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Friska industriinitiativ i By 
Morshyttan vill bli fabriksort 

 

Främsta förespråkaren för att 
göra Morshyttan t i l l  ett 
industrisamhäl le har varit dess 
stat ionsmästare,  hr Arne Åberg. 
Han såg platsens goda kommu-
nikationsmöjligheter med järn-
väg direkt  invid industr iområ-
dets gräns och efter bearbet-
ning av de styrande inom By 
kommun resulterade init iativet  i  
en smula reklam för det t i l l -
tänkta industr iområdet. 

Den förste al lvarl ige spekulan-
ten var en sågverksägare som 
byggde ett  ar isågverk på indu-
str iområdets sydsluttning. Svåra 
förhål landen på trävarumarkna-
den gjorde emellert id att  sam-
häl lets första industr i  så små-
ningom måste slå igen. 

Medan sågen ännu arbetade 
för högtryck med sina mellan 
to lv  och femton anstäl lda kom 
ännu en industr i  t i l l  platsen. 
Det var den ännu verksamma 
mekaniska verkstaden där man 
gör bagageräcken t i l l  ett  par av 
de vanl igast  förekommande 
bi lmärkena.  Då verkstaden 
stundtals  har ungefär l ika 
många anstäl lda som sågverket 
hade behövde industr in i  Mors-
hyttan ett  s lag över 20-talet 
man,  v i lket  inte var föraktl igt 
med tanke på  den t idigare när-
mast totala arbetsbristen inom 
samhäl let.  

— Det var  tr ist  det där  med 
sågen konstaterar  stationsmäs-
tare Åberg.  Vi  började så smått 
gå här  och hoppas på att sam-
hället  skulle  få ett  uppsving 
som man inte vågat drömma 
om tidigare.  Och än har  vi  inte 
s läppt de planerna.  Går  det 
som vi  vi l l  kan det hända att  
kommunen bygger  en industr i-
fastighet för  uthyrning vi lket 
väl  al lt id bör  kunna st imulera 
någon init iat ivkraft ig  företaga-
re.  Jag vet att  denne i  så fal l  
får  al l  r imlig  hjälp från kom-
munens s ida. 

En händelse som ser ut  som en 
tanke är att  Morshyttans sta-
t ion,  paral lel l t  med försöken 
med industr ial isering av områ-
det,  fått  en kraft ig dimensione-
rad lyftkran för lastning av 
tyngre gods.  Detta gör att t im-
merlastbi lar  från hela det omgi-
vande r ika skogsområdet kom-
mer i  en jämn ström t il l  lastka-
jen i  Morshyttan. Härifrån bör 
det inte bl i  några större svårig-
heter att  ordna va-
rutransporterna. 

Vatten och avlopp ordnas. 
Det f inns ingenting som talar 

för att  placeringen av en indu-
str i  här i  Morshyttan skul le vara 
ofördelaktig säger hr Åberg. 
Industr iområdet l igger i  ome-
delbar anslutning t i l l  både 
landsväg och järnväg,  v i lket  gör 
att  förbindelserna med södra 
Norrland och hela Mellansveri-
ge är  de bästa tänkbara. 

Jag vet att  många företagare 
frågar s ig om vatten-  och av-
loppsfrågan är löst  för området. 
Detta är  ännu inte fallet ,  men 
den dag något sådant bl ir aktu-
el lt  vet  jag att  kommunen ome-
delbart  real iserar de projekten. 
By socken skul le inte skadas av 
att  få  några f lera industr ier 
inom sina gränser och för sjä lva 
Morshyttans samhäl le skul le 
varje  företagare på industr iom-
rådet hälsas med den största 
glädje. 

 

  
 

BY (DD).  Går det som de styrande i  By kommun vi l l  kommer det 
än så länge ungefär hundra personer starka samhäl let  Morshyttan 
att  bl i  ett  industr icentrum — åtminstone i  miniatyr.  För några år  
sedan började man göra reklam för samhäl lets industritomter och 
t i l l  dagens dato har man lyckats få  två industr ier  att s lå  s ig ned 
där,  varav tyvärr  den ena tv ingats s lå  igen.  Det berodde dock inte 
på läget,  som är ypperl igt  utan fastmer på andra omständigheter,  
som väl  varken kommunen el ler  företagaren kunde råda över. 

 

Här finns all den lastkapacitet en befraktare kan önska sig. Tids-
studier på lyftkranen vid Morshyttans station har visat att en tim-
merlastbil kan lossa på futtiga nio minuter om det kniper. 

Den dag någon industritomts-
spekulant stiger av tåget i 
Morshyttan kommer stations-
mästare Arne Åberg att vifta 
extra elegant med signalspa-
den. 
 


