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.Och såg vid såg jag såg
varthelst jag såg!
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Författaren Elias Sehlstedt myntade det klassiska uttrycket efter att ha besökt trä-
staden Sundsvall i mitten på 18DD-talet och sett bygdens alla sågverk. Men det räcker
med att hälsa på hos motorsågssamlaren Magnus Mattisson i Vinnö utanför
Kristianstad för att förstå den fulla vidden av ordspråket.
För honom har gamla motorsågar blivit en livsstil. Dyrgripen i samlingen-Alaska 1)
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Magnus Mattissons har runt 650 motorsågar i sin samling i Vinnö. Hans dröm är att kunna ett öppna ett stort motorsåqsmuseum.

Det doftar olja och motorsågsbensin lång väg. Mag-
nus Mattisson i Vinnö har uthuset sprängfyllt med
motorsågar. Både gamla och nya, svenska och ut-
ländska.'

- Mitt största bekymmer är att jag inte har plat
för fler, säger Magnus och demonstrerar Ala ka 1
som är prototypen till Husqvarnas första erietill-
verkade storsäljare, en MS 90 tillverkad 1957. En
raritet som bara finns iytterligare två exemplar båda
på Husqvarnas eget museum.

Men intresset var väckt och samlandet började ta
fart. Magnus fick snart kontakt med andra motor-
sågssamlare och 2005 öppnade han internetforum-
et www.chaincollectors.se

- Där utbyter vi erfarenheter, säljer och byter
motor ågar. Vi är 3700 medlemmar och har 75 skri-
vand b ökare varje dag.

Drömmer om museum
Magnus Mattissons har runt 6.50 m t I'S 1M i Hin
samling.Hans dröm är att kunna 'Il 11111\ iu st( rt
motor å mus lim. M n I" bl 'm 't är alt hitta '11

Ett tuffare läge idag
- Det är ett tuffare läge idag, alla ersättningar sjunker hela ti-
den och alla krav är mycket hårdare, säger Anders Rooth.

Men även samhället har förändrats och till följd av detta har
sp lmi .sbruk, överkonsumtion, kreditbetalning, sms-lån och
p 't rdcrbc uällnin arna ökat. Det positiva är att det j dag har
blivit l~tttClr att tala m ekonomiska problem och därmed lätt-
tar au be m hjälp.

När ja b rja I ' här var det en 'kam m n nu pratar man
mer ppct m ek n mi ka pr bl m, säger Ander Rooth.

Budgetrådgivarna
ställer upp för dig!
Har du för lite pengar kvar i plånboken och långt
kvar till nästa löning? Har du högar med obetalda
räkningar som ligger och fordringsägare som flåsar
dig i nacken? Eller vill du bara ha några enkla tips om
hur du skapar en årsbudget? Då kan du kontakta nå-
gon av Kristianstads kommun båda budgetrådgivare
- Ulrika Magnusson eller Anders Rooth.

Det är inte alla som vet om att budgetrådgivarna finns till. Att
arbeta förebyggande är en viktig del av budgetrådgivarnas
verksamhet. Gymnasieungdomar vars nästa steg är att flytta
hemifrån och före detta missbrukare som behöver ekonomisk
hjälp, är några av målgrupperna i det förebyggande arbetet.
Budgetrådgivarna samarbetar även med medborgarkontoren
och överförmyndaren. '

Fler ber om hjälp
Förra året hjälpte budgetrådgivarna i Kristianstad nästanJöu
hushåll med 314 ärenden. Trycket är stort och har blivit större
de senaste åren, tycker Anders Rooth som arbetat med bud-
getrådgivning i elva år. Han menar att det ekonomiska läget
med lågkonjunktur är den främsta orsaken till att många har
svårt för att få ekonomin att gå ihop.
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lämplig lokal till en rimlig kostnad.
- Eftersomrnotdrsågssamlandetär en fattigmans-e

hobby har jag inte möjlighet att hyra in mig i en
större lokal, säger han. Nu försöker jag finansiera
samlandet genom att reparera och sälja delar till
samlarsågar.Dessutom sälj r ja h repar rarmo-
derna motorsågar.

Magnus började samla m t r ågar för sex år se-
dan.Tidigare jobbade han i lantbruket, men en rygg-
skada satte definitivt stopp.

- Jag låg ipincip i sän n i 't I r O h rund rade
på vad jag.skulle ägna re tcn av liv 'l t, sä er han.
å började jag fundera på molors 'ar, ila kedjor

och reparera sågar var ju iIll Se Hnstr~n and .

Började med skrot
Till en början fanns 18 mot rså 'ur i samlin n.

- Det var mest skrot, ä r Ma 'nUHo h blickar
på de nu proppfulla hyllorna i uthus l.

Här trängs gamla slitna så ar av märken s m x-
empelvis Dolmar, Mall, Mc ull ch, Hornelitc med
Husqvarna, Stihl och Jon red' så ar.

..
otypen till Husqvarnas första serietillverkade storsäljare MS 90.
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1940-talel får man vara beredd att betala en slant för,
men de flesta gamla sågarna betingar bara någon.,
hundralapp i värde. Allt beror på skick och modell.

Motorsågens historia
amiand 'l hur 'Il Ma 'nus Hm tt otroliua k unxku-

I r om 111 l rs .ns his; ria.
- Den första kedjedrivna 111 l rss n var av mär-

ket Sector om kom runt 191 , b rättar han. Den
blev väl aldrig någon större succe ch int förrän de
stora, tunga tvåmanssågarna introducerades på
1930-talet började det hända saker i skogsbruket.

- Men den stora revolutionen i skogsbruket kom
1957. Då konstruerades den första sågen med mem-
branförgasare, vilket möjliggjorde att hela motor-
ågen kunde vridas, oberoende av förgasarens läge.

Nu kunde motorsågen användas till att både kapa
ch kvista med.
Men nya sågar i all ära. Det är de gamla som Mag-

nus hjärta klappar extra hårt för.
- En gammal motorsåg har en själ och en histo-

ria väl värd att berätta, säger han.

För att hantera de första kedjedrivna motorsågarna krävdes två
starka skogshuggare. Här demonstrerar Magnus en mall med
bågsvärd från 1948.
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till' Itt il' 0111IIJ I",
- När ja b rj adc här var del en skam men nu pratar man

mer öppet om ekonomiska problem, säger Anders Rooth.

.~.~-Se möjligheterna'
Varj ärend s r olika ut, m n d t finns vissa nkla tip om
var] . hush ll kun tu till si ,

I~n rshu I 'I ~ 'r di 'n kl II' v 'I'sikl Il 'h ~ 'IlOIII /l11 m
nu Isb ,( du ullu I' knin ur lin lvii 'I' mUJ) dc stmlll )1Plll'I1H,sbl-
icr And rs I oth.
- Att inför kaff'a pärmar med en månadsstruktur är ett bra

ätt att få ordning på räkningar som ska betalas. Lite struktur
kapar ordning som gör att man ofta mår mycket bättre, säger

Ulrika Magnusson.
- Gärna i glada färger, lägger Anders till. Det är viktigt att

man försöker hitta det roliga i vardagen och ekonomin. Man
måste se möjligheterna och en av möjligheterna är att ringa till
oss, säger Anders Rooth.

Fem handfasta tips för bättre ekonomi
• Prioritera dina räkningar HEM= Hyra, El, Mat
• Lägg upp en årsbudget och buffertspara (www.konsument-

verket.se)
• Ring fordringsägaren, ofta går det att komma fram till en bra

lösning
• Håll koll på räkningar och andra papper och vänta inte för

länge med att be om hjälp
• Spara först - köp sen.

Kristianstads kommuns båda budgetrådgivare - Ulrika Magnusson eller Anders
Rooth ger fem konkreta tips för en bättre privatekonomi.


