
Anders Paulsson
Sammanställningen gjord av sekreteraren utifrån material som
välvilligt ställts till förfogande av KFUK/M:s Norrbyskärsläger.

sågverks- och skogshistoria
som blir allt mera levande

Före 1892 var Norrbyskär en ögrupp som,
av bönderna på fastlandet, betraktades
vara tämligen värdelös.

Skogen var inte brukbar, marken gick
ej att odla och betet var klent. Det som
hände när Mo och Domsjö AB köpte
skäret för att bygga en sågverksindustri
kom att ske väldigt fort. Under en pe-
riod på åtta år byggdes hela samhäl-
let med såg, hyvel, bostäder och social
service upp från grunden och öarna var
plötsligt befolkade med arbetare och de-
ras familjer.

Bebyggelsens framväxt beskrivs här i
kronologisk ordning, för att ge en bild av
hur uppbyggnadsskedet fortskred.

efter avslutad utbildning i Stockholm.
Efter några år bildade han tillsammans
med sin svåger Joh. Wikner & Co. Dessa
ägde bl.a. andelar i sågverken Mo, Bagg-
böle och Bureå.

1836 upplöstes firman och J. C. Kem-
pe tog över Mo-sågen. Under mitten av
1800-talet utvecklades verksamheten och
Kempe lät bygga flera industrier. Den på
1860-talet viktigaste händelsen var
gandet av Domsjö-sågen, som blev ett
systerföretag till sågen i Mo. Domsjö såg
sattes igå ng 1865.

byg-

Frans Kempe
J. C. Kempe avled hösten 1872 och ef-
terlämnade elva barn. Arvingarna beslu-
tade 1873 att bilda Mo och Domsjö AB.
Bland sönerna fanns bl.a. Frans Kempe,
född 1847. Han var vid faderns bortgång

J. C. Kempe
J. C. Kempe föddes i Stralsund 1799.
Han kom till Norrland som tonåring
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med Öre och Gide älvar. Företaget skulle
ta kommandot över flottningen och för-
hindra andra intressenter att köpa skog.

Å r 1889 förvärvade Mo och Domsjö
AB Håknässågen, vilket gav ett ordent-
ligt tillskott av råvarutillgångar utmed
Öreälven. Nu hade företaget mer än väl
med timmer för att bygga en ny ångsåg
i området.

fortfarande för ung för att på allvar gå in
i familjeföretaget. I stället fortsatte han
att utbilda sig och for bl.a. till Paris för en
trävaruutbildning. Det dröjde dock inte
mer än 12 år innan han 1884 blev verkstä l-
lande direktör i Mo och Domsjö AB.

Diskussioner om sågens placering
Under 1890 diskuterade man var man
skulle lägga den nya sågen. Kylörn vid
Öreälvens mynning var ett realistiskt al-
ternativ och ritningar över ett tänkt såg-
verk togs fram. Frans Kempe var dock
tveksam till en sådan placering redan
från början. I stället sneglade han åt
skärgårdsöarna, belägna utanför Norr-
byn. Vid närmare eftertanke fann man
att dessa öar hade Hera fördelar:

De erbjöd goda hamnmöjligheter med
ett skyddat läge-en nödvändighet för att
kunna tillgodose den ökade exporten.

De var placerade så att timmer kunde
tas från flera älvar i området. Detta möj-
liggjordes genom att bogseringen av tim-
mer hade utvecklats.

Öarnas berggrund gjorde att pålning
kunde undvikas vid byggandet av sågen.

^ .t

Förmansbostad 10:an.

Tankarna om en ny såg tar form
Under 1800-talet kom såverksindustrin
att kraftigt expandera. Så småningom
blev sågarna i Mo och Domsjö otillräck-
liga, trots fördubblad produktionsvolym.
Tankarna om en ny, större såg började
då ta form. En förutsättning för att kun-
na bygga en sådan såg var att företaget
hade tillgång till en riklig mängd tim-
mer. Frans Kempe gav därför order om
att köpa upp all tillgänglig skogsmark ut-

l it
I
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Arbetarbostäder, Långgrundsgatan.
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Uppbyggnad av nya sågen 1923

byggeben skulle utformas. Norrbyskär
skulle bli ett komplett, effektivt, och väl
fungerande samhälle. Själva sågens pla-
cering var en central fråga. Man fann att
Långgrundets norra ände erbjöd de bästa
förhållandena och beslöt att bygga där.
Berggrunden var god och närheten till
tänkta brädgårdar samt möjligheten att
lägga upp timmer avgjorde placeringen.

På Stengrundet planerades för ett tim-
merupplag och på Stuguskär skulle byg-
gas ytterligare bostadshus norröver och
brädgårdar söderöver.

1891 kom de första arbetarna till Norr-
byskär för att börja bygga samhället.
Första uppgiften var att bygga proviso-
riska kojor att bo i. Som byggmästare för
att leda arbetena på skäret anställdes på
hösten Gustav Nordell. Hans lön var 250
kr/mån. och fri bostad.

Den 6 december var arbetet i full gång.
Materialhus, två arbetarlä ngor med ut-
hus, smedja, kolhus och stall var färdiga
och arbetet med bostäderna längs Lång-
grundet samt kajerna hade börjat.

Torkningen av det sågade virket skulle
gå utmärkt.

Dessutom lämpade sig öarnas topogra-
fi mycket väl för att bygga upp ett komp-
lett sågverkssamhälle.

Köpet av Norrbyns skärgård
I maj 1890 köpte Mo och Domsjö AB
Norrbyskär och omkringliggande hol-
mar av Norrby byamä n för 10.000 riks-
daler. Oarna betraktades av Norrbybön-
derna som ofruktbara. De var inte od-
lingsbara, erbjöd dåligt bete och hade
dålig skog.

Vid försäljningen upprättades ett kö-
pevillkor, dä r Norrby byamän fick rätt
till fiskevatten i skärgården och rätt att
nyttja sågen för 230 stockar per år av eget
timmer. Bolaget försökte samtidigt köpa
böndernas skog och erbjöd en bra betal-
ning. Någon försäljning var de dock inte
intresserade av.

Planering och byggstart
När köpet av öarna var klart, började
man planera hur anläggningen och be-
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Arbetarbostäderna på Långgrundet
De första arbetarbostäderna byggdes
längs med gatan på Långgrundet.

Mycket tid ägnades åt att ta fram rit-
ningar på dessa bostäder och flera förslag
diskuterades innan man enades om det
nuvarande utförandet. Bl.a. fanns förslag
på radhus, inspirerat av engelsk arkitek-
tur och på traditionella huslängor.

Det slutliga förslaget ritades av Kas-
per Salin 1891-1892. Han har av det ur-
sprungliga förslaget att döma varit inspi-
rerad av amerikanska förebilder när han
ritade. Detta förslag ändrades dock till
en del, efter invändning från förvaltare
Gustav Hedberg. Salin hade föreslagit en
rustik stengrund med oregelbundna, na-
turligt formade och väl inpassade stenar,
dessutom en fjällpanel på övervåningen.

Grunden var för omständlig och ar-
betskrävande, panelen endast ”ett löje-
väckande lappverk ”. Därför byggdes bo-
städerna slutligen med vanlig stengrund
och enkel stående panel.

Varje hus fick fyra lägenheter som
numrerades från ett till fyra. Ettan låg
nederst mot vägen, tvåan nere mot går-
den, trean uppe mot vägen och fyran
uppe mot gå rden. Ettan var naturligtvis
attraktivast och där skulle i första hand
förmän bo.

Anmärkningsvärt är att köken gjordes
små. Traditionellt byggdes köken stora
där mycket av familjens aktiviteter kun-
de hållas. Orsaken var att Kempe ville
tvinga (!) arbetarna att anvä nda lägenhe-
tens övriga utrymmen, och inte sova i kö-
ken. Ur ordningsreglerna som sattes upp
i varje lägenhet stå r bl.a. att läsa:

Kakelugn 9:an
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med förmansbostäder mellan hus nr 14
och 15. Detta byggdes i sten och fick be-
nämningen 14Yi. Här bodde bl.a. in-
spektorn och hyvelfaktorn.

Bygge av kajerna
Redan 1891, samma år som de första byg-
gena kom igång, började man iordning-
ställa virke för de tänkta kajerna. Att byg-
ga dessa var ett omfattande arbete och
man startade därför tidigt.

Bygget omfattade två brädgå rdska-
jer. En på Långgrundets västra sida och
en på Stuguskärs sydudde. Långgrun-
dets kaj- och brädgå rdsanläggning var
viktigast, därför började man med den.
Brädgå rden skulle få en storlek på över
sju hektar, vilket innebar att man mås-
te bygga en ganska omfattande kaj. Att
bygga brädgården närmare bostadshusen
var uteslutet, eftersom det var viktigt att
ha odlingslotter mellan husen och bräd-
gården. Ett stort problem under byggan-
det var att finna tillräckligt med fyllnads-
massor. Efterhand lyckades man dock ta
dessa från olika håll på skäret.

I början på 1894 var kajtimringen klar
på Långgrundet. Kajen på Stuguskär
kom att dröja ytterligare några år.

Åsbergs lastarlag.

§ 7: ” Köken må icke användas till sof-
rum utom i de fall då endast ungkarlar
vistas uti desamma och ingen matlag-
ning äger rum.”

I rummen placerades kakelugn och så
småningom (1907) elektrisk belysning, så
att dessa skulle bli bekväma att vistas i.

Förmansbostäder på Långgrundet
Totalt skulle 22 bostäder byggas längs
Långgrundsgatan, varav 20 var arbe-
tarbostäder ritade av Salin. Husen fick
nummer efter placering frå n sågen räk-
nat, från 1 till 22.

Redan tidigare hade ett större hus bör-
jat byggas, närmast den plats där sågen
skulle ligga. Det byggdes efter ett tidiga-
re ritningsförslag till arbetarbostäder och
fick heta ”ettan”. Där skulle bl.a. sågstäl-
laren, ansvarig för sågen, bo.

Hus nr 10 var också större än de andra.
Det placerades mitt på Långgrundsgatan
med fasaden åt väster mot fastlandet och
och gav därigenom ett mäktigare intryck
än de övriga byggnaderna. Det var ämnat
som förmansbostad, där bl.a. brädgårds-
faktorn skulle få bo.

Så småningom byggdes också ett hus 21:an och änkehuset
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Flygfoto över hyveln pä Tannskär.

berg. Huvudbyggnaden byggdes med två
skolsalar och en samlingssal, den östra
flygeln med två slöjdsalar, gymnastiksal
och kök och den västra flygeln med skol-
sal och lärarbostäder.

I maj 1894 stod huskropparna klara,
och lagom till att de första arbetarfamil-
jerna flyttade in längs Långgrundsgatan
var skolan färdig. Tre veckor senare kun-
de undervisningen börja, måndagen den
19 november.

Bygge av skolan
Skolan på Norrbyskär skulle, som sam-
hället i övrigt, bli något utöver det van-
liga. Man planerade därför redan från
början med slöjdsalar, gymnastiksal och
utrymmen för hushållsskola. En huvud-
byggnad och två flygelbyggnader skulle
det bli. Placeringen valdes på ett tidigt
stadium till södra ändan av Långgrunds-
gatan och byggnaderna kom på så sätt att
bli en vacker avslutning på denna gata.

Husen ritades av Kasper Salin, som
också ritat arbetarbostäderna. Även här
var Salin inspirerad av arkitekturens nya
strömningar, vilka torde ha kommit från
USA. Han föreslog en fjällpanel på hu-
sets övre partier, men den slopades, lik-
som det gjorts på arbetarbostäderna, efter
invändning från förvaltare Gustav Hed-

Förvaltningsbostad
med uthus på Stuguskär

1892 började man förbereda för byg-
get av en förvaltarbostad. Placeringen var
något vid sidan av den befintliga bebyg-
gelsen men samtidigt nära den plats där
man tänkt bygga sågen, på Stuguskär,
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i höjd med Långgrundets norra udde.
Här skulle förste förvaltare N. Ultvedt
bo och på övervåningen inreddes en re-
sandebostad åt Kempe. Man sparade inte
på kvalitén i denna byggnad, utan lät till
och med arbetet avstanna en period, för
att invänta leverans av speciellt utvalda,
kvistrena plank.

1894, strax innan folket flyttade in på
Långgrundet, stod herrgården inflytt-
ningsfärdig och arbetet med uthuset på-
börjades. Detta skulle innehålla stall, la-
dugård och bostad åt rättaren, som flyt-
tade in sommaren 1895. Ett av uthusets
utrymmen har använts som isbod, för
förvaring av is under somrarna — en van-
lig metod för att klara kylförvaringen.

sedan länge, men placeringen där disku-
terades in i det sista. Eftersom berggrun-
den sluttade kraftigt där sågen skulle stå,
fick man frakta sten från Kalmaren till
utfyllnad - ett tidsödande arbete.

Såghuset byggdes i två plan dä r det
övre, där timret sågades, blev stort, rym-
ligt och ljust. Det nedre planet, dä r man
tog hand om sågspillet skulle också byg-
gas med så stort ljusinsläpp som möjligt.
Pann- och maskinhuset byggdes av tegel
i nyromansk stil. Valet av tegel gjordes
troligen utifrån säkerhetskrav och stil-
valet utifrån den tidens arkitektoniska
strömningar.

I februari 1895 stod byggnaderna klara
och provkörningen av maskinerna kunde
börja. I början av mars kom produktio-
nen i gång. Ultvedt skrev då till Kempe:
” Det är emellertid en outsäglig fröjd att
få se nysågade bräder utlagda på block-
en i brädgården, äfvensom att få inandas
färsk sågspå nsdoft här på skären.”

Den elektriska belysningen skulle bli
omfattande och arbetena med denna
drog ut på tiden. I slutet på oktober 1895
var belysningen i sågen i full gång.

Timmerupplag och timmerspel
Redan i den inledande planeringen tänk-
te man sig ett timmermagasin för vinter-
sågning på Stengrundet. Med hjälp av en
s.k. timmerhäst (en slags hissanordning
på räls) skulle man kunna lägga stora
timmerhögar på kajen. Arbetet med att
färdigställa detta tog bara ca tre månader
och stod färdigt att tas i bruk i början av
september 1894.

Från timmerupplaget byggde man se-
dan ett timmerspel fram till sorterings-
bommen framför sågen, så att timret
vintertid kunde transporteras där emel-
lan på mekanisk väg.

Sågen brinner
Den 16 februari 1923 brann sågen ner till
grunden. Man påbörjade genast upp-

Sågverksbyggnad och maskinhus
I april 1894 började man lägga grun-
derna till sågen och maskinhuset, sedan
kajtimringen blivit färdig. Lokalisering-
en till Långgrundets norra ände var klar Sägen brinner
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byggnaden av den nya sågen som stod
klar åtta månader senare.

Vågbrytare
För att skydda timmermagasinet mellan
Stuguskär och Stengrundet insåg man
att det var nödvändigt att bygga en våg-
brytare ut från Stengrundets norra ände.
Detta arbete gjordes vintertid, genom att

man sprängde sten på Kalmaren, som
sedan transporterades med hästar över
isen. 40 man arbetade och lyckades på
mindre än tre må nader färdigställa våg-
brytaren. Arbetet gjordes mycket nog-
grant efter ritning av Gustav Nordell.

Nya sågen.

för att ta emot fartygsbefäl från uppank-
rade fartyg. Bygget stod klart sommaren
1895.

Vintern därefter byggdes tre av de pla-
nerade sex pråmskjulen utmed kajen. De
skulle underlätta lasten av pråmarna vid
dåligt väder. Ritningarna gjordes av Gus-
tav Nordell.Kontoret

Till en början fanns det inte någon kon-
torsbyggnad, utan i stä llet användes en
arbetarbostad (tvåan) på Långgrundet
för ä ndamålet. Kontorsbyggnaden skul-
le ligga på herrgårdsområdet i nä rhet till
förvaltarbostaden. Huset ritades av Gus-
tav Nordell och har många likheter med
den övriga arkitekturen på skä ret.

Tre kontorsrum inrymdes på botten-
plan, och på övre våningen bostad åt för-
valtaren samt en lägenhet. Huset togs i
bruk på hösten 1895.

Handelsboden
De första åren skedde handeln med mat-
varor provisoriskt i det s.k. ” norra maga-

Hamn och brädgård,
magasin och pråmskjul
Ungefä r mitt på brädgårdskajen på Lång-
grundet byggde man, som en utlöpare,
en ångbåtskaj. På denna byggdes två
byggnader, ett hamnmagasin och ett

hamn- och brädgårdskontor.
Mellan denna utbyggnad och själva

brädgårdskajen anlades en småbåtshamn



"Österrike" på Stengrundet.

sinet” på Långgrundet. Rörelsen drevs
av Håknäs Handelsaktiebolag som hade
monopol på skäret. Så småningom blev
det aktuellt med byggandet av en perma-
nent handelsbod som skulle ligga i närhet
till herrgården. Gustav Nordell gjorde rit-
ningar i likhet med tidigare bebyggelse.
Bodlokal, kontor och packbod inrymdes
på bottenplan, medan övervåningen blev
en trerumslägenhet. Dessutom byggdes
källare och uthus. ” Boa vor” som han-
delsboden kom att kallas, togs i bruk
under 1896. Handelsföreståndare var då
J. P. Englund. 1943 övertogs affären av
Konsum.

och riktning norrut. De var ämnade en-
dast åt arbetare och inrymde i huvudsak
stabbläggare och sågverksarbetare.

Ordenshuset
På senare delen av 1800-talet kom God-
templarorden till Sverige. Dess idéer om
loger, engagerade mot alkoholförtäring,
spreds snabbt över landet och väckte så-
dant intresse att det redan den 6 augusti
1893 bildades en loge på Norrbyskär vid
namn ”1895 Kustbevakaren”. Till en bör-
jan inrymdes verksamheten i arbetarbo-
städer, men större lokaler behövdes snart.
Därför byggdes ett ordenshus i två vå-
ningar på Långgrundets sydudde vid
Tannskärsviken. Denna plats var vack-
ert belägen, något vid sidan av industri-
bebyggelsen och gav ett lugnt intryck.
Pengarna till virke och inventarier låna-
des av bolaget, som senare efterskänkte
skulden till Norrbyskärsgodtemplarna.

Arbetarbostäder på Stuguskär
Sedan sågen tagits i bruk insåg man att
det behövdes fler bostäder på skäret. Den
planerade hyveln på Tannskär skulle ock-
så innebära fler arbetare. Sålunda byggde
man i slutet på 1890-talet 12 st bostads-
hus på Stuguskär. Dessa hyggdes efter
samma ritningar som husen på Lång-
grundet, men de belädes med tegelfasad
i stället för trä. Husen placerades utmed
en gata, med början vid handelsboden

Övrig bebyggelse
Efterhand som verksamheten utveckla-
des och allt fler människor kom till skä-
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naden bodde en man som läste en poli-
tisk skrift med namnet " Nya samhället '.
Detta var så uppseendeväckande att hu-
set fick just namnet "nya samhället” .

Huset norr därom fick namnet klondy-
ke p.g.a. att många under byggnationen
emigrerade till andra sidan Atlanten. Det
större huset, närmast sågen fick namnet

Norrland, för att det låg norr om övriga
bebyggelsen.

På Blågrundet uppfördes ytterligare
en byggnad för säsongsarbetare som fick
namnet Österrike p.g.a. sitt läge öster om
de andra husen.

En byggnad mellan husen nr 12 och
13 på Långgrundet fick heta 12Vi. I folk-
mun hette den pollenta efter det gula
pollentagrynet som var en vanlig ingre-
diens i maten under första världskrigets
livsmedelsbrist. Där fanns både lägenhe-
ter och utrymmen för lösarbetare.

Intill hyveln uppfördes en byggnad i
tre vå ningar som flyttades dit från Kyl-
ören. Under flyttningen var det orolig-
heter i en grekisk ort som hette Larissa.

ren, blev behovet av olika byggnader
större.

Utan kronologisk ordning anges i föl-
jande, de viktigare byggnader som upp-
fördes på skäret:

Från sågen byggde man en linbana
över till Kalmaren, i vilken man frakta-
de sågspån, som i sin tur lastades på båtar

från en lastkaj på Kalmarens västsida.
På Stuguskär byggdes bl.a. snickeri,

smedja och slakteri. Väster om affären
byggdes en förmansbostad något större än
arbetarbostäderna, också denna i tegel.

För att inrymma alla de arbetare som
inte var bofasta på skäret, de s.k. lösarbe-
tarna, byggdes det på flera platser större
byggnader med plats för mycket folk. I
dessa kunde det stundom bli trå ngt, då
allt för många bodde under samma tak.
På Långgrundet byggdes flera sådana
hus, som alla fick säregna namn. Paral-
lellt med, öster om Långgatan, placera-
des fyra större byggnader. Den närmast
sågen var störst med tre våningar, medan
de andra hade två. I den sydligaste bygg-



Huset fick då namn därefter och kalla-
des Larissa. Huset hade 16 rum som in-
rymde kolare, lösarbetare och en del fa-
miljer. På nedre plan inrymdes även en
caféverksamhet.

Stuveriarbetarna bosatte sig i en annan
lösarbetarbostad, som byggdes på Trut-
hällan. Den fick heta "Solehemmet” , ef-
ter en anrättning bestående av tunnbröd,
doppad i köttbuljong eller saltat vatten,
som var vanlig bland stuvarna.

Längst ut på Stengrundets norra udde
byggdes ett prämvarv. Verksamheten på
skären krävde må nga pråmar för bl.a.
skeppning av virke mellan brädgårdar-
na och fartygen, och egen produktion av
pråmar var därför fördelaktig.

Öster om ” trean” på Långgrundet
byggdes ett hotell med tre rum för uthyr-
ning. I en matsal serverades också lagad
mat åt gästerna. Den i januari 1908 inrät-
tades postkontor i denna hotellbyggnad.
Tidigare hade man fått hämta sin post
på kontoret på Stuguskär. Så småningom
blev behovet av hotellrum större. På Stu-

guskär hade man planerat för ett café och
bageri, och beslutade sig därför att bygga
dessa i ett hus som också kom att inrym-
ma ett hotell om åtta rum och matsal.
Denna byggnad stod klar 1924 och pla-
cerades väster om affären, men i närhet
till herrgården. Det gamla hotellet lades
ner och byggdes om till boningshus, ef-
tersom behovet av bostäder var stort.

Under första världskriget var det svårt
för säsongsarbetarna att skaffa mat. Bola-
get, som ville ha stark arbetskraft, byggde
då folkköket nedanför nr 18 och 19 för ut-
spisning av arbetarna, så att dessa skulle
kunna arbeta bättre.

Söder om folkköket byggdes änkehuset
där änkorna fick bo tillsammans.

På Långgrundet byggdes dessutom ba-
garstugor, tvättstugor och snickeriverkstä-
der åt de boende. De hantverkare som
kom till skären bosatte sig huvudsakli-
gen på Blågrundet där de drev sin verk-
samhet.

Norrbyskä r är idag ett mycket omtyckt
utflyktsmål med många inkvarterings-

Langgrundskajen mot söder.



da på upptäcktsfä rd längs Norrbyskärs
vikar och stränder.

Utställningen ” Livet på Norrbyskär
1892-1952' berättar om livet i det uni-
ka sågverkssamhället, av många kallat
mönstersamhälle.

Kyrkan på Norrbyskär och Norr-
byskärs Värdshus är andra attraktioner.

möjligheter, som verkligen kan rekom-
menderas och som efterhand utvecklas
ytterligare. Många insatser pågår för att
ytterligare förtydliga hur livet och sam-
hället gestaltade sig här.

Norrbyskä rs Museum — det gamla
ångmaskinshuset — har förvandlats till
ett modernt museum med historiska
utställningar, konstutställningar, konst-
hantverksshop och servering. Här kan
man hyra kanot eller segelbåt för att gli-

Lär dig mera om SKOGENS KULTURARV
Filmen SKOGENS

KULTURA*V

Denna spännande film guidar dig genom ett skogslandskap,

fullt av lämningarna efter våra förfäder. I varje miljö berättar
våra sakkunniga hur du kan bedriva ett effektivt skogsbruk
utan att skada lämningarna. I filmen finns också animeringar
som beskriver hur lämningarna en gång kan ha sett ut.
Pris: 499:-

LTURARV
Handledningen
En lärorik handledning som visar hur du upptäcker, känner
igen och hanterar spåren från tidigare kulturer och
markanvändning. Boken är rikt illustrerad med färgfoton
och vackra, pedagogiska teckningar av Nils Forshed.
Den är gjord f ör att ha med ifält.
Pris:250:-

Beställ nu!
Ring SkogForsk på 018-18 85 31
eller beställ den på www.skogforsk.se

O
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