  h ö s t  var  det  f rå ga n  o m  att  B ol a ge t  v il l e  h a  1 2  
ö r e  pe r  l i t e r  f ö r  m jö lk  me n  då  v a r  fol k e t  e n s e  o m  att  e j  beta l a  m e r  ä n  ti o  
öre per liter. Men jag Erik Lindgren skrev under och var nöjd att betala 12 
öre per liter för att Bolaget fick ha stort besvär för att hålla oss mjölken 
så att folk blef onöjd på oss som började att skrifva först så att da måste 
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de också skrifva under så att Herrarna lofvade vi skulle nog ha igen det om 
vi skulle skrifva under men i stället så ser det mörkt ut för oss. Men nu 
vilja vi bedja Patron vara snäll och göra det ljusare för oss och låta oss 
flytta på Skären tillbaka och där ombedjas att vi få höra det utaf Förvalta
ren eller Byggmästaren på Skären. Gör till det bästa snälla Patron så att 
vi få höra svaret på Skären. 

ödmjukast tecknas 

Erik och Jakob Lindgren" 

Kempe var orubblig, Hans svar är delvis citerat i Olofsson 1964, s 58. 
Kempe —» Erik Lindgren 8 nov 1894, se även Kempe --»• U ltvedt 5 nov 189**. 
Breven återfinnes i Ultvedts korrespondens. 

47) öström —Ultvedt 24 aug och 8 sept 1894, Ultvedt Kempe 12 okt 189A 
samt Ultvedt Hedberg 18 okt 1894. 

48) ö s t r ö m  — U l t v e d t  24 aug 1894, Hedberg Ultvedt 20 okt 1894 och Ultvedt 
—•» Hedberg 22 okt 1894. 

49) Ultvedt --- Kempe 28 okt 1 894 (även delvis citerat i Olofsson s 56-57)- An
gående flyttningen och förberedelserna därför se även telegram Ultvedt --*• 
Kem pe  1 9  o k t  1 8 94 ,  t el egr am  Ke mp e  --< * •  U l t v e dt  1 9  o k t  1 8 9 4,  U lt v e d t  — » K e m 
pe 21 okt och 5 nov 1894, Kempe --*• Ultvedt 20 okt och 1 nov 1894, Hedberg 
--*v U ltvedt 19 okt och 20 okt 1894, Ultvedt --• He dberg 22 okt, 24 okt och 
29 okt I894, telegram Hedberg --• Ultvedt 25 okt 1894 samt telegram Ultvedt 
—• Hedberg 26 okt 1894. 

"Stor-Erik" hade hyrts från Sundsvallsdistriktet. Båten hade bedömts som sär
skilt lämpad eftersom den hade c:a 600 kvadratfots golvyta under däck och 
var helt uppvärmd. Ang denna båts historia i första hand med avseende på 
namnet se Floden 1959, s 150-159. "Dal" var en av bolagets egna bogserare, 
byggd i Stockholm 1878. Se vidare kuvert Handlingar rörande s/s "Dal", För
val tarbostadens uthusvind, Norrbyskär, Nordmaling. 

50) Angående denna flyttning se Hedberg --*• Ultvedt 24 okt 1894, telegram Ul
tvedt Hedberg 28 okt 1894, telegram Hedberg Hallström 1 nov 1894, 
Ultvedt --«• H edberg 7 nov 1894. 

"Bravo" var hemmahörande i Järved men hade för detta uppdrag engagerats av 
Hedberg. 
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2.7 Skola 

Skolans nya läge i fonden av Långgrundsgatan hade bestämts under 

senhösten 1891 (se ovan 1.7). Vid samma tid hade Kempe med ledning 

av uppgifter från Löfroth m fl fattat beslut om att den skulle di

mensioneras för 200 barn. Kempe hade också bett Kasper Salin att 

påbörja arbetet med ritningarna."^ 

Skolan blev nu inte så stor som man ursprungligen hade tänkt sig. 

Undervisningen kom igång 14 dagar efter Mo-folkets ankomst till 

Norrbyskär. 

Undervisningsprogram 

Kempe hade sedan länge funderat ut hur han ville ha sin skola och 

hur undervisningen där borde organiseras. Förutom undervisningens 

i stort sett vanliga innehåll skulle man förändra och särskilt 

trycka på följande: 

"Jag har sedan längesedan beslutat mig för hushållsskola i likhet 

med hvad vi just inrättat vid Dal och är med Eder alldeles ense om 

att den värsta bristen hos arbetarbefolkningen ligger hos qvinnor-

na, som i allmänhet äro ohjelpliga & ytterligt okunniga. Jag är be

tänkt på att dela ungdomen i tre klasser, hvaraf den öfversta skul

le handhafvas af en lärare; de två andra af lärarinnor, hvilka sam

tidigt skulle undervisa alla flickorna i hushållsbestyr, väfnad, 

sömnad etc. etc. Läraren skulle samtidigt vara slöjdlärare. Jag har 

i öfrigt ännu mer vidtgående funderingar & ämnar kanske helt och 

hållet lösgöra mig från staten och dess föreskrifter. Jag är näm

ligen ingen älskare af den galna katekesundervisningena Anser bätt

re att barnen komma upplysta & med rediga begrepp till presten än 

dumma & okunniga utan egna tankar om ock fullproppade af för dem 

obegriplig katekesutanläsning. Alltnog; jag har till fullo för 

många år sedan tänkt på allt detta och som sagdt redan vid Dal sett 
2) 

det i verket. Skolan der är helt enkelt ypperlig". 

Skolhusritningar 

Vintern och sommaren gick till ända. Arbetet med ritningarna fort

skred sakta och Kempe fick skynda på Salin vid ett par tillfällen. 

Nordell som ville påbörja grundgrävningarna innan det frös på bör

jade bli otålig. Inte förrän i början av oktober 1892 hade Salin 
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ygelbyggnaden, undervisning i sömna 
Foton hos Gunnar Nordeli, Gävle. 

overs 
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LXIV Lärosal i huvudbyggnaden (överst) samt kök för hushållsskolan i östra 
flygelbyggnaden o I896. Foton hos Gunnar Nordel 1, Gävle. 
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sina olika förslag klara. Av korrespondensen framgår att förslagen 

var många, men ingen av ritningarna har tyvärr kunnat påträffas.3^ 

Kempe valde emellertid ett av Salins mer anspråkslösa förslag och 

detta översändes omedelbart till Nordeli: 

"Härjemte ritning till sjelfva skolhuset och i mitt tycke den vack

raste och bästa af alla förslagen och blir ej så kollossal. Ritning 

till flyglarna har ej ännu ingått men torde de sändas så snart jag 
4 )  

kommit till Stockholm". 

Ungefär en månad senare kom den sistnämnda ritningen. 

Själva skolhuset skulle på nedre botten förutom en större tambur 

innehålla två skolsalar. Dessa salar kom att bli mycket ljusa. Var

je sal hade fyra större fönster mot söder (se LXIV, överst). Skol

salarna motsvarades på övre våningen av en större samlingssal (se 

LXVII, överst), vilken även med tiden kom att fungera och inredas 

som bönsal.^ 

Vad gäller exteriören kan påpekas att trapphusen, delvis som sido-

risaliter på huvudfasaden, skulle förses med lökformade tornhuvar. 

De -tfvå ingångarna, en i varje risalit, skulle ha påbyggda förstu-

kvistar helt i enlighet med arkitekturens nya strömningar. 

ÌÌIJii 

LXV Förstukvist skolans huvud
byggnad. Foto Åke Sorl in 
1977.  

*2 

K 

LXV Förstukvist skolans östra 
flygelbyggnad. Foto Åke 
Sörlin, 1977.  
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L XVII  I n te ri ö re r  o  189 6.  S aml ing ssa len  i h u v u d b y g g n a d e n  (ö ve rs t )  o ch  läsesa len  
i västra flygelbyggnaden. Foton hos Gunnar Nordel 1, Gävle, resp M0D0 AB. 
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6 ) Enligt Erik Lundberg hade svarvningen gjort sitt återinträde i 

vårt land omkring 1890. Impulserna torde ha kommit från U.S.A, där 

villabyggarna i västern just då excellerade i verandor med svarvade 

stolpar och enkla konsolformationer. Till stilen hörde också som 

tidigare nämnts (s 133) tjock spån i fjällteknik såsom väggbekläd

nad. Skolbyggnaderna skulle enligt Salins förslag ha haft sådan 
7 ) väggbeklädnad i sina övre partier. 

Även flygelbyggnaderna skulle få förstukvistar av nämnd typ. De 

delvis utanpåliggande skorstenarna (se LXVIII) kan karakteriseras 
8 ) 

som en förenklad typ av "Queen Anne". 

Den östra flygeln skulle innehålla två slöjdsalar (se LXIII), en 

gymnastiksal samt ett kök för hushållsskolan (se LXIV, nederst). 

Den västra var i första hand tänkt som bostad för lärarna. För skol

läraren skulle inredas en lägenhet om tre rum och kök, medan de två 

lärarinnorna skulle få nöja sig med ett rum och kök vardera. På ned-
9 ) 

re botten skulle dock även finnas en allmän läsesal (se LXVII, 

nederst). Den västra flygelbyggnaden var något större (jfr LXIX) 

Bilden nedan visar skolbyggnaderna som relativt nyuppförda. De är 

ännu inte målade. 

L X V I I I  Sk o l b yg g n ad e r na  o  189 6 .  F o t o  ho s  Gun nar  N o rd e l i ,  G äv le .  
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Bygget 

För att även grundläggningsarbetet för flygelbyggnaderna skulle kun

na påbörjas fick Nordell i uppdrag att reglera skolbyggnadernas 

inbördes förhållanden. Detta löste han som nedanstående planskiss 

utvisar, så att flygelbyggnaderna skulle ligga i linje med huvud

byggnadens kortsidor och på tio meters avstånd från denna. Planen 

gick på sedvanlig remiss till Kempe. Denne uttalade sitt oreserve

rade gillande över Nordeils förslag, men dagen därpå skrev Kempe 

följande: 

"Emellertid finner jag vid närmare studerande af denna ritning att 

gårdsplanen har en längd af ungefär 30 m och bredd af 20 m. Denna 

är sålunda ej synnerligen stor och skulle det därför ej skada om 

flyglarna kunde utflyttas något mer så att gårdsplanens bredd blef-

ve 25 à 30 m. Utflyttningen af lärarebostaden låter nog sig lätt 

göra ty åt den sidan är det gott om utrymme derför, men värre blir 

det väl åt andra sidan där gymnastikbyggnaden är belägen, ty från 

denna är ej långt ned till strand och kanske marken derföre blir 

så sluttande att byggningen ej utan olägenhet kan förläggas längre 

ut än Eder ritning utvisar. Dels står där visst ganska tät småskog 

och denna får icke nedhuggas. Den ena flygelbyggnaden får naturligt

vis ej flyttas längre ut om detta visar sig omöjligt för den andra, 

ty de måste ovillkorligen båda två stå i samma läge till skolhuset. 

Alltnog; kan gårdsplanen utan olägenhet blifva större önskar jag 

så sker och emotser med snarast Edert utlåtande härom. 

Högaktningsfullt 

Frans Kempe 

Sjelfva skolhuset skulle presentera sig vackrare om flyglarna kommo 

mera isär. Äfven af det skälet är det bättre utflytta dem mera åt 

sidorna, helst 5 meter för hvar flygel. Värst blir för skogen, men 

finnes nog deraf kvar mot öster fast flyglarna utflyttas, så vidtag 

åtgärden".10) 

Denna helomvändning av Kempe kan kanske verka lite underlig. Ett 

odaterat s k "Meddelande" från Kasper Salin förklarar dock det he

la. Nordeils plan hade tydligtvis remitterats vidare och detta med

delande torde ha ingått till Kempe mellan avsändandet och de båda 

breven till Nordell. Salin föreslår nämligen i sitt meddelande ex

akt samma åtgärder och med samma motiveringar som Kempe själv gav 
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uttryck för i det ovan 

citerade brevet. Salin 

uttryckte dock det hela 

i mindre kategoriska 

ordalag än vad Kempe 

gjorde. 

Emellertid gick det 

utan nämnvärd svårig

het att flytta ut var

je flygel fem meter, 

såsom var önskat."*"2^ 

I mitten av januari 

1893 var en del av hu

vudbyggnaden upptim

rad. Vissa partier 

uppfördes av stående 

timmer, varför sta

biliteten inte blev 

den bästa. De tätt 

sammanförda fönstren 

spelade nog 

en viss roll i sam-
13) manhanget. 

I maj 1894 var bygg

nadskropparna klara, 

varefter drivning och 

inredning vidtog.14' 

[ 

éfk 

i 
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c/ 

L X IX  F S rs la g  ti l l  r e gl e ri n g  a v  s k o lb y g g n a 
dernas inbördes förhållanden, Gustaf 
Nordeli 1892. MoDo Arkivet. 

Wiman & Compi Stockholm hade fått i uppdrag att utarbeta förslag 

till uppvärmning och ventilation. I enlighet med deras förslag in

stallerades nu ventilationstrummor och kaminkakelugnar. För bön

salen valdes en större "Gurneysk ugn". I lägenheterna sattes dock 
15) 

vanliga kakelugnar upp. 

I mitten av augusti var läget följande: 

"I skolhuset är bröstpanelingen färdig och väggarna beklädda med 

papp, vestra trappuppgången blir färdig denna vecka och målningen 

påbörjad. Till lärarebostaden fattas ännu tapeter i de flesta rum

men, men det torde nog icke dröja så länge innan dessa komma och 
16) 

då blir denna bostad komplett färdig invändigt". 
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17) 
Lärarbostaden gjordes först klar och skollärare Sjödin kunde 

flytta in. Detta var viktigt med tanke på planeringen inför skol

starten. 

Dröjsmål med glas från Sandö och boiseringsbräder från Domsjö för

senade arbetenas slutförande, men lagom till folket kom var åtmins-
19) tone fönsterrutorna insatta. 

Skolstart 

Enligt Ultvedts beräkningar fanns 170 barn bland de familjer som 

fått bostad ute på Norrbyskär. Av den anledningen dimensionerades 

undervisningsmaterielen för 100 barn. De flesta inköpen gjordes, 

trots att Norrbyskärs skola blev helt privat, via skolrådet i Nord-

mal ing. På så sätt erhöll bolaget samma rabatter som de statsunder

stödda skolorna. Ultvedt prutade dock ganska friskt när det gällde 

Sjödins krav. I stället för tre orglar köptes exempelvis en och i 

stället för femton hyvelbänkar så beställdes tio. Dock beställdes 

• mmmm ÉÈ 

LXX Skolbarn på Norrbyskär o 1895 - Foto hos Evert Berglund, Hörnefors. 
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50 dubbelsitsiga skolbänkar från Härnösand/ vilka anlände med "Köp 
20) 

manholmen" den 7 november. 

Skolundervisningen började måndagen den 19 november 1894. Egentli

gen skulle de 79 anmälda barnen, av vilka inte alla antogs, ha bör

jat en vecka tidigare, men ett fall av difteri bland tforrbyskärs-
21) 

barnen hade omöjliggjort detta. 

1) Kempe —» Löfroth 8 dec och 22 dec 1891 -

2) Kempe —• Löfroth I jan 1892. 

3) Kempe —+ Löfroth 14 mars 1892, Kempe --* Nordel 1 19 aug, 7 okt och 10 
okt I892 samt Nordel 1 —*• Kempe 21 sept 1892. 

A) Kempe —* Nordel 1 10 okt 1892. 

5) Kempe Nordel 1 9 dec 1892. Jfr även Nordell —* Kempe 5 dec 1892 och 
Kempe —* Nordell 13 dec 1892 samt Värdering å Bostäder, Uthusbyggnader S 
Magasin, samt diverse Inventarier vid Norrbyskären den 20 November 189**. 
N. Ultvedt. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, Div handlingar, 
M0D0 Arkivet Domsjö. 

Ti d ig a re  h a d e  Ke mp e  t ä nk t  s i g  e n  sko l a  me d  tr e  s al a r  på  n ed r e  och  t v å  s a la r  
på övre botten. Kempe --* Löfroth 1 jan I892 

6) Edestrand-Lundberg 1968, s 119-

7 )  S e  Sali n  — *  Ultvedt  2  okt  189 5.  

8 )  J f r  Sc ul ly  1 95 5 ,  s  83- 8 4 .  

9) Kempe --• Nordell 9 dec 1892 samt Värdering å Bostäder, Uthusbyggnader 6 
Magasin, samt diverse Inventarier vid Norrbyskären den 20 November 1894. 
N. Ultvedt. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, Div handlingar, 
M0D0 Arkivet Domsjö. 

10) Nordell Kempe 18 dec 1892, Kempe Nordell 26 dec och 27 dec 1892 
(citatet ur det sistnämnda brevet) samt Plan å Skolhus byggnad å Norrby Skä
ren, Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 

1 1 )  Me ddela nde  S a li n  — »  Kemp e  oda ter at  ( f ö r v a r a t  i K e m p e s  k o rr e sp on d en s  1 892 ).  

12) Nordell —* Kempe 14 jan och 14 feb 1893» Kempe —* Nordell 23 jan 1893. 

13) Nordell—* Kempe 14 jan 1893. Kempe misstänkte att påkänningen skulle bli 
stor varför han i brev (Kempe —* Nordell 26 dec 1892) beordrat Nordell 
att använda grövre timmer än till bostäderna. Under 1895 visade det sig dock 
att väggarna buktade betänkligt, varför de rätades upp med följare - dekora
ti vt  u t f o r m a d e  s o m  p i l a s t r a r  enl igt  s är s k i ld  r itning  a v  S a l in .  S al i n  
Ultvedt 2 okt och 12 nov 1895 samt Ultvedt —* Salin 5 okt, 13 okt och 29 
nov I895. 
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14) Nordel 1 --» Kempe 3 maj 189*». 

15) Nordel 1 —* Kempe 25 maj 1894. Se även Kempe Löfroth 14 mars 1892 och 
Kempe —*• Nordel 1 26 dec 1892 samt Wiman S Comp —* Ultvedt 25 jan, 7 feb, 
18 mars 1895 och Ultvedt Wiman S Comp 1 feb 1895. 

16) Ultvedt —• Kempe 9 aug 1894. Jfr även Ultvedt —* Kempe 29 juli och 18 
aug 1894. 

17) Otto Sjödin får själv svara på vem han var och varför han kom till Norrby
skär: 

Vad är herr Sjödin för landsman? frågade jag. 
- Ångerman 1änning, svarade han, född i Kramfors. Hur jag kom till Norrby
skär? Ja, först sedan jag genomgått folkskollärareseminariet i Härnösand, 
hade jag förordnande på Hemsö, där doktor Kempe bodde om somrarna på "Sanna", 
och sen i Vicksjö. Och en dag mötte jag doktor Kempe på en gata i Härnösand, 
och då sa han: Nu har jag nånting för herr Sjödin. Jag skall bygga en såg 
på Norrbyskären uppe i Västerbotten, och herr Sjödin skall ta hand om skolan 
och hjälpa mig. 
-  Vilk e t  å r  va r  de t?  
- Det var 1893." 

Nordström 1939, s 94-95. 

18) Ultvedt --* Kempe 25 sept 1894. Se även Ultvedt —• Kempe 3 sept 1894. 

19) Ultvedt -•-* H edberg 20 aug 189*», telegram Ultvedt —* Hedberg 18 aug 1894, 
telegram Hedberg --+ Ultvedt 21 aug 1894 och telegram Ultvedt —* Glasbru
ket, Kramfors 20 okt 1894. 

20) Ultvedt —* Kempe 14 okt och 17 okt 1894, Ultvedt —* J A Johanssons Bok
handel , Härnösand 23 okt och 12 nov 1894, Johanssons Bokhandel Ultvedt 
27 okt, 7 nov och 19 nov 1894, Ultvedt --* PA Nordstedt & Söner Stockholm 
4 dec I89I m fl m fl beställningar av skolmateriel. 

21 )  Ul t ve d t  K e m p e  1 5  n o v  och  2 0  no v  18 94,  U lt ve dt  D r  M olé n,  No rdmal  ing  
20 nov 1894. 
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2.8 Jordbruk/ handelsrörelse och service 

Att flytta hundratals människor ut till Norrbyskär innebar också 

att bolaget på ett eller annat sätt måste sörja för innevånarnas 

anskaffning av livsförnödenheter. 

Något egentligt utrymme fcr bedrivande av jordbruk och boskapssköt

sel fanns inte på Skären. Potatis kunde arbetarna själva odla men 

mjölk måste ordnas från annat håll. Vidare måste nu tillgången på 

andra viktiga basförnödenheter organiseras på ett någorlunda be

kvämt sätt. 

Sörbyn 

I Håknäsköpet (se 1.3) ingick även egendomen Sörbyn (se kartan, I) 

om sex seland. 

Under 1891 började man där vidtaga åtgärder för jordbrukets upp

rustning. Kempe som ju var ingift i släkten Treffenberg (se 1.2, 

not 2) fann i Adolf Treffenberg den man han sökte för planeringen 

av dessa arbeten. Genom nyodlingar och utdikningar skulle den bruk-

ningsbara arealen utvidgas. En ny stor ladugård för minst 50 kor 

skulle byggas liksom en del bostäder för rättare och övrig personal. 

Kempe var redan från början medveten om att detta jordbruk inte en

samt skulle kunna försörja arbetarbefolkningen vid den nya sågen. 

"Men något vill jag hafva för att hindra mjölkpriset att stiga upp 

öfverhöfvan".^ 

På hösten 1892 påbörjades bostäderna under ledning av Gustaf Nor-
3 ) 

dell och två år senare lades grunden till den nya ladugården. 

En del mjölk torde även ha köpts av bönderna i trakten, men mer

parten av all extramjölk kom åtminstone den första tiden från Hör

nefors bruk, vilka enligt ett särskilt avtal dock endast levererade 

när behovet var särskilt påkallat. I stort sett kunde alltså Sör-
4) 

byn leverera erforderlig kvantitet mjölk. 

Mjölktillgången var emellertid knapp och mjölkfrågan verkar hela 

tiden ha varit mycket brännande. En del arbetare, förmän och tjäns

temän, antagligen alla fasta, fick köpa mjölk varje dag. Vissa för

män hade mjölkförmånen som en del av lönen, andra hade företräde 

att få köpa. De flesta familjer fick dock endast en, högst två li

ter dagligen, men tjänstemän och förmän hade åtminstone de första 
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åren förköpsrätt framför arbetare till all "överbliven" mjölk.^ 

Nämnas kan vidare att natten mot den 25 augusti 1896 brann herr-
6 ) 

gården vid Sörbyn ned, varvid Adolf Treffenberg förolyckades. 

Handelsbolaget 

Redan under det första uppbyggnadsskedet drev Håknäs Handelsaktie

bolag en filialrörelse ute på Norrbyskär. Nämnda bolag torde ha 

fungerat som en slags konsumtionsförening med bondemajoritet. På 

Norrbyskär fanns en särskild handelsföreståndare och som proviso

risk lokal fick det s k Norra magasinet på Långgrundet disponeras, 

(jfr s 90). 

Handelsbolagets monopolställning kan ha fördyrat varorna. Som "pris

polis" fungerade emellertid Hedberg. Vid ett par tillfällen gick 

han så långt att han skickade listor (exempel, se LXXI) över vissa 

basvaror med jämförande uppgifter om aktuella priser i Domsjö och 

på Norrbyskär. Listorna följdes av uppmaningar till Nordell att 

hålla efter föreståndaren, ty vi äro icke hugade låta vid 

Skären varande arbetare betala högre priser än hvad som gäller på 

andra ställen, äfvenså att varorna som tillhandahålles dem skola 
1) 

vara fullgoda". 

Vara Pris i Domsjö (kr) Pris på Norrbyskär (kr) 

Vetemjöl (per säck) 20:50 22:-

Rågmjöl II 16:- 17:-

Rågsikt II 21:- 21:50 

Korngryn (per kilo) 0:25 0:30 

Risgryn II 0:28 0:35 

Kaffe II 2-2:10 2:35 

Socker II 0:74 0:80 

Sirap II 0:32-0:42 0:40 

Fläsk II 1:25 1:25 

Fotogen 0:19 0:20 

L X X I  Prisjämförelse vissa basvaror Domsjö - Norrbyskär i mars 1 8 9 3 .  
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8 ) 
Av tabellen framgår att en säck mjöl var någon krona dyrare ute 

på Norrbyskär och att det egentligen bara var fläsket som åsattes 

samma kilopris som i Domsjö. Huruvida Hedbergs attacker gjorde nå

gon större effekt är svårt att veta. Det verkar dock sannolikt med 

tanke på att Håknäs Handelsaktiebolag även fick fortsatt förtroen

de (jfr nedan). 

I juli 1895 hölls ett sammanträde ute på Norrbyskär mellan styrel

seledamöterna i handelsaktiebolaget och en av sågverksarbetarna 

utsedd kommitté. Den framtida organisationen skulle dryftas. Den 

drivande kraften i arbetarnas kommitté var Nils Ultvedt, vilken ju 

aven företrädde Mo och Domsjö AB:s intressen. 

På förslag av handelsaktiebolaget beslutades nu att fasta arbetare 

på Norrbyskär skulle erbjudas att köpa aktier i handelsaktiebola

get. Varje aktie skulle åsättas ett försäljningspris av 30 kronor. 

Någon nyemission skulle inte tillgripas, utan bönderna skulle av

stå en del av sitt aktieinnehav till förmån för "skärarna". 

Kempe hade tidigare under året bett Ultvedt börja planera för en 

mer permanent handelslokal. Nu när det rent organisatoriska var på 

väg att lösas upprättades också på ovannämnda sammanträde ett för

slag till hyreskontrakt mellan handelsbolaget och sågverksintres

senterna, vilket här citeras: 

"1° Ätt kontraktet omfattar en tid af minst 5 år räknadt från den 

dag handelsrörelsen flyttas in i nya lokalen, med det villkor 

att utdelning af handelsvinsten, för ifrågavarande tid, fort

farande må få ske i likhet med de senaste åren, nemligen att 

6% betalas å ursprungliga Aktiekapitalet och resten afsättes 

till blifvande fonder samt utdelas till Aktie-egarna i mån af 

consumtionen. 

2° Mo & Domsjö Aktiebolag förbinder sig att uppföra bostad till 

handelslägenhet enligt af styrelsen för Håknäs Handels Aktie

bolag godkänd ritning. 

3° Det årliga hyresbeloppet för nämnde lägenhet bestämmes till 7% 

af bokfördt värde å byggnaderna jemte nödig planering invid 

och emellan de byggnader, som skola användas för handelsrörel

sens bedrifvande. 
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4° Handelsbolaget förbinder sig att väl vårda byggnaderna samt 

att ersätta den skada, som till följd af vårdslöshet å desamma 

kan uppstå. 

5° Så länge handelsrörelsen af Håknäs Handelsbolag bedrifves uti 

ifrågavarande lägenhet, får ej annan bostadslägenhet å platsen 

upplåtas till annan person eller bolag för handels idkande. 

6° Håknäs Handels Aktiebolag får rättighet att afgiftsfritt land

sätta sina varor å Mo & Domsjö Aktiebolags kaj under den tid 

nämnde handelsbolag bedrifver rörelsen å Norrbyskären". 

Intressant är att notera att detta förslag till hyreskontrakt även 

innefattade en räntegaranti för arbetarna. 

Kempe var till en början kritisk mot förslaget och tyckte att den 

del av vinsten som skulle fonderas borde maximeras till 20%. Even

tuellt ytterligare överskott borde komma Norrbyskärs aktieägare 

tillgodo. "Desslikes anser jag att vi böra ega rätt att kontrolle

ra priserna, ty annars kunna vi riskera att dessa bli omåttligt 

höga".12) 

Men Ultvedt hade noga genomtänkt det presenterade förslaget och han 

blev faktiskt något irriterad över Kempes i all välmening, men till 

vissa delar ogenomtänkta kritik. Enligt Ultvedts uträkningar skulle 

nämligen handelsbolaget få arbetarmajoritet, varför någon särskild 

kontroll var onödig och reservfonden som ju till största delen skul

le ägas av arbetarna på Norrbyskär, skul le ge handelsbolaget en 

viss trygghet vid en eventuell kr is. "Så länge jag /Ultvedt/ har med 

saken att göra kommer jag natu rligtvis under alla omständigheter att 

tänka och handla för arbetarnas bästa och något annat intresse har 

jag icke uti denna affär. Tiden omfattar ju endast fem år och är 

detta en temlig säker hå llhake på så väl bolaget i dess helhet som 

aktieegarna enskildt. Min princip är den att få handelsvinsten li

ten men försäljningspriset lågt. Detta blir nog fallet mig förutan, 

ty såväl vid Norrbyn som Kylö rn finnes ju nu mera handlande som nog 

komma att göra skarpa försök att konkurrera och har denna konkur

rens redan börjat från Norrbyn der Aktiebolaget Odin finnes och säl

jer åtskilligt som hitföras i ro ddbåtar. Jag kan ej finna att någon 

af de farhågor Ni hyser med afseende på hyreskontraktet är att be

fara".135 
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Kempe gav med sig och i oktober undertecknades kontraktet i sin 

ursprungliga form.14^ 

Tilläggas kan att Mo och Domsjö AB genom Ultvedts försorg subven

tionerade arbetarnas köp av aktier med totalt 300 kronor, vilken 

summa man nu passade på att ta ut i retroaktiv hyra för den tid 

som Håknäs Handelsaktiebolag disponerat lokaler i Norra magasinet. 

Den nya handelslokalen skulle byggas på Stuguskär alldeles intill 

herrgårdsområdet (se plankartedetaljen ovan, LIX). 

Ritningarna hade gjorts av Gustaf Nordeli. Endast en planritning 
16) 

av samme man enligt nedanstående har dock kunnat påträffas. 

Ti 111 fi i i i f 

LXXII Handel s lokal en, planritning Gustaf Nordel 1 1895. MoDo Arkivet. 

Bottenvåningen skulle, förutom en större "Bodlokal" med en or

dentligt tilltagen varudisk (jfr även bild, LXXIII), upptas av 

ett kontorsutrymme och en packbod. övre våningen skulle inredas 

till en bostadslägenhet om tre rum och kök. Huset skulle vidare 

förses med källare och på cirka 40 meters avstånd i östlig rikt-
17 ) ning planerades en större uthusbyggnad. 
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Kempe tyckte att byggnaden skulle bli onödigt stor och ville inbe-

spara fem fot (1,5 m) både på bredde n och på längden. Detta satte 

sig Ultvedt emot med motiveringen att byggnadens proportioner då 

helt skulle förryckas. Även här gav Kempe vika och under hösten 

började handelslokalen att uppföras efter de ursprungliga ritning

arna. Byggnaden,eller "Boa vor" som den kom att kallas, och som 

stilmässigt mycket väl passade in bla nd de andra byggnaderna på 

Norrbyskär torde ha tagits i bru k under 1896. Handelsföreståndaren 
1 8 ) 

hette J P Englund. 

LXXIII Handel s 1 oka 1 en, interiör o 191^. Foto hos Vilma Johansson, Hörnefors. 

Övrig service mm 

Medan mjölkleveranserna till en början skedde i bolagets regi var, 

som ovan även framgått, försäljningen av övriga livsförnödenheter 

monopoliserad i en form som bolaget visserligen kunde kontrollera 

men i övrigt stod helt utanför. Nämnas kan också att Kylörn med 

tiden blev ett slags "servicecenter". Till Kylörn ville bolage t ha 

en poststation och dit lokaliserades "öltapp" m fl konsumtionsin~ 

rättningar. Eftersom Mo och Domsjö Aktiebolag ägde marken och ett 

antal byggnader där kunde man kontrollera verksamheten geno m att 

t ex upprätta stränga hyreskontrakt. Dett a fick i alla fall Umeå 
19 ) Ângbryggeri AB erfara. 

JflT 5 | 
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Allt ansvar för hälso- och sjukvård tog bolaget på s ig. Någon lä

kare stationerades dock inte ute på Norrb yskär. Provinsialläkaren 

i Nordmaling (dr Molén) fick rycka in vid behov och i Nordmaling 

fanns också ett apotek med vilket man samarbetade. Däremot anlände 
20) en barnmorska (Alma Jonsson) till Norrbyskär i slutet av maj 1895. 

Den kyrkliga servicen sköttes av Nordmalings församling dit bola

get årligen erlade pastoralieavgifter. Efter det att en bönsal in

retts i skolhuset hölls där då och då gudstjänster. I början av 

1896 anhöll dessutom en grupp Norrbyskärsbor om att få disponera 

gymnastiksalen för frireligiösa sammankomster. Redan 1893 hade lo

gen Kustbevakaren bildats. Även denna höll till i en av skolsalarna 
21) efter det att skolbyggnaderna hade uppförts. 

1 2 
1) Sörbyri 1 . Från denna fastighet hade 137^ Kylörn avsöndrats (Sörbyn 1 , ef

ter 1889 kallat Kylören nr 1). Se vidare Jordebok för Hörnefors socken, 
Fastighetsavdelningen Mo och Domsjö AB, Domsjö. 

2) Kempe Treffenberg 17 nov I89I. Se även Kempe —* Löfroth 18 nov, 19 
nov och 22 dec 1891 samt 1 jan och 7 jan 1892. 

3) Nordel 1 torde ha ritat byggnaderna ifråga. Helt klart står i alla fall att 
ladugårdsbyggnaden ritades i samråd med Treffenberg. Med utgångspunkt från 
ladugårdsritningen för Sörbyn levererade Nordeli även en ritning till Sanna. 

Se vidare Nordel 1 --* Kempe 21 sept 1892, 11 dec 1895 och 25 jan, 18 feb 
I896, Kempe --* Nordel 1 7 okt 1892 och 22 jan, 31 jan I896, Treffenberg 
Ultvedt 16 okt, 19 okt, 2Å nov, 12 dec 189^ och 17 maj 1895» Ultvedt —* 
Aktiebolaget Hilleviken Sthlm 22 sept 189^ samt Ultvedt Kempe 3 feb 1896. 

*0 Se exempelvis Treffenberg —* Ultvedt 12 sept 189^, Förvaltare C M Boström 
Hörnefors —* Ultvedt 11 sept 189^ samt Ultvedt Boström 13 sept 189^. 

5) På hösten 1899 diskuterades dock en demokratisering av mjölkfördelningen i 
arbetarnas förtroendenämnd, vilken i frågan fick sitt fulla stöd av Frans 
Kempe. Ultvedt hade ju ganska snart fått egna kor på "Skären", men hans när
maste man, Hallström, hade fem liter mjölk om dagen som löneförmån medan ex
empelvis skollärare Sjödin liksom sågställare öström hade tre liter. 

Se vidare exempelvis Ultvedt --» Kempe 12 okt 189^, Treffenberg —*• Ultvedt 
9 jan I895 och Örtenblad —* Kempe 30 okt 1899-

6) Se exempelvis telegram Ultvedt --*• K empe 25 aug I896. Den gamla herrgården, 
som enligt en brandförsäkringsvärdering var uppförd 1858-59, blev totalför
störd. En ny (den nuvarande) byggdes emellertid snabbt upp igen efter rit
ning och under ledning av Gustaf Nordel 1. 22523 (I865), Allmänna Brandför
säkringsverkets arkiv, Stockholm. Ritning till den nya herrgården finns i 
Mo Ångsåg 1889-1915» Planläggning av Norrbyskär, M0D0 Arkivet Domsjö. 
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7) Hedberg —• Nordel 1 22 okt 1892. Se även Hedberg —* Nordel 1 3 mars 1893-

8) Tabellen ur Hedberg —* Nordel 1 3 mars 1893. 

9) Se Protocol 1 fördt vid sammanträde emellan Styrel se-1edamöterna uti Håknäs 
Handels-Aktiebolag och kommiterade utsedda af Mo Ångsågs arbetare, Sönda
gen den 21 Juli 1895. Mo Ångsåg 1889-1915» Planläggning av Norrbyskär, Div 
handlingar, MoDo Arkivet Domsjö. Se även Ultvedt —• Kempe 12 aug 1895. 

10) Ibid. 

11) Ur Protocol 1 fördt vid sammanträde emellan Styrel se-1edamöterna uti Håknäs 
Handels-Aktiebolag och kommiterade utsedda af Mo Ångsågs arbetare, Sönda
gen den 21 Juli 1895. Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, Div 
handlingar, MoDo Arkivet Domsjö. 

Se även Kempe Ultvedt 12 jan 1895 och Ultvedt --» Kempe 11 april 1895. 

12) Kempe Ultvedt 15 aug 1895. Se även Kempe —* Ultvedt 22 aug 1895• 

13) Ultvedt Kempe 18 aug 1895. 

14) Kempe Ultvedt 26 aug 1895 och Ultvedt —» Kempe 14 okt 1895. 

15)  Ultvedt —» Kempe 23 aug 1895. 

16) Ultvedt Kempe 12 aug 1895 och Plan å handel s lägenhet vid Mo Ångsåg, 
Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, MoDo Arkivet Domsjö. 

Tilläggas kan att en ritning till handelslokal redan fanns före Ultvedts 
tillträde, men att denna ritning, vilken inte heller kunnat påträffas, av 
Ultvedt bedömdes som olämplig. Se vidare exempelvis Ultvedt —•> Kempe 31 
dec 1894. 

17)  Ultvedt Kempe 12 aug 1895 samt Plan å handelslägenhet vid Mo Ångsåg, 
Mo Ångsåg 1889-1915, Planläggning av Norrbyskär, MoDo Arkivet Domsjö. 

18) Kempe —• Ultvedt 15 aug och 23 aug 1895, Ultvedt Kempe 19 aug 1895 
samt Ultvedt —* Huss 24 jan 1896.  

19)  Se vidare exempelvis Kempe --•» U ltvedt 13 maj, 1 juni 1895 och 11 feb 
I896 samt Kempe Örtenblad 22 Jan 1900. 

Umeå Ångbryggeri AB:s förbindelser angående "öl tappen" se Mo Ångsåg I889-
I915, Planläggning av Norrbyskär, Div handlingar, MoDo Arkivet Domsjö. 

20) Ultvedt --» Kempe 2 feb och 1 juni 1895. 

För de första åren finns speciella kontraböcker mellan apoteket i Nordma-
ling och Mo Ångsåg. I Verifikationer till Kassa och Journal, Förvaltare
bostadens uthusvind, Norrbyskär, Nordmal ing. 

Enl igt mönster från Domsjö upprättades i början av 1895 en sjuk- och pen
sionskassa för arbetare och tjänstemän vid Norrbyskär. Se vidare exempel
vis Ultvedt --•> H edberg 20 dec 1894 och 30 jan 1895, Hedberg Ultvedt 
12 dec 1894, Ultvedt —* Kempe 23 dec 1894, 8 jan och 17 jan 1895 samt 
Kempe Ultvedt 29 dec 1894. 

21) Prosten Edström begärde och fick 120 kr per år i pastoralieavgift från Mo 
Ångsåg. Som jämförelse kan nämnas att Rundviks sågverk om sex ramar beta
lade 60 kr per år. 
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Se vidare Ultvedt Kempe 15 feb I896 och Kempe —* Ultvedt 20 feb 1896.  

Angående de frireligiösas önskan se Johan Söderholm, Anders Westman m fl 
Kempe 15 mars I896 (brevet i Ultvedts korrespondens). 

Kustbevakaren presenteras i Bäckström C H E, Historik öfver 25-årig nykter
hetsverksamhet inom Västerbottens län 1881-1906, Skellefteå 1906, s ^9*52 
och i öster E, Tio års vandringar i Västerbotten i Goodtempla rordens tjänst 
I899-I909, Skellefteå 1909, s 29-30. 
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2.9 Yttre miljö 

En hel del yttre planeringsarbeten hade påbörjats och delvis även 

avslutats innan folket kom. Gatan på Långgrundet hade byggts i takt 

med grundernas läggande och planeringsarbetena runt bostäderna in

klusive dikning sysselsatte exempelvis 24 man i början av maj 1894. 

Vid samma tid samlades allt kringspritt timmer och avfall ihop. Pia 

nen framför skolan jämnades till och vid förvaltarebostaden plane

rades trädgårdsgångar m m. Runt själva sågen städade man också upp 
2) 

och marken täcktes där av grovt grus. 

På vårvintern hade man också börjat bygga en riktig bro mellan Lång 
3) gründet och Stuguskär. 

Odling och plantering 

Som tidigare nämnts skulle man enligt Kempes önskan inte hugga bort 

skog i onödan. En hel del granskog var dock nödvändig att ta bort 
4 ) för att möjliggöra odlingen. 

Uppodlingsarbetet som hade påbörjats under 1892 var mycket mödosamt 

Enligt Nordeils beräkningar kostade detta arbete c:a 800 kr per 

tunnland inklusive verktyg och dynamit. Kempe ansåg dock att detta 

var väl använda pengar genom att man på detta sätt fick fyllmassor 

till kajerna (jfr ovan 2.3) förutom att man fick mark att odla po

tatis på. Jord togs även i pråmar över från fastlandet, i första 

hand från Kylörn. När skeppningen väl kommit igång fick man dess

utom en del välkommen ballastjord. 

En trädgårdsmästare anställdes under 1894 för att bestämma vilka 

träd som skulle tas bort och var nya skulle planteras. 

"Blott björkar vill jag hafva" skrev Kempe i april 1894. Denna upp

maning gällde för allén på Långgrundet. Kempe hade själv varit med 

och stakat ut för dessa björkar. De skulle planteras parvis på var

sin sida om gatan och ganska tätt (jfr bilder, LV och LXVIII). Träd 

gårdsmästaren fick via Nordeli order om att resa över till fastlan

det för att där "uppsöka de största och vackraste björkexemplar han 

kan finna och öfvertaga dem till Skären". Runt rötterna skulle han 

vidare lägga jord "af allra bästa kvalité". I maj kunde Nordell rap 

portera att trädgårdsmästaren hade börjat med björkplanteringen och 
^ , 6) aven att han var noggrann. 
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Färgsättning 

Som ovan framgått målades kajer, vågbrytare, pråmskjul m m röda med 

början under våren 1894. 

Åtminstone tio, sannolikt alla, nya bostadshus för arbetare målades 

också röda under sommaren 1 894. Men denna målning, som en extra 
7) 

konserveringsåtgärd, ägde rum innan byggnaderna var brädfod rade. 

Under nästfoljande sommar var det meningen att påbörja den egentli

ga yttre målningen av dessa bostadshus. De skulle målas i en röd-

aktig färg. Men innan dessa arbeten påbörjades åkte Ultvedt, antag

ligen på Kempes inrådan, ned till Dal för att studera färgnyanser 

och olika färgers hållbarhet. Vid Dal hade man nämligen dels använt 

vanlig hartsoljefärg, men även den nya s k engelska stenfärgen -

denna senare färg även i en mycket ljus ton, vilken tydligtvis sär

skilt tilltalade Ultvedt. Belfrage (förvaltare vid Dal) kunde dess

utom visa Ultvedt att denna engelska stenfärg "var som nystruken" 

jämfört med lika gammal hartsoljefärg. Emellertid trodde inte Bel

frage att denna ytterst ljusa färg skulle passa till "stilen" på 

Norrbyskär, varför han föreslog att Kasper Salin borde få komma med 

sitt utlåtande innan ett definitivt beslut om färgen fattades. Huru

vida arkitekt Salin fick tillfälle att avge sitt yttrande är inte 

bekant men för säkerhets skull begärde dock Ultvedt in offerter på 

flera olika färger. Eftersom färgdiskussionen nu kommit igång på 
8 ) 

allvar beslöt man att uppskjuta målningsarbetena ännu ett år. 

I november 1895 hade Kempe bestämt sig: "Sedan de stora pråmskju

len, hvilka skola rödmålas, uppförts blir det för mycket i rödt och 

för dystert att måla boningshusen i mörk färg i d.s.k. kopparfärgen. 

Låt oss derför måla arbetarbostäderna hvita d.v.s. den färg hvari 

kontorslokalen i Dal är målad. Det blir i alla fall det vac kraste. 

Jag har nu bestämt mig härför. Alltså på våren får ni börja måla 

de 8 hus som nu äro brädslagna, brädslå öfriga 12 och måla alltsam

mans i den omnämnda färgen". 

"Skolhus, såg, corps de logis och de 2 förmansbostäderna deremot en 

färg mera i gult om Ni så önskar. Denna fråga kan ju tillsvidare 

stå öppen. Hufvudsaken är att vi få arbetarbostäderna målade". 

"De oerhörda pråmskjulen, som måste vara i rödt kommer att verka 
9 ) dödande om äfven arbetarbostäderna blir i likartad färg". 
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Därmed var saken klar och redan i februari 1896 började Ultvedt 

göra prisförfrågningar angående den engelska mineralfärgen. Beckers 

i Stockholm ansåg emellertid att färgen var så dålig att man inte 

ens ville föra den. Wickman & Stillström i Göteborg kunde å andra 

sidan offerera färgen till ett pris av 45 öre/kilo fritt norrlands

ångare i Stockholm. Ultvedt beställde nr 23 "Stone Tint" för själva 

väggytan och en något mörkare färg, nr 13 "Portland Stone", för 

listverk, fönsteromfattningar, dekorationer m m. Den förra färgen 

specialblandades i England. 

Med dessa ljusa vitgrå stenfärger målades under sommaren 1896 alla 

arbetarbostäderna samt kontoret, "Ettan" och "Tian". Även handels

lokalen målades. Vilken färg man valde för denna byggnad framgår 

inte klart, men allt talar för att 0 F Nordell därvid inte gjorde 

någon skillnad utan var beordrad att använda samma engelska sten
ar- 11) farg. 

Sommaren därpå kom turen till sågen, förvaltarebostaden och skol

byggnaderna. Emellertid valde man nu att använda den ljusare färgen 

(nr 13 "Portland Stone") till listverk etc, medan en ny mörkare 

färg i svagt brun ton måla des på väggytorna. Denna nya färgnyans 

hade skickats som prov från Kempe direkt till Wickman & Stillström 

för vidare befordran till England, där färgen ånyo blandades till. 

Påpekas bör dock att såghusets brunton förmodligen gjordes ännu nå

got mörkare. 

1) Nordell —* Kempe 3 maj l89't. 

2) Ibid samt Ultvedt —* Kempe 18 aug och 28 okt I89A. Angående "slutstädning
en" se även Ultvedt —» Kempe 3 april och 20 april 1895. 

3) Nordell —* Kempe 18 feb 189'». 

k) Hur mycket skog som fick stå kvar berodde också i hög grad på vad försäk
ringsbolaget gick med på. "Har idag haft besök av Ingeniör Lundahl. Han lof-
vade föreslå Bolaget Norrland att skogen mellan sågen och brädgården måtte 
få skonas, äfvenså det qvarvarande af skogen mellan bostaden N£ 1 och bräd
gården". Ultvedt --» Kempe 28 maj 1895. 

5) Nordell —• Kempe 31 okt 1892, lA jan och l*i feb 1893 samt Kempe —* Nor
dell 5 nov och 26 dec 1892. Angående jordtransporter se exempelvis Sammandrag 
öfver Kapten E Forsbergs och Faktor J Erikssons listor a Ångaren "Kylörns" 
verkstälda bogseringar och resor under år 1893, i 18 93 års Verifikationer 
till Kassa och Journal, Förvaltarebostadens uthusvind, Norrbyskär Nordmal ing. 
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6) Kempe —> Nordel 1 19 april 189^ och Nordel 1 —*• Kempe 3 maj 189^. 

7) Ultvedt —Kempe 18 aug 189^. 

8) Telegram Ultvedt --*• A d Berencreutz Sundsvall 17 juli 1895. telegram Beren-
creutz --* Ultvedt 17 juli 1895, telegram Ultvedt Wickman & Stillström 
Göteborg 17 juli 1895» telegram Wickman £ Stillström Ultvedt 17 juli 
1895, Ultvedt --•*• Berencreutz 22 juli och 3 aug 1895, Berencreutz —> Ul
tvedt 27 juli och 31 juli I895 samt Ultvedt Kempe 22 juli 1895-

9) Kempe --* Ultvedt 11 nov 1895- Se även Ultvedt —» Kempe 15 nov 1895. 

10) Färgnummer enligt Wickman & Stillströms katalog. 

Ultvedt —•> W i 1 h Becker Stockholm 29 feb I896,  Becker —* Ultvedt 16 mars 
1896,  Ultvedt --•* W ickman S Stillström 29 feb och 1 april 1896 samt Wick
man & Stillström —*• Ul tvedt 6 mars, 7 april och 27 april I896.  

11) Ultvedt Wickman S Stillström 27 maj och 18 juli 1896 samt Wickman £ 
Stillström —* Ultvedt 1 juni och 30 juli I896.  

Se även Uppgift å af Målaren O.F. Nordeli utförda arbeten vid Mo Ångsåg år 
1896,  i I896 års verificationer till Journalen vid Mo Ångsåg, Förvaltarebo
stadens uthusvind, Norrbyskär Nordmaling. 

12) Ultvedt --» Wickman & Stillström 31 mars, 15 maj, 14 juli och 31 juli 1 897, 
Wickman & Stillström --*> Ul tvedt 5 april, 19 maj, k juni och 19 juli 1897, 
Kempe Wickman £ Stillström 19 april och 27 april 1897- Kempe --•» U l
tvedt 1 maj I897 samt Ultvedt Kempe 21 juni 1897. 

Se även Uppgift å af Målaren O.F. Nordel 1 utförda arbeten vid Mo Ångsåg år 
1897,  i I897 års verificationer till Journalen vid Mo Ångsåg, Förvaltarbosta-
dens uthusvind, Norrbyskär Nordmaling. 
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3 NORRBYSKÄR SOM SAMHÄLLSTYP 

Med utgångspunkt från en relativt knapphändig och heterogen litte

ratur kompletterad med en del egna studier försöker jag helt kort 

ge en samhällstypologisk bakgrund till sågverkssamhället Norrby

skär. Jag vill vidare peka på några idéer som kan ha legat till 

grund för samhällets utformning. 

3.1 Bruks- och sågverkssamhället samt några jämförande studier 

Vid planering av nya industrisamhällen använde man i allmänhet det 

gamla bruket som samhällsmodell. Större industrianläggningar kunde 

dock inte rymmas i en gammal bruksplan och den rent patriarkaliska 

miljön gick inte alltid att anpassa till den moderna bolagsförvalt

ningen. Detta ledde ibland till oreglerad heterogen bebyggelse i 

form av industriella inrättningar för massproduktion och omkring-

liggande bostadsagglomerationer av på landsbygden ej tidigare skå

dad storleksordning. Det sagda gäller i första hand för järnhante

ringens industrialisering i vårt land. Industrialismens sågverks

samhällen gick i de flesta fall bättre att planera med utgångspunkt 

från de gamla brukssamhällena. Många patriarkaliska institutioner 

såsom skola, kyrka och brukshandel fanns därför kvar. Därtill kom 

med tiden nya institutioner som exempelvis polis-, post- och tele

grafstationer."^ 
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Brukssamhället 

På kontinenten fanns redan under medeltiden särskilda manufaktur-

agglomerationer (Bergbau, Hütten- und Hammersieçllungen) , där be

byggelsen grupperade sig efter stadsinspirerade monster med husen 

ordnade längs gator. Dessa "Siedlungen" kan senare ha påverkat ut

vecklingen i Sverige.^ 

En mer metodisk planering av våra brukssamhällen kan spåras till 

1600-talet, men först under nästa århundrade blir en sådan plane

ring vanlig. Renässansens och senare barockens strävan att genom 

strikt axiala system organisera bebyggelsen nådde dock sällan utan-
3) 

för själva bruksgården och dess närmaste omgivningar. 

JUAWU [GÀUDI 

&VCCNAC£N i Fn[DH?~0-r uAMMAR-Ä CAR.I)LMÌ[ 

j alnar. jj vj| 

LXXIV Vifors bruk, plankarta 1800. Efter Beskow 195^» s 158. 

Från 1700-talets andra hälft finns emellertid flera bruksanlägg

ningar för vilka detaljerade byggnadsplaner blev uppgjorda och ef

ter vilka man också helt eller delvis byggde. Som exempel kan näm

nas Gimo,^ Söderfors,Vifors (se LXXIV)^ och Fiskars.^ Det 

sistnämnda bruket ligger i Finland. 

Våra brukssamhällen planerades sinsemellan mycket olika, även om 

det fanns grundläggande likheter. Bruken var högt organiserade sam
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hällen med utpräglad so cial hierarki under en patriarkalisk regim. 

Den stränga disciplinen förenades dock i allmänhet med en viss so

cial omvårdnad. 

Den patriarkaliska samhällsordningen uttrycktes ofta i samhällets 

yttre struktur. Herrgård och kyrka blev ibland tyngdpunkter i ett 

axialt plansystem. Topografiska förhållanden och ekonomiska resur

ser kom dock i första hand att bestämma brukssamhällets utseende. 

Men även förhållandevis små bruk byggdes med de stora mellansvenska 

järnbruken som förebilder. Sålunda fanns i Norrland nästan alltid 

regelmässigt ordnad bebyggelse tom vid varje litet hammarbruk. 

Ett sådant exempel var Mo bruk. Vid de något s törre bruken, som 

exempelvis Robertsfors, var bostadsbebyggelsen ofta orienterad i 

relation till verkshus och smedjor, dvs parallellt med eller vin

kelrätt mot vattendraget. I vissa fall fanns även längre bruksgator 
O \ 

kantade med bostadshus som t ex i Graninge. 

Någon mer vittgående analys av våra brukssamhällen har aldrig gjorts 

På vilket sätt k ontinentala och andra influenser, vid sidan av de 

mer allmänt arkitektoniskt stilistiska, assimilerats av den svenska 

brukskulturen återstår att utreda. 

Finns exempelvis någon länk mellan det svenska brukssamhället och 

alla de samhällen som Fredrik den Store under den senare hälften av 

1700-talet lät anlägga i samband med sin östeuropeiska kolonisation 

och allmänna industrialisering av landet? 

Fredriks nya "Siedlungen" med preindustriell organisation, företrä

desvis väverisamhällen med agrar prägel, anlades i enlighet med cen

tralt utarbetade och strängt symmetriska byggnadsplaner. Husen bygg

des i snörräta rader längs som alléer formade bygator. I ett sådant 

samhälle kunde förutom bostadshus och fabriksbyggnader även finnas 

skola, värdshus m m. En särskild "Fabriksinspektör" hade det lokala 

ansvaret över samhällets innevånare, vilka i allmänhet hade tvångs-

förflyttats till Pommern och Schlesien från olika delar av Tyskland. 

Friedrichshuld, beläget drygt 20 mil från Stralsund, är ett exempel 

på ett sådant omkring 1750 nyanlagt samhälle - Königshuld i Nieder-
9) 

schlesien är ett annat. 

De absolut flesta preindustriella samhällsbildningarna på landsbyg

den i England uppvisar inga likheter med ett planerat svenskt bruks

samhälle. Hela Derbyshire verkar t ex så sent som på 1790-talet be
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stå av spontant uppvuxna samhällen, varav flera kan antagas ha me

deltida ursprung. I några (exempelvis Belper) kan man spåra en vil

ja till planering, men den är långt ifrån total. 

I andra delar av England hade man dock redan under början av 1700-

talet byggt några "model villages", vilka planmässigt och organisa

toriskt något liknar våra svenska brukssamhällen. Som exempel kan 

nämnas Chippenham (Cambridgeshire) och New Houghton (Norfolk). In

dustrialismens genombrott i England var i högsta grad en urban fö

reteelse, även om industri i mindre skala också förekom på landsbyg

den. Under 1700-talets andra hälft och en bit in på nästa århundra

de lät kapitalstarka jordägare ibland bygga industrisamhällen, vil

ka ofta planlades av arkitekter. En del av dessa nya samhällen kan 

i det här sammanhanget lämnas därhän p g a deras "Picturesque ar

chitecture" och i övrigt fantasifulla planering som ibland övergick 

i rent utopiska försök. Andra samhällen byggdes emellertid med raka 

gator kantade av friliggande "cottages" för 2-4 familjer enligt so

cialt segregerade system och autonoma principer. I East Stratton 

ligger fortfarande George Dance's rad av traditionella "Hampshire

cottages" kvar. Hans ritningar är daterade 1806."^ 

I sammanhanget bör också nämnas att flera engelsmän, verksamma i 

Sverige (t ex John Jennings) liksom svenskar skolade i England (t ex 

Adolf Ulric Grill) lät bygga och omforma flera av de större järnbru

ken i Sverige och Finland under 1700-talet. Ett känt exempel på di

rekt engelsk påverkan är att man vid en del större bruk lät anlägga 

engelska parker. Vid sidan av detta internationella parkmode kan 

även andra samhällsformande impulser ha kommit till Sverige och då 
12) 

eventuellt via bruksägarkategorier av ovannämnt slag. 

Det äldre sågverkssamhället 

De norrländska samhällen som byggdes upp omkring vattensågarna och 

de första ångsågverken torde i allmänhet ha sett ut som de mindre 

brukssamhällena, dvs i grunden agrart präglade men med en tydlig 

vilja till planering av bebyggelsen. Naturligtvis förekom olika 

varianter alltifrån det helt oplanerade sågverkssamhället, där en

dast rent funktionella överväganden gjorts, till det närmast barocka 

samhället, kännetecknat av axialitet och medveten strävan efter mo

numentalperspektiv. Bureå respektive Sävenäs sågverk, båda belägna 
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i Västerbotten, kan nämnas 

som exempel på de två ytter-
, . , . 13) ligheterna. 

I Håknäs låg nästan all be

byggelse samlad på östra 

sidan av öreälven (jfr LXXV 

och LXXVI). Vidstående plan

karta är visserligen från 

1906, varför sågen saknas 

(jfr s 120, not 13), men 

jämförelser med äldre plan-

kartematerial m m visar att 

samhället i övrigt inte 

nämnvärt förändrats sedan 

tiden före mitten av förra 

århundradet. Herrgården 

(nr 1 på plankartan), upp

förd 1835, är strategiskt 

placerad på strandsluttning

ens krön rakt ovanför sågen 

samt vid en punkt varifrån 

vägar löpte till Nordmaling, 

Sörbyn och Kylörn. Trots att 

vägen (bruksgatan) i huvud

sak följer naturens former 

och förändringar ligger be

byggelsen precis som sig bör 

a 

/ 
O 

»å ro so t** 
»itiJul, « i • 1 1 » ' * - * i t i -i t L —1— l- -i A- J 

LXXV Håknäs 1906, plankarta. Allmänna 
Brandförsäkringsverkets arkiv. 

LXXVI Håknäs o 1892. Foto hos Gunnar Nordel 1, Gävle. 
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i ett strikt men osynligt system av räta vinkar. "Gatan" begränsas 

i norr av herrgårdens stalls- och ladugårdslänga och i söder av en 

större arbetarkasern. Den största byggnaden däremellan är skolan 

(nr 10), uppförd 1880.^^ 

Även vid sågens lastageplats Kylörn fanns en lineärt ordnande tanke 

bakom uppförandet av de relativt få byggnaderna (jfr ovan, III).. 

För att ytterligare belysa sambandet mellan bruks- och sågverkssam

hället kan nämnas att man som vid Mo bruk ofta bedrev två verksam

heter samtidigt. I många fall var järnhanteringen på avskrivning i 

det sena 1800-talet, men var bruket vällokaliserat, som i exempel

vis Bollsta, kunde man i stället satsa på en modern ångsågsanlägg-
15) ning. 

Det yngre sågverkssamhället 

Industrialismens sågverkssamhälle har under Gregor Paulssons led

ning analyserats i Svensk stad. Enligt denna undersökning finns tre 
o o 16 ) typer av sågverkssamhällen från den senare delen av 1800-talet: 

1 Det "planerade sågverkssamhället" - typ Skutskär, vilket genom 

sin "definitiva och planerade bostadsbebyggelse" intar något av 

en särställning bland alla samhällsbildningar under sågverksin

dustrins genombrott. Samhällets byggnadsplan kan jämställas med 

de idealplaner som hade förverkligats av de engelska filantroper-

na. Den i Skutskär förekommande "torgbildningen" blev därvid nå

gonting efter svenska förhållanden både ovanligt och helt nytt. 

Uppdelningen av bostäderna i "permanent" och "tillfällig" bebyg

gelse blev vidare någonting signifikativt just för Skutskär, 

vilket berodde på samhällets "till en början rätt säregna folk

struktur", d v s en befolkningsstruktur med stort inslag av sä

songarbetare vid sidan av den mer bofasta befolkningen. 

2 Det "regelbundna" och "kompakt bebyggda" sågverkssamhället med 

kvardröjande patriarkalism enligt Jonsereds-modell. Ett sådant 

sågverkssamhälle var Vivstavarv. Ett annat var Svartvik, som äg

des av Dickson & Co, vilka där hade låtit uppföra en kyrka år 

1853: "Som förklaring kan framhållas att Dicksönerna represente

rade en engelsk patriarkalism, som tagit intryck från den krist-

ligt-sociala utopismen, vilken betraktade kyrkan som en tröst och 
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en uppfostrare för de fattiga arbetarna. Dicksönerna lära ha an

sett kyrkan som ett betydelsefullt bevis på sin sociala inrikt

ning och voro angelägna at t låta den framstå som en slags reklam". 

3 Det "industrialistiska sågverkssamhället", "vid vars planering 

de ekonomiska lämplighetshänsynen blevo allena avgörande". Som 

exempel står Skönvik, med "oplanerad bebyggelse" och "byggnads-

tekniskt förfall", där dock disponentbostaden uppfördes i "för

näm avskildhet". 

Någon annan konstvetenskaplig undersökning av ifrågavarande sam

hällstyp har inte gjorts. Det är möjligt att Paulsson har övertol

kat vissa drag. Mot ovan re laterade generaliseringar kan en del in

vändningar göras - både allmänt och i detalj med avseende på nämnda 

sågverkssamhällen. Utvecklingen bör kanske ses i ett mer komplext 

sammanhang av främst ekonomisk och social natur. 

Alla bolagsstyrda sågverkssamhällen i det sena 1800-talet var "in

dustrialistiska", eller rättare industrikapitalistiska. Vinstintres

set stod i förgrund en. Detta uttrycktes klart i samhällsplaneringen, 

oavsett om man byggde ett nytt samhälle på jungfrulig mark eller om 

man lät modernisera ett äld re bruks- eller verkssamhälle. Man bygg

de ångsågar och brädgårdar enligt rationella produktionsprinciper, 

baserade på företagsekonomiska överväganden. Dessa anläggningars 

lokalisering avajorde i hög grad den övriga bebyggelsens placering. 

Att värna om produkt ionsfaktorn arbete blev också viktigt, men in

te att "värna om" i betydelsen att idka välgörenhet (filantropi). 

Bolagen torde i stället ha funnit att ett visst mått av patriarka-

lism eller socialkonservatism verkade passificerande på arbetarna. 

Genom detta system kunde man dessutom lättare kontrollera dem. Ett 

sätt att möta den framväxande arbetarrörelsen borde följaktligen ha 

varit att bygga fler och bättre bostäder samt att i övrigt på olika 
17) sätt sörja för arbetarnas sociala omvårdnad. Detta bör ha upp

fattats som särskilt viktigt efter Sundsvallsstrejkén 1879. Som en 

följd av denna tillsatte man en kommitté, vars betänkande innehöll 

några åtgärder i nämnd rik tning. Att notera är att kommittén var 

sammansatt av sågverksägare i Sundsvallsdistriktet och under ledning 
1 8 ) 

av landshövding Curry Treffenberg. 

Sågverksägarna torde emellertid inte ha satsat sina resurser på att 
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förbättra bostäderna i någon större omfattning, vare sig före eller 

efter Sundsvallsstrejken.19* Isidor Kjellbergs anteckningar från ti

den strax efter strejken styrker delvis detta påstående: "Det hör 

till de mycket sällsynta undantagen, att en arbetarfamilj har fiere 

än ett rum (som äfven är kö k), och i detta rum bo ofta 6 à 10 perso-
20 ) 

ner, der vår Herre mera rikligt välsignat med barn". Även vid 

Dicksons Svartvik var arbetarna lika trångbodda som vid de andra 

verken, men här kunde Kjellberg i alla fall se en vilja till för

bättringar. 

Allmänna omdömen om bostadsförhållanden vid våra sågverk, såsom de 

framkommer i Nordiska muséets "Sågverksminnen" och på en del andra 

håll, ger ungefär samma bild som ovan, även vad gäller 1800-talets 
22) två sista decennier. Bo Gustafsson anser dock, om än med flera 

reservationer, att man kan skönja en förbättring av sågverksarbe

tarnas bostadsstandard från 1890-talet och fram till första världs-
1 • 4.23) kriget. 

Treffenbergs betänkande hade föregåtts av en utredning angående ar-
24) betarnas naturaförmåner, tillgång till skolor etc. Utredningen, 

vilken presenterades som tabellbilaga till betänkandet, var baserad 

på en undersökning av 16 så gverk i Sundsvallsdistriktet. Alla arbe

tare rapporterades åtnjuta fri bostad och förmodligen även ved-
25) brand. Potatisland hade man upplåtit vid 11 av de 16 sågverken, 

men långt ifrån till alla arbetare. Däremot åtnjöt arbetarna vid 

samtliga sågverk fri sjukvård och ofta även fri medicin vid behov. 

Vid 11 av sågverken höll man skola. Ett par drev dock skolan till

sammans. Ytterligare en skola var under byggnad. Två sågverk hade 

dessutom slöjdskola för flickor. Kommittén föreslog också slöjdsko-
1 26) lor for gossar. 

Sjukvårdsförmånerna kom ofta arbetarna tillgodo via speciella sjuk

kassor. Tidigare hade ibland också fattigkassor inrättats. För Skön

viks lastageplats fanns en sådan kassa redan på 1860-talet. Den 

Treffenbergska kommittén föreslog inrättande av såväl "sjukhjelps-

och begrafningskässor" som "pensions- och enkekassor". Förslag till 
27) stadgar bifogades betänkandet. 

Kommittén pläderade också för s k konsumtions- eller hushållsbolag. 

Sådana borde grundas med föreningarna vid Svartvik, Vivstavarv, Tu-

nadal och Skönvik som förebilder. Både hushållsföreningens bolags
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ordning vid Vivstavarv och verksamhetsberättelser från denna och 

från föreningen vid Svartvik fanns med som bilagor till kommitté-
28 i betänkandet. Föreningarna var av kooperativ art och liknade den 

engelska rörelse, som började organiseras strax före 1800-talets 

mitt.29» 

Med ledning av Treffenbergs utredning kan man konstatera att såg

verkens skolväsende tycks ha varit ganska väl utbyggt i Sundsvalls

distriktet. Ännu bättre torde det ha blivit och från 1890-talet an

ses skolor i sågverksbolagens regi ha varit bättre organiserade än 

vad som vanligen var fallet på landsbygden. 3*^ 

Både byggande av skolor och bostäder m m torde emellertid ha före

gåtts av planerande resonemang. Före egnahemsrörelsens genombrott 

kan knappast annan bebyggelse än bolagets egen ha beretts plats på 

bolagsmarken. Ägde man de absolut flesta byggnaderna är det också 

rimligt att man planerade in nybyggnationerna samt att man tog hän

syn till redan existerande bebyggelse. Det mest avgörande för ett 

sågverkssamhälles utseende måste dock ha varit de lokala topogra

fiska förhållandena samt respektive bolags benägenhet att satsa eko

nomiska resurser på bostäder och annat utöver den grundläggande in

vesteringen i rent industriella inrättningar. Sågverkssamhällena 

kunde därför gestalta sig mycket olika, men i de flesta fallen fanns 

nog likheten med det gamla brukssamhället kvar, både organisatoriskt 

och i byggnadsplanen.315 

Ett inflöde av engelska idéer 

genom familjer som Dickson och 

Loder, vilka var engagerade i 

sågverksindustrin under dess 

genombrottsskede, har med all 

sannolikhet lämnat flera spår 

i några sågverksmiljöer. Men 

dessa familjers betydelse får 

inte överskattas - brukstradi

tionen rymde ju redan det mes

ta av "nymodigheterna". 

Impulser kan också via fack

tidskrifter m m och genom and

ra mer direkta internationella 

LXXVII Kolonie Baumhof, Essen. 
Efter Wohlfahrtseinrichtungen 

1902, Band II. 
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kontakter ha överförts till Sverige. Sågverksindustrin var ju i 

högsta grad en exportindustri. Impulserna kan ha gällt utopiska 

mönstersamhällen på kooperativ eller annan grund, vilka delvis har 

uppfattats som "protestsamhällen" riktade mot industrialismens 
32) laissez-faire samt större industrikapitalistiska urbanagglomera-

tioner av både autonom- och förstadskaraktär. Den sistnämnda sam

hällstypen innefattade ibland villaliknande flerfamiljshus med till

hörande trädgårdstäppor samt planteringar av mer allmänt slag. Så 

var t ex fallet i "Kolonie Baumhof" (se LXXVII) - en av Alfred 
34) Krupps tidiga "bolagsstäder" i Essen. 

HOLME] 

GiWVe 

P*7j KOLNINGEN •I Bostad 

t- Bostad för ståndspersoner 

O Uthus, kollektiv inrättning 

M Merkantil byggnad 

A Allmän inrättning och reto re; tion 

• Industri 

S3 Industriell förvaltningsbyggnad 

Brädstaplar 

rt!î K AftrriSRAFISKÀ INSTITUTET * 

LXXVI I I Skutskär, plankarta 1880. Efter Paulsson 1S53., s 178. 
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För att återgå till Gregor Paulsson och hans analys av Skutskär 
35) (se s 182) måste några påpekanden göras. 

Plankartan på s 186 visar hur Skutskär såg ut 1880. Att Skutskär 

skulle ha planerats mer definitivt än andra samtida sågverkssamhäl

len verkar inte troligt. Skutskärs sågverkssamhälle uppvisar inget 

mer särpräglat utvecklingsförlopp i det sena 1800-talet än vad and

ra sågverkssamhällen gör. För det första byggdes samhället ut gans

ka kraftigt mellan 1880 och 1895, varvid bebyggelsen i första hand 
3g\ 

lades längs traditionella bruksgator. För det andra fanns flera 

och kanske ännu mer utpräglat "engelska" sågverkssamhällen än Skut

skär här i Sverige. Vid Altappens sågverk i Luleå skärgård byggde 

man, antagligen omkring 1880, i fyrkanter eller "torg" (se LXXIX) 
37) enligt ett långt mer genomfört system än i Skutskär. 

Altapp**!* Sågvtrk 
Ài LuUk «Mryinl 

LXXIX Altappen, plankarta 1883- Tekniska Museets Arkiv (Skandia-Frejas Arkiv). 

Gårds- eller "torg"-bildningar kan också spåras i ännu äldre såg

verksmiljöer. Den Dickson-ägda lastageplatsen Holmsund är ett ex

empel där den mest väsentliga av den nedan visade (LXXIX) bebyggel

sen med undantag av själva sågen måste ha tillkommit senast under 

början av 1870-talet. 

Påpekas kan vidare att "torg" enligt Paulssons sätt att se redan 
39 ) förekom vid de gamla bruken. Som exempel på detta kan man anföra 
40) Gammelstilla och Robertsfors. Utopisternas idealplaner kan ha 

legat till grund för samhällsbildningen vid vissa sågverk - för 

Skutskärs vidkommande är dock brukstraditionen förhållandevis stark. 
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Enligt mitt förmenande är vidare det stora inslaget av lösarbetare 

vid Skutskär och den därav följande planeringen av bostäderna nå

gonting som var mycket typiskt för alla sågverkssamhällen vid den 

här tiden (jfr ovan s 182) . Alla undersökningar visar detta. 

Att som i Skönvik planera in disponentbostaden i "splendid isola

tion" (jfr ovan s 183) förekom redan vid en del äldre järnbruk (jfr 

LXXIV), samt mycket ofta vad gäller yngre sågverkssamhällen. En strä

van vid sidan av denna isolation torde i allmänhet ha varit att för

lägga herrgården på så sätt att den samtidigt gav ett för helheten 

snyggt och representativt intryck (jfr LXXVII - LXXIX). 

LXXX Holmsund, plankarta 1885. Tekniska Muséets Arkiv (Skandia-Frejas Arkiv). 
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Nordström 0, Svensk bruksbebyggelse, i Svensk landsbygd, Kulturgeografiska 
studier av markanvändning, bebyggelse och miljö, Surte 1973, s 161-170 samt 
Paulsson G, Svensk stad, Del I II, Från bruksby till trädgårdsstad, Stockholm 
1953, s 165-208. 

Schwarz G, Allgemeine Siedlungsgeographie, Berlin 1961, s 218-223. Jfr Nord
ström 1973, s 148. 

Hela Leufsta bruk var dock noggrant planerat redan 1693. Karta från nämnda år 
i He 11 ner- B, Brukens arbetare, i Den svenska arbetarklassens historia, Hus 
och hem, Stockholm 1943, bild 34. 

Från järnbruken skilde sig bergsmansbyn genom sin annorlunda organisation och 
uppbyggnad. Se vidare exempelvis Nisser M, Hyttor, hamrar, järnverk, i In-
dustriminnen, Ett urval i ndustriminnen och andra teknikhistoriska monument, 
Stockholm 1974, s 74-78. 

En större generalplan signerad Jean Erik Rehn 1767 blev dock bara delvis rea
liserad. Hahr A, Gimo slottsanläggning, i Upplands fornminnesförenings tid
skrift 1925—3O, Uppsala I93O, s 21-28. Noteras kan att "herrgården" liknar 
samtida franska slottsanläggningar. 

Claes Grill l ät efter 1750 ordna bebyggelsen efter en noggrant utarbetad plan 
vars upphovsman inte är känd. Sjöberg S, Söderfors, En historisk framställ
ning, Stockholm 1956, s 98-99. 

Bruket ombyggdes och planerades av Raphael Pousette. Arbetena torde ha varit 
avslutade under 1790-talet (jfr LXXIV). Beskow H, Bruksherrgårdar i Gästrik
land, Stockholm 195^, s I56-I59. 

En generalplan upprättades år 1764 av Bengt Bengtsson Qvist. Nikander G, Fis
kars bruks historia, Åbo 1929, s 55~59. 

Jfr Paulsson 1953, s 133-146. Ang Mo bruk, där det ju även fanns ett sågverk, 
se Ahnlund 1917, s 58-59 samt plankarta från i860 som bilaga till nr 21681, 
Allmänna Brandförsäkringsverkets Arkiv Stockholm (jfr även äldre protokoll 
från o I8OO, 2503 och 3661-64). Ang Robertsfors bruk se Boëthius B, Roberts-
fors bruks historia, Uppsala 1921, s 97-117 samt karta III (Robertsfors bruks 
plats I799). Ang Graninge bruk se Ahnlund 1977, s 136-141. 

Goehrtz E, Das Bauernhaus im Regierungsbezirk Köslin, i Forschungen zur deut
schen Landes- und Volkskunde, Band 28, Stuttgart 1931, s 264-267 samt Tag für 
Denkmalpflege und Heimatschutz Breslau 1926, Tagungsbericht nebst Beiträgen 
zur Heimat- und Kunstgeschichte Breslaus und des schlesischen Landes, Berlin 
I927, s I72. Jfr även med Wolfs typisering av nordtyska byar. Wolf G, Das 
norddeutsche Dorf, Bilder ländlicher Bau- und Siedlungsweise im Gebiet nörd
lich von Mosel und Lahn, Thüringer Wald und Sudeten, München 1923, s 124-125. 

Den centralt styrda industrialiseringsprocessen i Preussen genomfördes ganska 
brutalt. Emellertid studerade man engelsk teknologi på plats - särskilt för 
den tyngre industrin. Det är möjligt att även idéer om samhällsbyggande där
vid överfördes. Vid en del preussiska hyttor och gruvor planerades exempelvis 
o I8OO nya bostadshus för arbetare samt tom skolor. Se vidare Henderson 
W 0, Studies in the economic policy of Frederick the Great, London 1963, s 
I38-I39 samt Henderson W 0, The state and the industrial revolution in Prus
sia 1740-1870, Oxford 1967,  s 20-68. 

Jfr Burdett's karta över Derbyshire 1791. Burdett's map of Derbyshire 1791 
with an introduction by J B Harley, D V Fowkes S J C Harvey, Derbyshire 
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Archaeological Society 1975 (nytryck efter originalet). Se även Jennings 
J R G (red), Belper a study of its history based on visual evidence, Bel-
per Historical Society, Belper u å (o 1970), s 6-16. 

Stora engelska "herrgårdsanläggningar" med oändlighetsperspektiv och sträng 
axial i tet (jfr Gimo) förekom dock under 1600-talet. Ett tidigt exempel är 
Wimpole (Cambridgeshire) byggt o 1632. Hoskins W G, The making of the Eng
lish landscape, London 1967 (1955)» s 133. 

En översikt av hela östra Midlands industriella läge under den industriella 
revolutionens första skede se Dury G H, The East Midlands and the Peak. 
Edinburgh 1963, i första hand kap 8 (s 124-143)-

Darley G, Villages of vision, London 1975, s 1-24. En för England kanske 
mer typisk "model village" och vilken dessutom kom att byggas i Derbyshire 
var Ironville. Här fanns visserligen raka gator med långa radhuslängor men 
byggnadsplanen var inte på långt när så sammanhållen som vid våra svenska 
bruk. Samhället byggdes dock så sent som 1834-1860. Angående samhällets or
ganisation måste dock följande nämnas: "The village /ironville/ was very 
much a product of the paterna 1 i sm of the partners in the Butterley Company, 
in particular the Wrights, who were extremely concerned for both the physi
cal and spiritual welfare of their employees. This was reflected not only 
in the provision of both a church and a school by the Company, but also in 
the endowment of the village with a complete range of public services in
cluding its own gas and water works and a Mechanics' Institute containing 
'an artisan's library1 a nd swimming bath". Ironville, Arkwright Society 
L o c a l  H i s t o r y  T r a i l ,  N o  1 7 ,  D e r b y  1 9 7 5 ,  s i .  

Ett patriarka1 iskt styre behövde dock inte alltid utesluta ett något demo
kratiserat boende. Gruvsamhället Nent Head (Cumberland), skapat av London 
Lead Company, började nybyggas 1820: "The houses of the new village were 
built in blo cks of two or four, the overman, doctor and schoolmaster in the 
semi-detached houses, smelters and miners in the blocks of four, but the 
two and four blocks alternated so that foremen, smelters, miners, doctors, 
and other professional and official people were neighbours and there was 
no segregation of the higher paid. Market hall, public wash-houses, co
operative stores, reading room and band room, church, chapel, and schools 
were all part of the general plan. The main building was along the hillside 
adjoining and overlooking the dressing floors, mine shops, and mine entran
ces, and not far from the smelt-mills". Raistrick A, Industrial archaeology 
an historical survey, London 1972, s 156. Samhället beskrivs mer detaljerat 
i Raistrick A, Two centuries of industrial W elfare, London 1939-

Ang Jennings bruksimperium se Ahnlund 1972, s 4-5. Ang Grill se Sjöberg 1956, 
s 122-125 (den engelska parken vid Söderfors började anläggas 1795). 

Mina antaganden utgår från jämförande studier av bruk och verk med ledning 
jav bevarat plankartematerial främst i Allmänn a Brandförsäkringsverkets Ar-
'kiv och Tekniska Museets Arkiv (Skandia-Frejas Arkiv). Ang de nämnda såg
verken, se exempelvis nr 20588 (Bureå 1 854) och nr 21637 (Sävenäs i860), 
Allmänna Brandförsäkringsverkets Arkiv, Stockholm. 

Nr 16562 (1835), 18313, 21418, 27001, 28833, 30648, 34961 och 38213 (1906), 
Allmänna Brandförsäkringsverkets Arkiv, Stockholm. I 30648 (1893) omtalas 
att kontorsbyggnaden flyttats till Sörbyn, jfr ovan s 164. 

Hörnefors var ett annat exempel (jfr ovan s 33-34). Ang Bollsta, se Ahn
lund 1977 s 145-149-

Paulsson 1953, s 162-218. 
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Som en jämförelse kan nämnas att man på kontinenten gav ut speciella "hand
böcker" i "nypatriarkalîsm". Se exempelvis Post J, Münsterstätten, Persön
licher Fürsorge von Arbeitgebern für ihre Geschäftsangehörigen, Berlin 
I889.  Jfr även not 33 

Betänkande angående åtgärder till förbättrande af de vid sågverken i trak
ten af Sundsvall anstälde arbetarnes ställning, afgifvet af den för sådant 
ändamål af sågverksegarne nedsatta Komi té, Sundsvall I88O.  Jfr även Björk
lund 1976, s 48-52. 

Ang Treffenberg, se Olsson R och Lindström R, En krönika om sågverksarbeta
re", Sundsvall 1953, s 77-87. 

Nämnas kan att kommittén inte var särskilt intresserad av bostadsfrågan 
utan ansåg att de flesta sågverksägarna redan hade uppfyllt de krav som 
kunde ställas härvidlag: "Många sågverk hafva att kämpa med olägenheterna 
af trångt utrymme, en omständighet, som är lätt förklarlig, då man betänker, 
att vid trävaruindustriens anläggningar sjelfva arbetet och rörelsen i 
följd af produktens skrymmande beskaffenhet kräfver, jemförelsevi s med hvad 
vid öfriga industrier är fallet, ett vida större utrymme, och att man vid 
val af plats för anläggningarne tillika varit bunden af det nödvändiga v i 1 — 
koret att förlägga verket invid sjö och sålunda på stränder, hvilka som 
oftast äro trångt begränsade och, isynnerhet vid tilltagande rörelse, kräfva 
största sparsamhet i afseende å användandet af det nog knappa utrymmet". 

"Säkerligen skall emellertid en hvar, som tagit kännedom om det verkliga 
förhållandet, villigt erkänna, att - om än vid ett och annat verk önskligt 
hade varit, det bostäderna kunnat så ordnas, att endast färre familjer be-
höft i hvar särskild byggnad inrymmas - arbetarbostäderna vid härvarande 
sågverk i allmänhet ingalunda gifva anledning till någon skäl ig anmärkning, 
och att det utan tvifvel alldeles icke för en ordentlig och renlig husmo
der bör möta någon svårighet att i en bostad, till utrymme och beskaffen
het sådan som ifrågavarande arbetarebostäder, kring sig ordna ett fullt 
nöjaktigt, helsosamt och trevligt hem. 

Komiterade hafva alltså i afseende å bostäderna icke några särskilda åtgär
der eller förändringar att föreslå". 

"För befordrande af renlighet och sundhet hafva komiterade ansett gagne-
ligt att, såsom vid de flesta sågverk redan skett, jemväl vid de öfriga 
badhus med kostnadsfritt tillträde för arbetarne vid verken anordnas". 
Betänkande ... I88O,  s 28-31. 

Kjellberg, I, Sågverksarbetarne i Norrland, Linköping 1879, s 9. 

Ibid s 10. 

Sågverksminnen 1948. Jfr även Olsson R, Norrländskt sågverksliv under ett 
sekel, Sundsvall 1949» s 84-90, samt Paulsson 1953» s 183-184. 

Gustafsson B, Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913» ar
bets- och levnadsförhållanden, Uppsala 1965, s 191-194. Gustafssons under
sökning bygger i huvudsak på provinsialläkarrapporter. 

Betänkande .... I88O,  Bil C tabellen No. 2. 

Fyra sågverk hade inte lämnat någon uppgift om vedbrand. Jfr Betänkande ... 
1880, Bi 1 A, s I I. 

Enligt en utredning från 1898, gjord av Sågverks- och Brädgårdsarbetareför
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bundet hade ca 72 % av arbetarna fria bostäder. Resten kan ha åtnjutit hy
resbidrag av varierande belopp. Siffran måste dock tas med reservation, ef
tersom underlagsfrågornas svarsfrekvens inte klart framgår i utredningen. 
Frågor hade utgått till 39 olika arbetsplatser med inalles nästan 5-000 
arbetare. Redogörelse för De Norrländska Sågverksarbetarnes löneförhållan
den Enligt uppgifter insamlade af Sågverks- och Brädgårdsarbetareförbundet, 
Stockholm 1898, s 9. Fil dr Jörgen Björklund har haft vänligheten att fäs
ta min uppmärksamhet på nämnda utredning. Jfr även Björklund 1976, s 77-80. 

Se även Betänkande ... I88O,  s 28. 

Ibid s 19-24 samt Olsson 19^9, s 93~94. 

Betänkande ... 1880, s 16-18 och bil D-F. 

Olsson 19^9, s 95, samt Steffen G F, Lönarbetaren och samhället, Studier öf 
ver sociala utvecklingstendenser med särskildt afseende på engelska förhål
landen under det senaste halfseklet, Stockholm 1900, s 164-168. 

Gustafsson B, Sågverksindustrins arbetare 1890-1945, i Sågverksförbundet 
I907-I957, Stockholm 1962, s l40. Gustafsson upplyser också om att Dickson 
redan på 1860-talet lät inrätta en skola i Holmsund samt att vad gäller 
Sundsvallsdistriktet grundades under l880-talet skolor i Tunadal , Ortviken, 
Skönvik, Sund, Heffners, Mon, Kubikenborg m fl sågverkssamhällen. Ibid s 
138-139. 

Jfr Olsson 1949, s 91-96. 

D v s  s a m h ä l l e n  g r u n d a d e  p å  i d é e r  a v  L e d o u x ,  F o u r i e r ,  O w e n  m  f l .  S e  v i d a r e  
Mumford L, The story of Utopias, London 1923» s 113-263, samt Benevelo L, 
Den moderna stadsplaneringens uppkomst, Kristianstad 1973» s 12-96 (Origi
nalets titel: Le origini dell'urbanistica moderna, 1963). Noteras kan vi
dare att August Strindberg 1885 gör en beskrivning av.God ins familstär i 
Guise. Strindberg A, Utopier i verkligheten, Stockholm 1885, s 8O-IOO. 

Som exempel brukar Sal taire, Port Sunlight och Bourville nämnas. Se exem
pelvis Tarn J N, Five per cent philanthropy, An account of housing in ur
ban areas between 1840 and 1914, Oxford 1973, s 143-161. 

Krupps anläggningar i Essen liksom Pullman City i USA representerar liknan
de tankegångar utanför England. Ang de förra, se Weis D, Die Grosstadt Es
sen, Bonn I95I, s 41-80. Anläggningarna kan dock bäst studeras i företagets 
egna "propagandaskrifter" från sekelskiftet. Se Wohlfahrtsei nrichtungen der 
Gusstahlfabrik von Fried. Krupp zu Essq,n,j,a.d. Ruhr, Band l-ll I, Essen a.d. 
Ruhr I902 och Die Wohnungs-Fürsorge der Firma Krupp, Essen 1907 samt Führer 
durch die Woh1 fahrtsei nr ichtungen der Gusstahl fabrik, Essen 1912. Liknande 
guidelitteratur fanns redan utgi ven på 1880-talet. För hela det tyska områ
det finns ett par hygieniskt inriktade arbeten med exempel hämtade från fle 
ra olika anläggningar samt även från andra länder: Kraft M, Arbeiterhäuser, 
Arbeiter-Col on i en und Wohl fahrtsei nrichtungen, Für Architekten, Baumeister, 
Fabriksbesitzer etc, Wien I89I ,  och Kraft H, Fabrikshygiene., Darstellung de 
neuesten Vorrichtungen und Einrichtungen für Arbeiterschutz und Wohlfahrt, 
Wien I89 I ,  samt Trüdinger 0, Die Arbeiterwohnungsfrage und die Bestrebungen 
zur Lösung derselben, Jena I888.  
Ang Pullman City se exempelvis Dybdahl L, Byplan oq boligmiljei efter l800, 
Has lev 1973, s 39-^1 -

Krupps anläggningar beskrivs till exempel i Teknisk tidskrift 1887'(s 184-
I85)  och i Norden Industri tidning 1891/52. En mycket utförlig redogörelse 
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av den norske professorn i kunsthistorie L Dietrichson från ett besök hos 
Krupp i Essen refereras efter Aftenposten i Svenska Industriella Verk och 
Anläggningar år 1899 (s 11-12). I samma publikation beskriver man år 1901 
(s 42-43) Pull man City. 

34) Kolonie Baumhof byggdes 1871 och utvidgades 1890. Führer durch .... 1912, 
s 3. 

35) Jag har inte här funnit anledning att närmare beskriva nedan nämnda såg
verkssamhällen. Jfr vidare i första Paulsson 1953, s 162-218. 

36) Jfr Paulsson [953, s 179. 

37) Karta öfver Altappens Sågverk Uti Luleå skärgård, Luleå den 9 april 1883, 
J A Wikström. Tekniska Muséets Arkiv (Skandia-Frejas Arkiv) Stockholm 

Jfr även Sahlin C, Altappen världens nordligaste valsverk, i Blad för Bergs-
handteringens vänner, häfte 4 1934, Stockholm 1932-1934, s 297-321. 

38) Holmsund vid inloppet till Umeå, karta från 1885 i Tekniska Muséets Arkiv 
(Skandia-Frejas Arkiv) Stockholm. 

En jämförelse med den karta som upprättades i samband med laga skiftet vi
sar att arbetarbostäderna fanns på plats 1872. Se karta i 5 delar öfver 
alla ägor till utjorden Löfön uti Umeå Socken och Härad. Upprättad 1872. 
A R Hömel 1, del I II. Holmsund z 10 47, Statens Lantmäteriverk Gävle. 

39) Paulsson 1953, s I78-I8O. 

40) Beskow 1954, s 65, och Boêthius 1921, s 97. 

41) Björn Rondahl har bl a undersökt Ljusne sågverkssamhälle och där för arbe
tarna funnit en migration på inte mindre än 70 % vid slutet av 1870-talet. 
Under 1880-talet var den omkring 50 % för att sedan fortsätta att minska. 
Rondahl B, Emigration, folkomflyttning och säsongarbete i ett sågverksdi
strikt i södra Hälsingland 1865-1910, Söderala kommun,med särskild hänsyn 
till Ljusne insdustrisamhälle, Uppsala 1972, S 81-116. 

I Treffenbergs officiella berättelse med anledning av Sundsvallsstrejken 
uppges över 60 % av arbetarna vid de 16 tillfrågade sågverken vara säsong
arbetare. Treffenberg C, Arbetarstrejken vid sågverken i trakten av Sunds
vall 1879,  Officiell berättelse afgifven till Chefen för Kongl Civildepar
tementet, Härnösand I88O,  s 99 och Tabell 5-
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3.2 Det nya Mo 

Mo, så heter enligt bolagsstämmobeslut den nya såganläggning-

en Detta lät Frans Kempe meddela sin förvaltare Nils Ultvedt 

i december 1894."^ Anledningen till namnbytet, som för övrigt bara 

kom att bli officiellt, var att företagets industriella hörnpelare 

Mo och Domsjö samtidigt fungerade som namn på bolaget. Namnbytet 

kan också uppfattas som en programförklaring: På Norrbyskär håller 

vi på att bygga ett nytt, ett större och ett bättre Mo! 

"Det nya Mo" var som visats ett exempel på hur sågverksintressenter 

genom i grunden ändrade ekonomiska betingelser lät flytta en verksam

het från inlandet till kusten. Ett annat känt exempel är flyttningen 

av Korsnäsbolagets såganläggning från sjön Runn till Gävlebukten. 

Liksom i fallet "Det nya Mo" rycktes de anställda upp ur en invand 
2 ) miljö för att omplanteras i en ny. 

O 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att nästan all bebyggelse lig-
o 3 ) 

ger på den största ön Långgrundet (jfr LXXI). Detta är naturligt 

med hänsyn till öarnas topografi. Sågens placering vid norra delen 

av Långgrundet var i det närmaste given och kan ses som en direkt 

följd av hanteringens krav på effektivitet enligt "löpande bandprin

cipen". Från de naturliga magasineringsutrymmena i vattnet mellan 

öarna kunde timret lätt transporteras in i sågen. De färdiga såg

verksprodukterna samlades sedan med hjälp av vagnar och banor i en 

näraliggande och för utskeppningen praktiskt ordnad brädgårds- och 

kajanläggning på västra sidan av Långgrundet. Ingenstans på Norrby

skär kunde man nämligen bygga en så väl skyddad och i övrigt lämpad 

hamn som just där. 
*-i 

Med utgångspunkt från sågens läge och i enlighet med öarnas sträck 

ning byggdes en kilometerlång rak gata parallellt med brädgården. På 

östra sidan om gatan uppfördes 22 bostadshus. Två av dessa hus bygg

des enligt särskilda ritningar och är större samt orienterade paral

lellt med gatan. Det ena (" Ettan") byggde man som tidigare visats 

(s 65) i enlighet med ett äldre planförslag. Därför ligger inte det

ta hus i linje med den övriga bebyggelsen. Det andra ("Tian") förla

des till mitten av Långgrundsgatan och byggdes i en skärningspunkt 

mellan två axlar (jfr s 141). 
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LXXXI NorrbyskMr. Plan, Gustaf Nordell 189^. MoDo Arkivet. 

Båda bostadshusen för förmän har klart markerade lägen i den slut

liga byggnadsplanen. I "Ettan" bodde i första hand sågställaren och 

i "Tian" bodde brädgårdsfaktorn. Avståndet mellan "Ettan" och "Tvåan" 

är förhållandevis långt medan "Tian", vilket framgår av planen, 

(LXXXI), klämdes in i raden av arbetarbostäder. Detta berodde antag

ligen på att byggnaden fick sin nya plats förhållandevis sent (jfr 

s 141). 

Skolan med sina flygelbyggnader avslutar Långgrundsgatan. Detta mo

numentalläge borde traditionellt ha reserverats för herrgården, men 

något sådant arrangemang tycks aldrig ha diskuterats för Norrbyskär. 

Förvaltarbostaden ligger på Stuguskär.^ Med tanke på byggnadens 

status och villakaraktär föredrog man att låta den ligga fritt och 

således ej inkomponerad i ett strikt plansammanhang. Snart byggdes 

både ett uthus och ett kontor på herrgårdsområdet och norr därom på 

denna "maktens ö" lät man också uppföra en handelslokal (jfr LXXXXI). 

Gatan på Stuguskär fick emellertid följa strandlinjen, varför förval-

tarbostadens något isolerade men dominerande läge kom att bestå. 

O 

Norrbyskär kan sägas vara ett försök att skapa ett idealsamhälle -

men var samhällstypen som sådan ny? 
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LXXXIl  Utsikt  mot Stuguskär o I896,  Foto hos Gun nar Nordel  1,  Gävle.  

Man kan naturligtvis diskutera ett tyskt och/eller engelskt infly

tande. Ingenting i den av mig genomgångna korrespondensen styrker 

dock detta. Nämnas kan emellertid att Frans Kempe var tysk vicekon-

sul och att han ibland besökte Tyskland i affärer och även i rekrea

tionssyfte, då han vistades på olika kurorter. Kempe kan exempelvis 

ha besökt Krupps anläggningar och han kan t o m ha studerat äldre 

samhällen på landsbygden. Sådana samhällen från Fredrik den Stores 

tid låg ju faktiskt nära faderns (J C Kempe) födelsestad Stralsund.^ 

Den funktionella och planestetiska uppbyggnaden av Norrbyskär liknar 

det gamla brukssamhället. Gatan, axialiteten, bostadssegregationen, 

herrgårdens avskilda men dominerande läge samt de industriella in

rättningarnas lokalisering och betydelse för den övriga bebyggelsens 

placering är tydliga exempel på likheter som styrker detta påståen de. 

På Norrbyskär inkomponerades t o m en tväraxel i byggnadsplanen av 

samma typ som den vid Vifors bruk (jfr LXXIV). 

Vid många sågverk samlade man förmans- och tjänstemannabostäderna 

och/eller placerade dessa byggnader enskilt men ett stycke ifrån den 

egentliga arbetarbebyggelsen. En sådan tanke kan utläsas vad gäller 

Skutskär (jfr LXXVIII), men blev ännu tydligare i exempelvis Bomhus 
6 ) 

Korsnäsverken. På Norrbyskär fanns ju, med undantag av förvaltar-
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bostaden, bara två bostadshus för förmän. Dessa placerades emeller

tid strategiskt i förhållande till respektive arbetsplatser. Denna 

princip återfinner man för övrigt redan i Nordeils första planför-
7 ) ' 1 

slag (XIII). Husens läge kan uppfattas som "kontrollerande" i en

lighet med en konservativt patriarkalisk byggnadsplan. 

Liksom vid andra sågverkssamhällen var skolan ett viktigt samhälls-

inslag. I Nordelis första planförslag skulle skolans byggnader ligga 

på Stuguskär. I samband med att en ny hustyp för arbetare infördes 

(jfr s 66) samtidigt som hela byggnadsprogrammet reducerades ändrade 

man i den ursprungliga byggnadsplanen. Långgrundsgatan försköts ös

terut och skolbyggnaderna fick sin placering i slutet av denna huvud

gata. Frans Kempes starka personliga strävan att ge sina arbetares 

barn en god utbildning (jfr hans program s 153) kan ha legat till 

grund för denna planarkitektoniska manifestation av den världsliga 

bildningen. 

Frans Kempes idealsamhälle var alltså i grunden ett brukssamhälle. 

Detta gäller även om man tar hänsyn till hur samhället styrdes. 

Förvaltaren var allenarådande på platsen men därtill kom en högsta 

instans, Frans Kempe själv. Bolaget tog på sig ett för tiden stort 

men långt ifrån ovanligt socialt ansvar. I gengäld krävde man full

ständig lojalitet från arbetarnas sida. Allt byggde som i det gamla 

brukssamhället på ett ömsesidigt för troende. 

Lagom till det att folket skulle flytta in i bostäderna hade Ultvedt 

i varje lägenhet låtit anslå särskilda ordningsregler gällande för 

Norrbyskär. Bolaget ville ha full kontroll över sina bostadshus. 

Ingen fick inhysas utan särskilt tillstånd och ingen fick heller i 

sin bostad anordna möten och sammanträden utan förvaltarens medgi

vande.^ 

Man kan fråga sig varför Frans Kempe valde denna gamla patriarkaliska 

styrelseform. Svaret är förmodligen enkelt. Som alla andra industri

kapitalister i det sena 1800-talet ville Frans Kempe bygga och driva 
9) 

sin anläggning så att den gav största möjliga vinst. For att upp

nå detta mål kunde inga produktionsstörningar tolereras, vare sig 

ifråga om bristfällig teknik eller strejker. 

Produktionsapparaten hade utformats mycket rationellt och med hänsyn 

tagen till teknikens absolut senaste landvinningar. Av den sistnämnda 

anledningen blev ju t ex hela sågbygget försenat (se s 101-102). 
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Frans Kempe företrädde en liberal samhällsåskådning av den typ som 

inte önskade samhällelig eller annan övergripande organisatorisk in

blandning i egna lokala förhå llanden. Redan det Treffenbergska be

tänkandet (jfr s 183) visar klart på detta synsätt som för övrigt 

även torde ha omfattats av många andra sågverksintressenter än Kempe 

och "de kommitterade". 

Frans Kempe hade ingen större förståelse för statliga och kommunala 

byråkrater, även om han noggrant utnyttjade bolagets lagstadgade 

rösträtt.Till Fackföreningsrörelsen var Kempe helt negativt in

ställd. Kempes beryktade manifest från 1898 ger, om än i vinklad form, 

hans egen syn på sin roll som den socialt medvetne företagsledaren. 

Intressant är att notera att han inte motsatte sig lokala föreningar 

och inte heller lokal strejkrätt. Manifestet kan ses som ett miss

lyckande, åtminstone i Domsjö. Tankarna bör dock till vissa delar ha 
12) varit formulerade redan då Norrbyskär byggdes. 

Norrbyskär skulle bli ett samhälle för produktiva och lojala ideal

människor. Folket hade noga utvalts (jfr s 146). Omdömen som "arbets-

samma", "dugliga", "friska", "starka" blev avgörande för om man fick 

bo på Norrbyskär. "Lata", "gamla" eller "oduglingar" sorterades ut 
13) på ett tidigt stadium. En grundläggande förutsättning, såvida man 

inte behövdes som "lärare", var, som tidigare nämnts (s 146), att 

man tjänat bolaget i många år. Det isolerade öläget inbjöd till goda 

möjligheter att skapa en fast sammanhållning - en "vi"-känsla där 
14 ) också bolaget var inbegripet. Därmed kunde också fackföreningar

nas agitatorer lättare hållas på avstånd. 

Genom att erbjuda bra bostäder,god utbildning för arbetarbarnen^^ 

samt "socialförsäkringar" kunde bolaget förmå arbetarna att arbeta 

precis så mycket och så ofta som bolaget önskade (jfr s 116). 
» j 

Lösarbetarna stod dock utanför bolagets beskydd i detta produktions-

betingade idealsamhälle. De tilläts t ex inte att köpa aktier i han

delsbolaget (jfr s 166) och de hade sämre bostäder. 

Redan när man började planera den stora flyttningen (jfr s 146) stod 

det klart att bostadsbeståndet var för knappt. Av den anledningen 

var man i fortsättningen mycket restriktiv när det gällde att anställa 

arbetare som hade familjer. Ett system som tillämpades torde ha varit 

att anställa ogifta lösarbetare, som hade släktingar ute på Norrby

skär och hos vilka de kunde få husrum. En del lösarbetare inkvarte-
© 18) rades också i det framväxande komplementsamhället Kylörn. 



199 

Det ligger nära till hands att antaga att bostadsbristen var med

vetet skapad. På så sätt hade gamla arbetare någonting att slå vakt 

om och nya arbetare någonting att kämpa för. Några nya arbetarbo

städer planerades inte heller den närmaste tiden. Ultvedt tog så 

småningom initiativet till att en gammal kasern flottades ned från 
19) 

Håknäs, men den togs inte L bruk förrän i början av 1897. 

O 

Frans Kempes betydelse för Norrbyskärs utformning kan inte nog be

tonas. Han fattade alla övergripande beslut även om personer som 

Gustaf Hedberg, Gustaf Nordeil, Kasper Salin och Nils Ultvedt hade 

möjligheter och som visats även fick tillfällen att påverka samhäl

lets utseende och funktionella uppbyggnad. En person som däremot kan 

ha haft stor betydelse, men vars insatser inte här har kunnat mätas, 

var Seth Kempe. Eftersom bröderna hade "Kontoret" tillsammans både 

i Stockholm och på Sanna bör de ha träffats nästan dagligen och där

vid haft tillfälle att diskut era Norrbyskärsprojektet. Detta bör ha 

varit lika naturligt som att Seth Kempe för brodern exempelvis be

rättade om Dal. 

Dals sågverkssamhälle kom vid flera tillfällen att tjäna som före

bild för Norrbyskär. Detta gällde såväl ordnandet av skolundervis

ningen (jfr s 153) som färgsättningen av byggnaderna (jfr s 174). 

Både vid Dal och Sandö var bostadsstandarden förhållandevis hög re-
20) 

dan vid början av 18 90-talet. Kanske var Salin verksam redan där? 

Frans Kempes beundran för de av brodern handhavda anläggningarna 

framskymtar då och då i korrespondensen. Ultvedt fick t ex i decem

ber 1894 reda på att prod uktionsutfallet på Norrbyskär fortlöpande 

skulle jämföras med det vid Dal. Enligt Kempe stod sågen vid Dal i 

en klass för sig: "Ingenstädes tillvaratages allt så väl som vid 

Dal».21' 

I vilken utsträckning Dal och andra sågverkssamhällen i familjen 

Kempes ägo kan anses ha haft betydelse för uppbyggandet av Norrby

skär är svårt att veta. För att kunna belägga ytterligare några sam

band måste en undersökning liknande denna komma till stånd även för 

dessa sågverkssamhällen. 
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1) Kempe —* Ultvedt 22 dec 189*».  Bolagsstämman hade äg t rum den 17 nov 1892».  

2)  Se A lthin T,  Korsnäsbolaget 1855-1955,  Gävle 1955» s 62-73,  och B jörsjö N,  
En m odern industr iorts uppkomst och u tveckl ing,  En s tudie över Bomhusområ-
dets bebyggelsegeograf i ,  i  Göteborgs högskolas årsskri f t  LX, 195^:3,  Göte
borg 195^,  s 17-19.  

3)  Plan å ångsågsan1äggning vid Norrbyskären.  Mo Ångsåg 1889-1915,  Planläggning 
av Norrbyskär,  MoDo A rkivet Domsjö.  
Planen förmod 1 igen gjord av Nordel i  i  dec 189^,  j f r  Kempe —* Ultvedt 6 dec 
189^ och U ltvedt Kempe 12 dec 189^.  

k)  Den uppfördes något norr om den p lats som Norde l i  t i l l  en början föreslog,  
( j f r  XI I I ) .  

5)  Ett  amerikanskt arkitektoniskt inf lytande (shingle style)  har ovan (s 131-
I33)  redan påpekats och a tt  Frans Kempe var väl  insatt  i  den hygi eniska de
batt  som förd es utanför Sverige,  därom behö ver inget tv ivel  råda.  Under hös 
ten I89I, då arbetarbostadsfrågan stod i  centrum (se s 62-68) hänvisar Kempe 
t i l l  hygieniska exempel från "utlandet" (Kempe Löfroth 3 nov 1891).  Men 
även här kan mycke t väl  Sal in ha spelat  en förmedlande rol l .  För samhället  
som t yp fanns ju vidare en hel  del  framför a l l t  tysk l i t teratur at t  t i l lgå 
(exempel se s I9I  not 17 och s 192 n ot 33) .  

6)  Björsjö 195^,  s 50.  

7)  I  detta l igger "Ettan" som det kom a tt  byggas,  medan det andra bostadshuset 
för förmän var planerat  att  byggas på Tannskärskl ippan, men m ed u tsikt  över 
brädgården. 

8)  "Ordni ngsregler 

1 Hvar och en som å Norrbyskären el  1 er  Kylörn fått  sig bostadslägenhet upp
låten,  äfvensom andra personer,  som på dessa stäl len vistas,  skola iakt
taga snygghet,  samt så väl  inom so m ut omhus hål la rent och städat inom 
sina områden. 

2 Sopor och annat afskräde få icke utkastas annorstädes än på derti l l  anvi
sade s täl len,  äfvenså disk och skurvatten samt urinkärl .  

3 Elden skal l  sorgfäl l igt  vårdas och m å ingen lämna sin bostad utan t i l l 
syn, förr  än uppgjord eld är utbrunnen e l ler  ock släckt.  Bart  l jus få ej  
begagnas vare sig utanför bostaden el ler  i  uthusen vid påföl jd af  laga 
ansvar.  

k Främmande personer få icke utan förvaltningens t i l lstånd inhysas.  

5 Ingen äge r rätt  att  utan förvaltningens medgifvande u pplåta sin bostad 
t i l l  dansnöjen,  möten e l ler  sammanträden. 

6 Vid brunnarna e l ler  deras närhet får  ingen som he lst  orenl ighet ega rum, 
e j  hel ler  få kärl  e l ler  ämbar därstädes tömmas el ler  rengöras.  

7 Köken få inte användas t i l l  sofrum uto m i  de fal l  då endast ungkarlar 
vistas ut i  desamma och ingen matl agning eger rum. 
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8 Det ål igger bostads innehafvare att  jemte sin famil j  lefva st i l lsamt och 
ej  störa sina grannar,  äfvenså att  noga t i l lse det barn el ler  äldre per
soner ej  skada e l ler  nertrampa gräsmattor och p lanter ingar.  

9 Strängt förbjudes hvar och en att  å skärens område fäl la e l ler  qvista vare 
sig barr el ler  löfträd.  

10 Al l  jagt å Bolagets områden är  strängt förbjuden. 

11 Ingen får  hafva hundar och g risar.  

12 Bostadsinnehafvare göres ansvarig för a l la skador å målning,  tapeter och 
fönster i  sin lägenhet vål lade genom vår dslöshet.  

13 Assuranssprutorna få på inga vi  11 kor begagnas annat än t i l l  eldsläckning 
och å l igger det den person inom hvars lägenhet sådan f innes att  väl  vårda 
densamma samt t i l lse att  den ständigt är  fyl l t  med vatten.  

14 T i  11 vedbrand får  ej  tagas skadligt  virke.  Vedhämtning skal l  a l l t id ega 
rum under arbetst iden och vid ful l  dager,  samt efter  erhål len t i l låtelse 
el  1 er  anvisning.  

15 Anmälning t i l l  bakning,  mangi ing och tvättning bör ske hos den i  bagar
stugan boende person h vi lken bl i fvi t  utsedd att  anteckna anmälningarna.  

16 Det ål igger hvar och en att  noga hörsamma ordningsmannens b efal lningar rö
rande denna ord ningsstadga. 

17 Anmärkningar och klagomål öfver ordningsmannen anmäles å kontoret.  

18 Ett  exemplar av denna ordningsstadga skal l  f innas i  hvarje bostadslägen
het .  öfvert  ràdeiser mot dessa ordningsregler straffas med va rning och a f-
sked. 

Norrbyskärs kontor i  oktober 1894.  

N.  Ultvedt."  

Efter avskrif t  hos Evert  Berglund, Hörnefors.  

Punkt 9 torde vara ett  uttryck för Kempes my cket starka önskan a tt  behål la 
den l i l la  men my cket sårbara vegetat ionen ute på No rrbyskär ( j f r  s 65 och s 
173).  Jfr  vidare punkt 7 med Ke mpes grundläggande intentioner (s 64)  samt me d 
föl jande: "Det framgår av ett  otal  utsagor i  läkarrapporter från denna t id,  
att  särski l t  bondebefolkningen men även industr iarbetarna hade en 'outrot l ig 
vana1  att  tränga ihop sig i  ett  rum, även n är det fanns f lera t i l lgängliga; 
disponerade ma n ett  kök och ett  rum fr amlevde famil jen större delen av sin 
t i l lvaro i  köket,  medan rummet stod som e tt  ' f inrum' ."  Gustafsson 1965,  s 155-

För såg och brädgård fanns inte,  med undan tag av hamnordningen (XXXV, s 97) ,  
några l iknande punktvis uppstäl lda förhål lningsorder.  Men na turl igtvis fanns 
anslag uppsatta om förbud mot tobaksrökning.  Just elden var ju sågverkssam
häl lets största f iende.  På Norrbyskä r infann sig en särskild nattvakt så fort  
sågen stannat för dagen. Denne skulle bevaka såg-,  pann- och mask inhus fram 
t i l l  kl  22.  Under natten patrul lerade han ge nom brädgården och bostadsområdet.  
T idigt  på mor gonen skulle han vara t i l lbaka i  pannhuset för att  efter påeld-
ning överlämna t i l l  eldaren.  
En redogörelse för nattvaktens ål igganden samt al lmänna synpunkter på sättet  
att  hål la ordning i  såg och brädgård,  se Ultvedt —* Huss 24 feb 1896 .  Jfr  
även Huss --* Ultvedt 21 feb 1896. 
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9) "Att  al l tsammans då det är  färdigt  äfven är afskrifvet  hör e j  hi t .  Den a f-
skri fningen är gjord af  penningar som f ört jenats på affären efter Moelfen 
men då så nu en gång kunnat göras bör äfven Öreaffären en gång komma a tt  visa 
upp högst ovanligt  resultat  ty den f i l ia len har erhål l i t  et t  högst ovanligt  
stöd af  moderaffären".  

"Men jag börjar önska se ett  resultat  nu me d det första och jag måste h afva 
nöjet  att  t i l lverkningen vid Mo bl ir  bi l l igare än på någon annan sågplats i  
Norrland så väl  som der är  stäl l t  i  a l la afseenden f inns ej  hel ler  maken t i l l  
på någon annan p lats".  
Kempe - -> Ultvedt 22 dec l89*t .  

"Herr Frans Kempe ä r  kanhända Sveriges dugtigaste och mes t praktiske sågverks 
egare på samma gång han täf lar  om a tt  bl i fva den störste exportören,  åtmins
tone t i l lsammans med si na bröder Bernhard och Seth Kempe".  NO Qvist  —* Joh 
Åkerblom (brevet 1 Ultvedts korrespondens). (Jfr  s 76 not 9,  slutet)  

10)  En s trejk vid Kylörn i  september 1889 kan ha gett  en påminnelse om hur ödes
diger en strejk skul le kunna bl i  vid en stor Kempe-anläggning.  Se exempelvis 
Löfroth —* Hedberg 22 sept I889.  

11) Jfr  exempelvis s 97,  not 1,  samt s 153.  Se även Lundberg 0 ,  Skogsbolagen och 
fyrkväldet:  örnsköldsviksregionen under perioden 1862-1900,  i  Samhällsforsk
ning kr ing historiska problem, Uppsatser t i l lägnade professor Gustaf  Utter-
ström, Umeå I977,  s 125-132.  Jfr  även U ltvedt Kempe 17 o kt 1896 

12) Se " Ti l l  arbetarne vid Domsjö sågverk! Stockholm d.  2 dec I898.  Frans 
Kempe".  Avskrif t  i  Tekniska museets a rkiv (Carl  Sahl ins samling),  Stockholm. 
Jfr  även Olsson-Lindström 1953,  s 219 f .samt Björklund 1976,  s IO6.  Björklund 
har fäst  min uppmärksamhet på fö l jande brev ur v i lket  jag citerar:  " . . .  Fack
föreningsrörelsen verkar al l tså därhän a tt  lagen om t i l lgång och e fterfrågan 
bl ir  t i l lämpad, ehuru den lagen aldrig borde t i l lämpas på människor.  Ni  tror 
att  statens öfvertagande av produktionsmedlen skal l  bringa reda i  detta.  Men 
äfven i  en social ist isk stat  måste a rbetaren förbl i  arbetare och staten kan 
aldrig bl i  en bättre arbetsgifvare än den e nski lde.  Tvärtom. Den en skilde 
sköter sin affär med s törre intresse och lyckas därför bättre än statstjänste 
mannen. Men den som f år  största vinsten af  sin affär kan ock betala bäst .  
Detta är  nu min åsikt .  Vi  vandra föl jakt l igen ol ika vägar,  men båda ha vi  
samma m ål,  arbetarnes väl ,  ty ingenting gläder mig mer a,  än när jag ser mig 
i  stånd att  höja arbetarnes lönevi l lkor el ler  kan förskaffa dem f ördelar e l 
ler  trefnad och d et är  för detta ändamål förtroendenämnderna äro t i l lkomna. 
Denna insti tut ion må vara huru ot idsenlig som he lst ,  stor nytta har den dock 
gjort  och gör al l t jämt.  Jag v i l l  blott  t i l lägga att  dål iga t ider äro l ikaså 
nödvändiga och n ytt iga som oun dvikl iga,  huru pröfvande de än äro för den ar
betsg i  fvare,  som icke sänker arbetsprisen " Kempe C A Svensson 
Sundsval l  6  apri l  I9O8.  Brevet i  Arbetarrörelsens Arkiv (C A Sven ssons sam
l ing) Stockholm. Jfr  den sista meningen me d no t 16,  s 70.  Ang fackförenings-
mannen C A Svensson se Olsson -  Lindström 1953,  s *»23 f  

Frans Kempes p ol i t iska ståndpunkt kan även exemplif ieras med e tt  förhållan
devis t idigt  brev: "Hvad Edra pol i t iska åsigter beträffar är  jag ful l t  
t i l l f reds med de n förklaring Ni uppgaf i  Håknäs och glad de det mig att  höra 
det Ni  icke var social ist .  Frisinnad är jag sjelf  och kan al l tså inte annat 
än gi l la Edra åsigter i  den vägen".  Kempe - -* •  öström 7 apri l  1893 (brev
kopia i  Hedbergs korrespondens).  

13)  Omdömena å terf inns i  f lera brev.  Se exempelvis Öström —*• Ultvedt 8 sept 
189^,  Ultvedt —•> Kempe 5 nov 189^ och Kempe Ultvedt 11 nov 189*».  
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14) Tankegångarna f inns redan 1888 i  samband m ed a tt  bolaget diskuterade infö
randet av olycksfal lsförsäkring för arbetarna i  Domsjö: "Bl i r  detsamma /ar
betarna/  derigenom i fr igare och dugligare,  då skola vi  e j  tveka,  men b l ir  
folket  deremot pockande, så är  det bäst föl ja Edert  förslag och endast re-
surera halfva manskapet på egen bekostnad. Jag öfve rlemnar åt  Eder som har 
kännedom o m fo lkets karaktär,  at t  härom avgöra.  Min åsigt  är  att  ju starka
re vi  kunna göra bandet mel lan arbetarne och b olaget desto bättre är det,  
derâf  få vi  gode en gång i  framtiden"! Kempe —*• Hedberg 24 dec 1888.  

15)  Ett  av F E Elmgrens bittraste minnen som ag itator utspelades just  på Norrby
skär.  
Se Olsson -  Lindström 1953» s 368.  

16)  "Arbetarbostäderna t i l l  ett  antal  af  20 voro synnerl igen prydl iga och ända
målsenl iga "  Detta omdöme lämnades av förste provinsial läkaren efter en 
inspektionsresa t i l l  Norrbyskär den 8 jul i  1897.  
Bo Gustafs son har t i l l  viss del  och m ed a l l  rätt  i  motsats t i l l  Torsten Gård-
lund i frågasatt  dyl ika rapporters käl lvärden. Påpekas kan a tt  även för Norr
byskärs vidkommande avis erade provinsial läkaren sin ankomst.  Jfr  vidare Gus
tafsson 1965,  s 156-157 och s 17^-175 och Gårdlund T,  Industr ial ismens sam
häl le,  Stockholm 19 42,  s 473 (noten) samt Förste provinsial läkare E Ekeroth 
Skel lefteå—* Ultvedt 21 juni  1897- Jfr  också vidare själva årsberättelsen.  
Årsberättelse från Förste provincial  läkaren,  Stockholm 1897 » s 7.  Fi  l  kand 
Mauritz Nyström har för min räkning genomgått  et t  antal  års-  och reseberät
telser i  Riksarkivet (Kungl Medicinalstyrelsens Arkiv)  och därvid inte fun
nit  någon rapport  om Norrbyskär från t iden före den ovan delv is citerade.  

17) "Folkskoleinspektör Svedberg h ar i  dagarne v arit  här för att ,  som ha n sade,  
efter  al la de dål iga skolor han besökt inuti  landet ,  få fröjda sig vid åsy
nen a f  en mönsterskola och fann sig vid besöket högel igen belåten".  
örtenblad - - *•  Kempe 29 okt 1899.  Jfr  även Gustafsson 1962,  s 140.  

18)  Se öström - -*•  Ultvedt 24 aug 1894,  Ultvedt Hedberg 7 nov 1894,  Hed
berg - -» Ultvedt 11 nov 1894 samt Ultvedt - - •  Kempe 21 maj 1895-

19) Se exempelvis Ultvedt - -» Kempe 24 Jan 1897.  

20)  Gustafsson 1965, s I7I .  

21)  Kempe —* Ultvedt 22 dec 1894.  
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LXXXIII Den sista stocken. Foto Västerbottens-Kuriren den 6 aug 
1952 



SUMMARY 

205 

Norrbyskär - the birth of a north Swedish sawmill community in the 

1890s 

Swedish sawmilling was developed into a large-scale industry during 

the second half of the nineteenth cen tury. With its vast forests 

and water-power, of such great importance in the early stages, Norr

land came to play a central role in this activity. 

During the last three decades of the nineteenth century the location 

of the industry underwent a radical change. The introduction of 

steam power enabled the mills to be situated "nearer the market", 

i.e. on the coast adjacent to the timber-yards and loading place s. 

In this way the costly and deteriorative process of floating the 

sawn products was avoided. 

Towards the end of the century, as a consequence of the growing prac

tice of the coastwise floating of logs, it became less essential to 

locate steam saws at river mouths. Timber could be collected from 

several floatways simultaneously and thus arose the possibility of 

increasing the number of saw-frames to achieve more rational pro

duction. 

Norrbyskär is one such example of how sawmill owners moved their 

activities from inland to coastal locations, due to these fundamen

tal changes in economic conditions. The employees were uprooted from 

one ingrained environment to be replanted in a new one. 
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Mo and Domsjö AB"^ owned the Domsjö sawmill near Örnsköldsvik to

gether with a smaller water-driven sawmill (Mo) higher up the Mo 

river (see map, p 13). Frans Kempe was appointed as managing direc

tor of the aforementioned company in 1884. Under his leadership the 

company's sphere of influence was widened to include the Öre river. 

There, in 1889, an old water-driven sawmill (Håknäs) was purchased 

together with considerable areas of forest. The latter was of the 

greatest significance, for such a supply of raw material could be 

the basis for a large modern steam sawmill in the district. 

Several alternatives for the location of the new sawmill were dis

cussed. For example, plans existed for building the saw on the Håk

näs sawmill's loading place at Kylörn (see figures IV and VI, pp 28 

and 30). However, attention focused on a number of islands (Norrby-
2) skär) outside Norrbyn, which were purchased in 1890. These islands 

were completely deserted but, by the following year, plans were in 

hand for the new sawmill community. Gustaf Nordel! was appointed as 

the building contractor. He can be described as one of the most im

portant sawmill constructors of the time, with assignments in both 

Sweden and Russia. Nordell designed many of the buildings himself, 

and submitted several proposals for the building operations on Norr

byskär - the first in July 1891 (see figure XIII, p 56). In accord

ance with this, construction began during the autumn of the same year. 

The community was thoroughly planned, but no decisions were inflex

ible. Frans Kempe always received suggestions for improvements with 

great interest. 

At the outset a provisional quay was built on the largest island, 

Långgrundet, in order to facilitate the delivery of building materi

als, etc. Soon a pair of old residential barracks were shipped over 

from Kylörn, one of which was erected on Långgrundet (see figure 

XVII, p 61) and the other on Stuguskär. There were already several 

suggestions for the more permanent settlement (see figures XIV, p 57, 

and XV, p 59), but nothing was fully decided. 

The Norwegian Nils Ultvedt was appointed as manager, but not until 

1894 - by which time the community was almost completely built ex

cept for the saw itself. Previous to this he had been employed in 

Strand in the Sundsvall district. Quite obviously many private in

dividuals and companies became involved in what was to follow. 
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In the beginning all construction timber was supplied by the compa

ny's own saw in Domsjö. Other building materials and essentials were 

ordered mainly from wholesalers in Sundsvall (see table, pp 81-82). 

However, certain special items were purchased elsewhere, preferably 

from Stockholm. Foremost amongst all the suppliers, J & C G Bolin-

ders Mekaniska Verkstads Aktiebolag stood in a class by itself. From 

these works all the sawmill machinery was obtained, including the 

steam engine, the trimming saws and other timber-yard equipment. 

The quay and timber-yard installations were built on Långgrundet -

mostly on man-made land created by infilling (c.f. figure XXVIII, 

p 87). The layout of the timber-yard tracks can be seen in figure 

LIV (p 140). Approximately in the centre of the long quay a projec

tion was made, upon which the port and timber-yard offices were 

erected (see figures XXV-XXVI, p 86). In addition, three large barge 

sheds (figures XXX-XXXI, p 91) were constructed with outlying break

waters, permitting the loading of barges even during quite bad weath

er. In May 1895 a special customs officer was stationed out on Norr-

byskär. 

The erection of the saw was considerably delayed as a new revolu

tionary band-saw technique was hopefully awaited. Lengthy experi

ments were carried out in Domsjö, however ordinary framesaw methods 

still proved superior. When work was finally commenced it had to be 

rushed. In March 1894 the delivery contract was signed with Bolin-

der's. The designs for the actual building are believed to have been 

made by Kasper Salin, who was the city architect for Stockholm at 

the time. 

The saw-house was built on the northern end of Långgrundet (see fi

gure XXXVI, top right, p 103). It was unusually light inside (c.f. 

drawings XXVIII, p 105). A large H-formed lanternist was built into 

the roof, giving good overall illumination, and it was reckoned that 

there were no fewer than 5,000 window panes in the completed build

ing. Inside the saw-house twelve saw frames were mounted. 

The furnace and engine house was constructed of red brick, a choice 

of material which was entirely in keeping with the building's neo-

romanist character (stepped gables, arched freize, etc., see figures 

XLIII-XLIV, p 119). Nevertheless, the building material must have 

been principally dictated by the fire insurance company. Inside were 
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mounted two compound steam engines, each of 200 horse power. To the 

right of the smoke channel (see figure XXXVII, p 104) several sani

tary rooms, including a Finnish sauna bath, were arranged for the 

benefit of the workers and their families. 

Although the first log was sawn as early as the 2nd of March 1895, 

a great deal of compl etion work remained to be done. Of this, the 

lighting installations must have been the most important. The prin

cipal entrepreneur for this work was Luth & Rosén of Stockholm, and 

in October 1895 the lighting system was first used. 

The position of the islands in relation to each other created a nat

ural timber magazine, however north-easterly winds kept the entran

ce to the saw completely open. Therefore, a massive stone breakwater 

was built out from the northern point of Stengrundet (see figures 

XLIV-XLV, pp 127-128). On the same island a special storage place 

for logs was constructed for winter sawing operations. From this 

store the timber was carried directly into the sawmill, mainly by 

mechanical means (see figures XLVI-XLVII, p 129). 

To return to the subject of housing, it should be mentioned that 

purely hygienic questions were thrust into the foreground. Two doc

tors were involved in the scheme and it should be pointed out that 

Frans Kempe himself had med ical training. It was Kasper Salin who 

made the final drawings (figure XLVIII, p 132), from which it ap

pears that he was influenced by American models (shingle style). 

However, the designs were not followed implicitly, for example the 

buildings were clad with ordinary vertical panelling on their upper 

storeys. This applies furthermore to the school buildings and the 

manager's house, all of which were also designed by Salin. 

Each dwelling-house was initially intended to accommodate two or at 

the most three families. However, it was soon realized that each 

house would have to be planned for four complete families. Each 

apartment comprised two rooms (see figure XLIX, p 135). The smaller 

room was to be used as the kitchen, thus the worker family was ob

liged to spend most of the time in the larger room which faced south. 

Amongst the many other hygienic measures, the self-airing wardrobes 

may also be mentioned. The traditional infill of sawdust under the 

floors was abandoned, instead cinders and fine clay were used in 

the belief that rats and other pests could thus be excluded. 
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Twenty buildings of this type were erected along a straight road on 

Långgrundet (see figures LIV-LV, p 140). Every house had a cellar, 

and behind the row of buildings outhous es were built (see figure LI, 

p 137) , each of which was shared between eight families. Each cipart-

ment even had its own gard en plot and a share in the potato allot

ment laid out by the company along the west side of the housing 

street. 

Two foremen's houses were also built along the road on Långgrundet. 

These were larger and lay parallel to the street, unlike the workers' 

dwellings which were at right-angles (c.f. figure LIV, p 140) . In 

the house nearest the sawmill there lived the saw setter, and the 

large building halfway along the road, right above the port and tim-

ber-yard office, housed among others the timer-yard oversear. These 

two foremen's houses (see figure LVI, p 142) were built according 

to special designs, presumably drawn up by an architect named Albert 

Thurdin and by Gustaf Nordell, respectively. 

At the far end of Långgrundsgatan the school buildings were erected 

(see figure LXVIII, p 158). This monumentalization of worldly know

ledge was in accordance with Frans Kempe's strong personal desire 

to provide a good e ducation for his workers. It should be said here 

that the schooling in the sawmill communities was generally better 

organized than was normally the case in rural areas. 

The manager's residence (see figures LVII-LVIII, p 143) was built 

on Stuguskär. The villa character of the main building required this 

splendid isolation. The manager's house on the "island of power" was 

soon complemented by a large outbuilding, which even accommodated a 

foreman, and a free-standing office (see figure LX, p 145, c.f. fi

gure LIX, p 144). In contrast to the workers, the manager was al

lowed to keep a number of cows. 

Primarily to safe-guard milk supply, the company operated a large 

farm on the mainland (Sörbyn - see map, p 13). On the company's ini

tiative a co-operative organization was also formed, for which a 

shop was built on Stuguskär (north of the "manor" area). Soon a cor

responding community grew up at Kylörn but, as Mo and Domsjö AB ow

ned the land, its activities could be effectively controlled. 

In October 1894 the worker population was ferried across. Most of 

them came from Mo, where the old water-driven sawmill was closed 
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down. A number of skilled workers with experience of steam-saw tech

niques were hand-picked from Domsjö, and others were even recruited 

from sawmills along the Ångerman river. 

The community's industrial-capitalistic organization, with high-

powered production based on the conveyor-belt principle, rested, 

however, upon an old patriarchal foundation. For the most part the 

planning followed that of the old Swedish ironworks communities, 

and Mo and Domsjö AB took upon itself the entire social responsi

bility. 

Frans Kempe held a lib eral view of society and wished to avoid all 

interference from external social institutions. He may have derived 

a number of ideas from larger capitalist industry communities in 

England and on the continent (e.g. from Krupp's "Arbeiter-Colonien" 

in Essen), but basically this type of society had long been estab

lished in Sweden. 

Sawing operations ceased on Norrbyskär in 1952, and today the is

lands are principally used for leisure activities. 

Translated by Ian G Layton 

1) AB = aktiebolag: a joint-stock (often l imited 1iabi1 i ty/company) 

2)  Skär = skerries.  
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Mo oah Domsjö AB: Bildarkivet:  äldre fotografier ,  Bostadsförvaltningen: r i t 
ningar,  Fastighetsavdelningen: jordeböcker,  MoDo A rkivet (Centralarkivet):  
korrespondens, r i tningar m m i  avdelningarna för Domsjö,  Mo och Sandviks Ång
sågar samt för Huvudkontoret  (Sthlm) 

GÄVLE 

Statens Lantmäteriverk: äldre kartor med t i l lhörande akter 

NORRBYSKÄR 

Mo oah Domsjö AB (Förvaltarbostadens uthusvind):  r i tningar och andra handlingar 

STOCKHOLM 
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