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Aby-Owen
en ångsåg som planerades
redan 1813

Per AndréAv Per André

Den första ångsågen i Sverige anlades
1849 i Tunadal stax norr om Sundsvall.
Så brukar det stå i historieböckerna.
Men redan 1829 startades vid Tegelvi-
ken i Stockholm en ångdriven såg. Den
sågade dock inte vanligt timmer utan
användes till att kundanpassa inköpta
bräder och for att såga upp importerat
ädelträ för Stockholms snickerier.

Enstaka ångmaskiner fanns i Sverige
redan pä 1700-talet, och omkring år 1800
böljade de bli vanligare. Först importera-
des maskinerna frän England, t ex den
som från 1806 drev ” Eldkvarn” i Stock-
holm.

Snart tillverkades ångmaskiner också

inom landet, bl a av engelsmannen Sam-
uel Owen, som 1809 anlagt en mekanisk
verkstad med gjuteri pä Kungsholmen i
Stockholm. Här utfördes försök med
ångdrift av fartyg och landets första äng-
håt, ” the Witch” , försågs här 1816 med
ångmaskin och propeller. Även andra
maskiner och järnkonstruktioner tillver-
kades, men Samuel Owen var framför-
allt en föregångsman när det gällde ång-
maskiner. ' )

O ••Vid Aby Alv i norra delen av Skellef-
teå socken hade 1760 beviljats tillstånd
för en finbladig vattensag som kallades
Brännfors. Timmer fick man hugga pä
kronoallmänningarna uppefter älven.
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. . . ett af dem tillämnadt Finbladigt Sågverk med tvänne Ramar,
drifvet af Eld och Luft eller så kallad Ång-Machin å Afva Landet vid Bottniska viken under
namn af Åby Owens Sågwerk . . .

Klipp ur Kammarkollegiets utslag 1818 vari stockfångst frän kronoallmänning efter Åbyälven
inte medgavs. Sågen skulle ha byggts på byn Avans mark.

” Eld och Luft Maschin” . Synerätten
1814 diskuterade detta förslag ingående
och fann det rent ” berömligt” .

Sågtimmer som flottats nerfor älven
kunde här maganiseras på spakt vatten
inom bommar, fasthållna av enkla pålar.
Bräderna gick lätt att lasta när fartyg
kunde gå nästan in till land i den skyd-
dade viken. Och en såg hade ju gott om
ångpannebränsle i sitt virkesavfall.

Om man valde en vattensåg måste
o

det byggas en damm och Åbyälven var
troligen något för stor for tidens vatten-

Utökad verksamhet
Omkring 1810 ville tre skelleftebor utö-

O

ka sågverksamheten vid Åbyälven, an-
tingen genom samarbete med Bränn-
forssågen eller genom att bygga en helt
ny såg. Ett antal häradssyner av sko-
garna efter älven initierades därför och
föreslagna sågplatser studerades. 2)

Två alternativ till helt vanliga vatten-
sågar nära älvmynningen presentera-
des, men ett tredje förslag var mer ovan-
ligt. Man ville på norra stranden av
o
Abyfjärden anlägga en såg driven av en
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Samuel Owen ( 1774 - 1854 ). Litografi från 1870-talet efter målning av Maria Röhl.

Eller också blev det dyrbar landtrans-
port. Allt detta undveks med ångsåg.

Kronoombudet, som deltagit i syner-
na, hävdade att en såg med ” Eld och Ång
Maschin” blev den billigaste anlägg-
ningen som dessutom kunde bli ett före-
döme för andra verksanläggare i orten.

byggnadsteknik. Brännfors såg hade
ständiga bekymmer med sin sågdamm.
En ångsåg behövde ingen damm.

Från en vattensåg ett stycke upp i äl-
ven skulle bräderna flottas ner till lasta-
geplats vid mynningen och där skuras
rena från slam sant läggas för torkning.

mJtbnxHL

Den 25 mars 1813 rekvirerades kontrakt om ångmaskin, kostnad 1 Rdr 12 sk .

Snitt uren förteckning över planeringskostnaderna för Aby-Owen ( Skellefteå dombok , HT 1832
extra prot § 3).
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Några kalkyler redovisas dock inte i sy-
neprotokollet.

Sågplanerarna hade redan 1813 be-
gärt ”offert" på en ångmaskin från Sam-
uel Owen i Stockholm och för att riktigt
framhålla dennes insats skulle den nya
sågen få namnet ÅBY-OWEN.

som skulle betala de omfattande kostna-
derna for syner, planläggning osv. 3)

Av de tre som planerat Aby-Owen var
en lantmätare och de två övriga hem-
mansägare och handelsmän med intres-
sen i flera av traktens sågar. Vem av
dem som kommit på idén med ångsåg är
okänt. Alla tre kan under handels- eller
tjänsteresor sett ångmaskiner och de
har troligen i Stockholm haft kontakt
med Samuel Owen själv.

Projektet Aby-Owen tyder på att det
redan 1813 var tekniskt och ekonomiskt
möjligt att driva en såg med ångkraft
och att man redan då insåg en del av för-
delarna framför den vanliga vattenkraf-
ten. Men ändå skulle det dröja ända till
1849 innan den första ” riktiga” ångså-
gen startade. Behövdes inte ångkraften
förrän under sågverksindustrins våld-
samma expansion efter 1800-talets
mitt?

Ansökan avslogs
Tillståndsärendet gick vidare från syne-
rätterna till Konungens Befallningsha-
vande i både Norr- och Västerbottens
län (skogarna låg i båda länen). Där av-
slogs dock den nya sågens ansökan om
kronotimmer. Detta skulle i stället gå
till Brännforssågen, som nu plötsligt
önskade utvidga. Inte heller Kammar-
kollegiet eller K Maj:t tilldelade den pla-
nerade nya sågen något kronovirke.

När timmerbehovet alltså inte kunde
fyllas på önskat sätt måste planerna på
ångsåg falla och allt som återstod av
projektet var en 7-årig process om vem

Ångsågen Åby Owen, kanske skulle dess ångmaskin ha liknat den här,
som dock är från något senare tid ( Daedalus 1988, sid 29).

KÄLLOR:
* ) Schiitz F: Samuel Owen. Daedalus 1975.
2) Skellefteå dombok, syner 15/9 och 20/9 1814.
3) Skellefteå dombok. Vårtinget 1827 § 25 osv till Vårtinget 1833 extr prot § 2.
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