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Ågikällor' diskuteras jnrnumer Bränslet :utgjordes till,, Största de-
intenslvr o b 'däi'ifir,miste rlen gay , sågspån som man fick, .vid
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man finne idet gamla ` maskinrum.met hos Ödeshögsverken . Man
ustat och4 pyst, när denn var igång .
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Blomkvist vet berätta katt det
egentligen var ångpannans kon-
dition som avgjorde hur stof, ef-
fekt man kunde få ut. Till, att

mbYgdsförening , och'a finns rhos i_ .andra :,masliit}erna' vid, .` fabriken, 1 börja med när jag eldade pannan
eshäå verken; L+n äkta ansna~ sam~a,en,genelator, sa:,att ;man var trycket 7,5 kilo, säger' hån,

o ni ;giealttså. • Heinbygds1 argu e ;c eie Yr> k sirg}n fordax egE. men: sedan sattes detta ner efter
t ef ; sl ot haxdet Il f
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ff tenf också e ek r rb&steu ar att den skall bCa>Sa mera sb~lrangmaskinen ut
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gås°j><iyby~ e18 14a,ktiskt-so
dåv sgalv a ~maskinen.$ ;~ftetr

gpananxar, inmurad c~Cli . .
:s anp SSAt just, för maskiz3@t
%kå iClelrte~.fugera,oi±bygg
eden rlvs . ? Oxlj'r iaii vill ?ifi t#å
Kaskin n'?f~ån;platsen ; maste man
EiYså ugöra'`cln xekonäftuktion ` avi
gghaddn' •rh nian vill a$}~åing
{ta thtit måshinns håritn t ;
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n som m ur det var-na'
iåskinen vari gang ar Vikt r
lomk ist, `(Iis)o San eldåd'
askmen tills for 10 ar se,dazf .*< - i
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maskinen som är-möjligt, är nog
Hembygdsföreningens ordförande
Bertil Nises . De som har varit
med på .den tiden då maskinen
.kördes bör alltså kontakta, honom
eller någon annan i Hembygds-
.föreningen, och berätta vadde vet
Ju förr' dess bättre. "' Minnet . kan
svikta .ju. äldre man` blir, :'och .det
vore ju synd omintressanta .fak-
ta bleve .bortglömda .

7iktor Blomkvist i Visjö har va-
•it med • och eldat maskinen på
len tiden det begav sig . Det var
lock inte den enda. Han eldade
,ckså ångmaskinen vid Erik-Ax-

elssons såg i Skrädeberg .
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