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Många är de forskare, författare, filosofer, förståsigpåare och all-
deles vanliga medborgare som helst och gärna framhåller natu-
rens, i allmänhet och skogens i synnerhet, stora betydelse för det 
mentala hälsoläget hos oss nordbor. 

Nog talar träden i skogen om en tid, som är en annan än den män-
niskan själv lever i. Träden förbinder henne med redan levda liv, 
och med liv som komma skall.

Det är parkchefen som formulerar sig. Han liksom flera andra ta-
lar med darr på stämman om skogen som en orörd och oförstörd 
värld dit vi går för att slippa undan den påfrestande civilisatio-
nen, dit vi går för att fly i såväl tiden som rummet. En professor i 
idéhistoria menar att: 

…många svenskar innerst i sina hjärtan bär en dröm om skogen. 
I den drömmen är skogen djup och vild, någonting att sjunka ner 
i snarare än att gå in i, som om skogen vore ett tillstånd, inte ett 
område.

Förmodligen skulle vi kunna göra minst ett dubbelnummer av 
tidskriften Västerbotten om våra och andras förhållanden till sko-
gen – kanske rentav Skogen med stor bokstav.

Men skogen är uppenbarligen också en hel del annat. Sveri– 
ge räknas som världens näst största exportör av sågade trävaror, 
tredje största exportör av massa och fjärde största exportör av 
papper. Det är skog det med. 

I årets första tidskriftshäfte berättar vi om den rasande raska 
omvandling av sätten att bruka denna skog, som ägt rum under 
framför allt andra halvan av 1900-talet. 

Som redaktör bugar och bockar man naturligtvis när någon 
kommer med bra och intressanta uppslag. Så det gjorde jag när 
Svante Adelhult hörde av sig och inte bara föreslog ett temanum-
mer om skogsbrukets mekanisering, utan också lovade att leve-
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Någonstans i Västerbotten.

rera i princip hela materialet. Vad jag emellertid inte var 
riktigt på det klara över, var att det här med skog det är ett 
brännbart ämne – i flera bemärkelser. Den strid som pågår 
mellan olika falanger i fråga om det svenska skogsbruket 
hade gått mig rätt spårlöst förbi, förmodligen eftersom jag 
aldrig varit särskilt betuttad i skogen vare sig som plats för 
de djupa fantasierna eller som råvarutillgång. 

Det blev till att läsa Maciej Zarembas svidande vidräk-
ning med det moderna skogsbruket i boken Skogen vi 
ärvde. Och under flera månader har jag hängt kvar vid 
Naturskyddsföreningens pilgrimsfärd över renrakade kal-
hyggen i Härjedalen som rullat i den kommersiella televi-
sionen, på temat »Sverige ser inte längre ut som du tror«, 
till slagdängan »Den gamla dansbanan« med sång av sa-
lig Åke Grönberg. Sverige låter inte längre som förr, kunde 
man tillägga.

Vän av ordning och reda frågar sig då om vi i tidskriften 
Västerbotten kan skriva kulturhistorien om skogsbrukets 
mekanisering utan att i samma häfte ägna lika mycket ut-
rymme åt en kritik av detta bruk? Jo, jag tycker det. Resan 
från handsåg till skördare är definitivt en historia att be-
rätta. Att utvecklingen dessutom i många stycken utspelat 
sig på tidskriftens hemmaplan gör inte insatsen mindre 
angelägen.

Skogsmuseet i Lycksele fyller 30 år och den del som kall-
las Maskinepoken blir 20, vilket uppmärksammas med en 
artikel av museets tekniker Ture Hennersson. 

ANDERS BJÖRKMAN, REDAKTÖR
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Vintern 1936 högg min pappa timmer i Lycksaberg. Min mamma var kocka 
för arbetslaget. De fann varandra och flyttade till Lycksele. När jag gick i 
realskolan blev det tal om vad jag skulle bli. Pappa, byggjobbaren, sa: »Bara 
du slipper mura fasad på vintern.« Scoutledaren, prästen, var mer konkret: 
»Du ska läsa till präst.« Så jag pluggade teologi i Uppsala men prästvigdes 
inte. I stället blev jag ordbrukare som radioreporter, politiker och marknads-
förare.
 Pappa slutade jobba i skogen före motorsågens intåg. När han gick bort 
vid 79 års ålder hade maskinerna för länge sedan ersatt det manuella 
skogsarbetet. Det är en rasande snabb teknikhistoria, väl värd att berätta.

Svante Adelhult

Vid drivningen i Lycksaberg. Artikelförfattarens mor tvåa från höger. 
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Utvecklingen i årtal

1940-tal
Motorsågar börjar användas. Traktorer sätts in för virkes-
transporter på basvägar.

1950-tal
Plockhuggningen avlöses av trakthyggesbruk med kalav-
verkning, markberedning, plantering och röjning. Motor-
sågen blir lättare och mer användbar. Halvbandstraktorer 
förbättrar framkomligheten. Linkranar underlättar last-
ningen. Hydrauliken gör sitt intåg. Barkningsmaskinen 
Cambio och skogstraktorn BM Bamse presenteras.

1960-tal
Stort intresse för mekanisering under mottot: »Ingen man 
på marken, ingen hand på virket.« Trekvartsbandare och 
midjestyrda skotare konkurrerar ut hästen för terräng-
transporter. Träden börjar fällas maskinellt. Processorn 
kvistar och kapar. Skogsbruksmetoderna kännetecknas 
av stora kalhyggen, maskinell markberedning och flyg-
besprutning av lövsly. Skogsarbetarnas arbetsvillkor för-
bättras. 

1970-tal
Gripprocessorn utvecklas. Tvågreppskördaren fäller, kvistar 
och kapar träden. Mätautomatik med mikroprocessorer in-
förs i skogsmaskinerna. Skotaren har ett fungerande grund-
koncept. Skogsfabriken står på topp. Konfrontationernas år-
tionde: allmänhet, miljörörelse och massmedia protesterar 
mot skogsbrukets metoder. Skogsarbetarstrejk. 

1980-tal
Engreppsskördaren fäller, kvistar och kapar med ett aggre-
gat i spetsen på en kran. Rationaliseringar och omstruktu-
reringar. Mer reglerad skogsvård och avverkning.

1990-tal
Engreppsskördaren slår igenom helt i både slutavverk-
ningar och gallringar. Privata maskinägare sköter driv-
ningarna på entreprenad. Ny skogsvårdslag och ökad 
miljöhänsyn.

2000-tal
Delautomatiseringar. Stagnerande produktivitet, hårt 
kostnadstryck och växande behov av nytt tekniksprång.
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Med start på 1950-talet gjorde mekaniseringen ett 
tekniksprång under tre–fyra decennier med Norr-
land som föregångare. Tekniska lösningar utarbeta-
des på basis av ett nära samarbete mellan storskogs-
bruket och maskintillverkare som ÖSA, Östbergs 
Fabriks AB i Alfta; Rottne Industri; Bruun System i 
Filipstad; Kockums i Söderhamn och Umeå Meka-
niska. Utöver Umeå Mekaniska hade Västerbotten 
på 1960-talet fem skogsmaskinstillverkare – Doro-
verken i Dorotea, Hultdins i Malå, Stensele Meka-

niska, Tegs Mekaniska och Vilhelmina Mekaniska – 
samt krantillverkaren Cranab i Vindeln.

Innovatörer dök upp överallt. Långt ifrån alla hade 
någon formell teknisk utbildning men de tillförde 
ändå skogsmekaniseringen idéer och utveckling. Till 
den lysande skaran av entreprenörer och tekniska 
snillen hör bland andra Lennart Bergholm, Umeå, 
Lars Bruun, Filipstad; Jan »Skogsjan« Eriksson, Sö-
derhamn; Allan Jonsson, Vindeln, Calle »Dunder« 
Larsson, Hede och Martin Östberg, Alfta. Betydel-

En norrländsk teknikhistoria
SVANTE ADELHULT

I Sverige fick det moderna industrisamhället sitt genombrott i början av 1900-talet. Trä och 
järn blev stora exportprodukter. Järnvägsnätet band ihop regionerna och var en stark motor i 
industrialiseringen. Stambanan genom övre Norrland drogs långt från kusten, tanken var att 
järnvägarna skulle bryta ny mark och kolonisera landet enligt amerikansk modell. På 1920-talet 
hade Sverige förvandlats till en industrination. Industrialiseringen påverkade även den tekniska 
utvecklingen inom jordbruket. Riktig fart tog den dock inte förrän efter andra världskriget. Att 
mekaniseringen inte bara var orsakad av att tekniken blev billigare framgår av antologin Jordbruk 
och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Där anges som en annan viktig orsak att urbaniseringen 
dränerade landsbygden på arbetskraft. Förhållandet var detsamma inom skogsbruket, som länge 
var lågteknologiskt. God tillgång på arbetskraft var en av de faktorer som fördröjde mekaniseringen.

Fällsågning skulle göras utan paus. Den som »rätade på ryggen« räknades inte som huggare.
BERTIL EKHOLTZ/VBM ARKIV
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det vill säga avskiljning, till bondehemman och ny-
byggen i stort sett avslutad i mitten av 1800-talet. 
Det var jordbuksmarkens tjänlighet som graderingen 
i avvittringen utgick ifrån, inte från timmerförrådet, 
skriver Anna Stjernström i Skogen – guldet från Nor-
den. Statens tilldelning var rundhänt med påföljd att 
de norrländska bönder, som hade råd med beskatt-
ningen av skogsinnehavet, blev stora skogsägare.

Först genom sågverksindustrins framväxt fick den 
norrländska skogen ett värde. Trävarubolagen be-
hövde virke och köpte inte bara skogar utan även 
avverkningsrätter, oftast på 50 år. Med avverknings-
rätter slapp de ansvaret för driften av jordbruket. 
Om bönderna blev kvar på sina gårdar skulle det 
dessutom bli möjligt att få tag på arbetskraft vid 
kommande avverkningar. Många avverkningsrätter 
gick ut vid sekelskiftet 1900. För att vara säkra på att 

sefullt var även att det fanns pådrivande beställare 
och finansiärer som Sven Embertsén hos SCA och 
forskare och utvärderare som Carl-Einar Malmberg, 
teknisk chef för Forskningsstiftelsen Skogsarbeten,

Skogsmaskinsmarknaden är liten och den teknis-
ka utvecklingen var snabb. Företagen konkurrerade, 
sporrade varandra, samverkade, bytte ägare och slogs 
samman. En skildring av skogsbrukets mekanisering 
i Norrland blir därför en teknikhistoria, som i många 
stycken även handlar om det som hände i andra 
landsändar.

Skogen får ett värde
Sedan Gustav Vasas tid ägde staten den mark som 
var obebyggd. Skogen ansågs dock sakna större värde 
och staten hade länge i omgångar avgränsat enskild 
skog från kronoskog. I Norrland var denna avvittring, 

Gallringsskotaren ÖSA 250 med 
grip från Hultdins i Malå, 1982.
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Skogvaktare från skogsbolagen och Domänstyrel-
sen (Domänverket) utbildades till arbetsstudiemän 
och blev pionjärer i det systematiska forsknings- och 
utvecklingsarbete som nu inleddes på allvar. Flera 
skrifter gavs ut och särskilt Handbok för huggare blev 
en succé. På Bergvik och Ala Nya AB fanns ett par 
handböcker i varje förläggning, noterar tidningen 
Skogen i ett reportage 1939.

Ytterligare två forsknings- och arbetsstudieor-
ganisationer såg dagens ljus, nämligen Föreningen 
Värmlands Skogsarbetsstudier, VSA, samt Mellan- 

få avverka blev bolagen tvungna att köpa skiftena. 
Frågan vållade en politisk debatt som vid årsskiftet 
1906–07 ledde fram till förbud mot bolagsinköp av 
skogsmark, bolagsförbudslagen.

Jordbrukare, jordbruksarbetare och kringvan-
drande egendomslösa diversearbetare, så kallade bo-
lackare, svarade för de arbetskraftsintensiva avverk-
ningarna och transporterna. Skogsarbete ansågs inte 
som ett yrke som krävde utbildning. Det brukade 
sägas att den som inte kunde något fick väl arbeta 
i skogen. Det kunde vem som helst klara av. Staten 
stimulerade rekryteringen av arbetskraft genom att i 
olika former av arrenden upplåta mark för att öde-
marker skulle odlas upp, emigrationen skulle brom-
sas och en fast skogsarbetarstam skulle byggas upp. 
Mellan 1850 och 1950 mer än fördubblade de fem 
norrlandslänen sin befolkning från cirka 400 000 in-
vånare till drygt 1,1 miljoner.

Organiserad skoglig rationalisering
Ända fram till 1950-talet utfördes skogsarbetet ma-
nuellt och under usla humanitära förhållanden. Häst-
köraren var entreprenör som tog på sig avverkningar, 
anställde huggare och ordnade förläggning. Skogshis-
toriska Sällskapets årsskrift 1991 berättar exempelvis 
att drivningar som sköttes av hästentreprenörer före-
kom långt in på 1950- talet i Åsele revir. Förändringar 
av metoder och redskap var länge mycket små, men 
en organiserad skoglig rationaliseringsverksamhet in-
leddes 1938, då en arbetsstudiekommitté inrättades 
av Föreningen Skogsarbeten. Föreningen hade bil-
dats 1927 som arbetsgivarorganisation för skogsbo-
lagen i Norrland, Dalarna och Norra Uppland. Man 
hade nära samarbete med Kungl Domänstyrelsen 
och tillsammans bildade de 1943 SDA, Föreningen 
Skogsarbeten och Kungl Domänsstyrelsens Arbets-
studieavdelning. 

För att hugga rätt. 
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modligen är »det första tydliga exemplet på den be-
römda goda triangeln i svensk skogsteknisk forskning 
och utveckling – som kom att bli en framgångsmo-
dell under mer än ett halvsekel – samarbetet mellan 
brukare, tillverkare och forskare«.

Man kan tycka en hel del om skogsbolag genom 
historien, men det var mycket tack vare starka 
skogsbolag som vi fick mekaniseringen. De har 
spelat en otroligt stor roll. Skogsbolagen byggde 
upp stora tekniska staber som var intresserade av 
mekanisering och samarbetade med tillverkarna. 
Det här förhållandet har vi ju inte i många andra 
länder, i Finland till exempel är andelen privatägd 
skog mycket större än i Sverige. Forskningsstiftel-
sen Skogsarbeten var ytterligare en aktör som drev 
på mekaniseringen. Forskarna, maskintillverkarna 
och bolagen hade under 60-, 70- och 80-talen ett 
fantastiskt bra samarbete som gjorde att Sverige 
blev ledande i skogsmekaniseringen. Kopplingen 
mellan skogsägare och industri är unik för Sverige, 
i varje fall var den det på den här tiden. Skogsbo-
lagen var både industriägare och skogsägare och 
till och med maskinägare. De krav som ställdes på 
virkeshanteringen kunde man nästan kommendera 
ut. Den kopplingen var till fördel och gjorde att det 
gick snabbt att mekanisera. Ytterligare en bidra-
gande sak var skogsbilvägarna, som gjorde att det 
blev ganska korta transportsträckor för skotarna. 
När det gäller själva den tekniska utvecklingen ska 
vi komma ihåg att vi hade gott om innovatörer i det 
här landet. Är det någon som särskilt ska nämnas, 
tycker jag att det är Martin Östberg som startade 
ÖSA. Han var en otroligt stor drivkraft på 70- och 
80-talen.

Hans Eliasson, ordf Skogstekniska klustret

och Sydsvenska skogsbrukets arbetsstudier, MSA. 
De tre arbetsstudieorganisationerna slogs 1963 sam-
man till Forskningsstiftelsen Skogsarbeten som 1993 
blev Skogforsk efter ett samgående med Institutet 
för Skogsförbättring. Skogforsk är i dag det svenska 
skogsbrukets eget forskningsinstitut, finansierat av 
skogsnäringen och staten. Forskningsområdena är 
virke, driftsteknik, skogsskötsel, natur och miljö, 
skogsträdsförädling, skoglig logistik och skogsbränsle. 

Huvudavtalet 1938 mellan SAF och LO, Salt-
sjöbadsavtalet, kan sägas vara arbetsmarknadens 
grundlag, präglad av samförstånd och samarbetsvilja 
på arbetsmarknaden, den så kallade Saltsjöbadsan-
dan. Saltsjöbadsavtalets detaljavtal om lönebildning, 
arbetsstudier med mera ledde 1948 till Arbetsstu-
dieavtalet, som reglerade att det var arbetsmark-
nadens parter som skulle hantera arbetsstudierna. 
Därmed var grunden lagd för rationaliseringen av 
skogsarbetet.

Den goda triangeln
Föreningen Skogsarbetens arbetsstudiekommitté ge-
nomförde 1939 tidsstudier på 30 huggares presta-
tioner. Huggarna fördelades på tre lika stora grup-
per. Den första gruppen fick använda och underhålla 
egna redskap, den andra gruppen fick använda egna 
redskap som underhölls av experter och den tredje 
gruppen använde fabriksnya redskap som sköttes av 
experter. Den andra gruppen presterade i genom-
snitt 20 procent bättre och den tredje gruppen 24 
procent bättre än den första gruppen.

I studien ställde tillverkarna upp med fabriksnya 
sågar, yxor och barkspadar. Sandvikens Jernverk sva-
rade för en expert som filade sågar och slipade yxor 
och barkspadar. I SLU-rapporten Skogsarbetets ratio-
nalisering och humanisering 1900–2011 och framåt 
skriver professor emeritus Bengt Ager, att detta för-
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Det rådde med andra ord en säljarens marknad. 
Priserna på trävaror och pappersmassa fördubblades 
respektive trefaldigades mellan 1946 och 1951. Trä 
och massa utgjorde då 60 procent av svensk export 
och svarade för nära 30 procent av sysselsättningen 
inom industrin. I tekniskt avseende låg Sverige ef-
ter USA men före övriga länder i Europa och stärkte 
alltmer sin ställning. Lönsamheten var hög inom in-

Råvaruboom och arbetskraftsbrist
Sverige hade en kraftig ekonomisk tillväxt under pe-
rioden 1945–1953. Landet drog nytta av en oförstörd 
produktionsapparat och ett uppdämt konsumtions- 
och investeringsbehov. Inom industrin ökade inves-
teringarna snabbare än någonsin mellan 1946 och 
1950. Exporten gynnades av att den svenska kronan 
blev undervärderad genom en devalvering 1949. 

Hans Eliasson, nestor inom den svenska 
skogsmaskinsbranschen.

H
EN

RI
K 

O
LO

FS
SO

N



12

tag på arbetskraft. Nu blev situationen snarare den 
motsatta. Redan under vintern 1950 rådde brist på 
skogsarbetare i hela norra Sverige. Arbetskraftsbris-
ten gjorde att skogsarbetarna fick en bra position i 
förhandlingarna och lönerna i fast penningvärde för-
bättrades under en följd av år. 

Den stora skogsarbetarstrejken 1975 resulterade 
i en avgörande förbättring i löne- och arbetsvillko-
ren. Det rådande ackordsystemet avskaffades och 

dustrin och Sverige hade en stor internationell kon-
kurrenskraft. Guldsitsen förbättrades ytterligare un-
der högkonjunkturen 1950–1952, »Koreaboomen«, 
då efterfrågan på råvaror var mycket stor.

Industrin ropade efter arbetskraft och många läm-
nade jordbruket för att flytta och arbeta inom indu-
strin. Norrland och nordvästra Svealand drabbades 
särskilt hårt av flykten från landsbygden. Skogsbru-
ket hade tidigare inte haft några problem med att få 

Ove Olsson började som timmerhuggare och slutade som anställd maskinförare.
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I de två böckerna Svenskarna och skogen tar pro-
fessor emeritus Lars Kardell med läsaren på en  
13 000 år lång skogspromenad, som startar när de 
första jägarna ser de sista mammutarna försvinna. 
I del två, Från baggböleri till naturvård, beskriver 
Kardell de snabba och dramatiska förändringar som 
skedde åren 1950–1990. Med hjälp av fossil energi 
har Sverige minskat behovet av arbetskraft i skogen 
– en person i en skördare avverkar många gånger mer 
än ett helt huggarlag för 100 år sedan. Arbetsinsat-
sen för att avverka och köra ut en kubikmeter virke 
från skogen sjönk från 0,7 till 0,09 dagsverken mel-
lan 1945 och 1990, det vill säga i storleksordningen 
tio gånger mindre. Sysselsättningen inom skogsbru-
ket minskade från cirka 150 000 årsarbeten 1950 till 
mindre än 30 000 i dag. 

Arbetsstudieorganisationerna SDA och VSA såg i 
förstone som sin uppgift att studera huggningsarbe-
tet för att undersöka möjligheter till effektivisering 
och rationalisering. MSA, som bildades senare, kom 
främst att ägna sig åt terrängtransporter och red-
skapsutveckling för såväl häst- som traktorkörning. 
I slutet på 1940-talet gjorde SDA vintertid några 
arbetsstudier i Lycksele. Man höll även några kor-
tare kurser, bland annat i körning med häst. Vidare 
erbjöds kurser för instruktörer i redskapsvård och 
arbetsteknik. Instruktörerna besökte sedan huggar-
lagen och körarna. Skogsvårdsstyrelsen, nuvarande 
Skogsstyrelsen, startade skogsbruksskolor på olika 
håll i landet, för Västerbottens del i Storuman och 
Burträsk. 1955 inrättade dessutom Domänverket 
fem egna skogsyrkesskolor, varav två i Västerbotten, 
nämligen i Lycksele och Vilhelmina. I Lycksele fanns 
under 1940- och 50-talen även en filningsverkstad, 
där verktygen slipades och filades.

Samtidigt som motorsågarna började introduceras 
i skogen stod det klart, att det mest angelägna pro-

skogsarbetarna fick månadslön. Förutom att inkom-
sten blev tryggare, minskades risken för skador, efter-
som ackordsarbetet var mycket stressfyllt. Ett annat 
resultat var att skogsarbetarna inte längre behövde 
skaffa och äga arbetsredskapen, vilket tidigare hade 
varit betungande när de själva fick finansiera köpet 
av motorsågen.

Det var ju otroligt bra att det blev månadslön. Den 
var väl inte så hög men man tyckte att man hade 
kommit till himmelriket. Vi var ju vana att jobba, 
det var ingen som satte sig på stubben och väntade, 
vi jobbade som vanligt hela dagen. 

Ove Olsson, f d maskinförare

För att bevara lönsamheten ökade intresset för tek-
nisk rationalisering. Skogsstatistisk årsbok 1961 kon-
staterar: »De successivt stigande arbetslönerna inom 
skogsbruket har som konsekvens fått en strävan hos 
skogsägarna att genom forcerad mekanisering av oli-
ka arbetsmoment minska behovet av skogsarbetare.« 
En annan viktig drivkraft för rationaliseringen inom 
skogsbruket var att konkurrensen ökade på världs-
marknaden. Skogsarbetarnas arbetsvillkor och arbets-
miljö hade uppmärksammats redan tidigare, nu sattes 
ytterligare fokus på dessa förhållanden. Rationalise-
ringar och arbetsmiljöförbättringar integrerades. 

Skogsteknisk revolution
Under andra halvan av 1900-talet sjönk virkespri-
serna i fast penningvärde med en knapp procent per 
år. Samtidigt steg lönenivåerna tre gånger. Inklusive 
skatter och arbetsgivaravgifter var en skogsarbetare 
fyra gånger så dyr 1990 som 1950. Under denna pe-
riod, »den skogstekniska revolutionen«, förändrades 
praktiskt taget allt i skogen.
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Ragnar Carlsson mäter och kapar med Rickleåmetoden, 1967.
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blemet var att skaffa och prova fordon, som kunde 
föras fram i oländig terräng och på marker med dålig 
bärighet. Djup snö på ofrusen mark innebar en sär-
skild utmaning. Den goda triangeln manifesterades 
nu på allvar genom en gemensam satsning på SDA:s 
tekniska försöksstation på Furuvik i Lycksele. 

Att försöksstationen placerades i Lycksele var nära 
nog självklart. Redan i mitten på 1800-talet påbör-
jades skogsavverkning i större omfattning i inlandet. 
Här fanns stora områden skog av god kvalitet. I min-
nesboken Lycksele stad och lappmark, 1947, skriver 
Bror Ternstedt:

Hur stora de arealer voro inom vilka sågverken 
hade avverkningsrätter enbart i de socknar som ut-
gjorde Lycksele lappmark är i det närmaste omöj-
ligt att säga, då fastigheterna sedan dess delats 
ofta mångfaldiga gånger, men säkerligen är siffran 
300.000 hektar knappast överdriven. 

Skogsbruk blev den dominerande näringen i Lyckse-
le, som vid mitten av 1900-talet vimlade av jägmäs-
tare, kronojägare och skogvaktare. När Lycksele blev 
stad 1946 hade Domänverket tre revirförvaltningar 
med kontor där. De privata skogsbolagen Holmsunds 
AB, numera SCA, och Mo och Domsjö AB, numera 
Holmen, hade kontor i Lycksele liksom Skogsvårds-
styrelsen och ett antal virkesuppköpare, bland andra 
Ankarsviks Ångsåg, Bowaters, Nordmalings Ångsåg 
och Svanö-Dynäs AB.

Verkstadsdriften på Furuviksområdet startade i 
april 1952. Förutom reparationer gjordes förbätt-
ringar, ofta initierade av huggare och körare. För-
söksstationens ansträngningar uppmärksammades 
och olika maskintillverkare började göra provningar 
i Lycksele och i fjällen under ledning av jägmästare 
Carl Einar Malmberg vid SDA. Den begynnande 

mekaniseringen utmärktes mer av samarbete och 
utbyte än av konkurrens. Kanske var just detta en 
av orsakerna, förutom högkonjunkturens framtids-
tro och tekniktörst och den självklara skogen, till att 
många mekaniska verkstäder i Västerbotten blev le-
dande tillverkare i slutet av 1950-talet och början av 
1960-talet. 

Karakteristiskt för den tidiga mekaniseringen i 
skogen var vardagsrationaliseringar – många enskilda 
personer och små verkstadsföretag bidrog med upp-
finningar och förbättringar. Ett exempel är »Rickleå-
metoden«. Även när motorsågarna blivit lättare och 



15

des av Storebro Bruk i några exemplar och gick i full 
drift hos bolagen i mitten av 1990-talet. Betydande 
belopp plöjdes ner i projektet innan det slutligen 
övergavs vid millenieskiftet. Bland annat blev plan-
teringskostnaden för hög jämfört med manuell plan-
tering, i synnerhet som plantsättarna nu började få 
betalt per planta i stället för per timme, vilket ökade 
produktiviteten. 

Skogsplantering sker fortfarande till övervägande 
del manuellt i Sverige, där terrängen ställer stora 
krav på maskinerna. Hinder som stenar och stubbar 
är besvärande. Trots att stora resurser har lagts på 
teknikutveckling i Sverige under nära femtio år kan 
maskinell plantering ännu inte hävda sig ekonomiskt 
fullt ut mot manuell plantering. Samtidigt har det 
blivit allt svårare att rekrytera kompetent arbetskraft 
för plantsättning, vilket kanske kan komma att öka 
intresset för maskinell plantering. 

mer hanterliga användes de mest bara för att fälla 
och kapa träden, inte för att kvista. Huggaren Helge 
Nyberg i Rickleå insåg att det knappast var motorså-
gen som hindrade, utan att problemet snarare låg i 
mätningen av trädet och den mätkäpp som användes, 
vanligtvis en tio fot lång björkslana med utskurna 
markeringar för varje fot. Nyberg löste problemet 
med ett stålmåttband som låg i en dosa och som rull-
lades in med hjälp av en spiralfjäder. Bandet försågs 
med en utlösbar krok som kunde fästas i rotändan på 
trädet. Nu kunde han koncentrera sig på att kvista 
med motorsågen utan att besväras av mätkäppen. 
Kombinationen av kvistning med motorsåg och mät-
ning med band fick namnet Rickleåmetoden och 
blev snabbt spridd över hela Norrland. Vinsterna i 
arbetstid och pengar var stora trots att investeringen 
var obetydlig.

Konsten att sätta plant
Att konstruera en maskin som sätter skogsplantor 
kostnadseffektivt har under årens lopp visat sig vara 
svårt. Skogshögskolan, nuvarande SLU, påbörjade 
teknikutveckling och framtagning av avancerade pro-
totyper redan på 1960-talet. I Dorotea utvecklade 
Hilding Grundström och Ivar Waleij på 1970-talet 
planteringsmaskinen Doro-Planter. AMS stödde pro-
jektet ekonomiskt, men utvecklingskostnaderna blev 
trots det för stora och satsningen avvecklades efter 
fem år. Även Modo Mekan, ÖSA och Domänverket 
gjorde försök på 1970-talet utan framgång. Modo 
Mekans koncept togs 1981 över av de fyra största 
skogsbolagen. Satsningen ledde fram till den stora 
och nära 30 ton tunga Silva-Nova, som producera-

Planteringsaggregatet Mag-Mat har magasin för åtta odlingskasetter.
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Den första sågen jag hade var en Jo-Bu, den vägde 
12–13 kilo. Dom var svåra dom där gamla ma-
skinerna, när man hade fått sågen till skogen, då 
fick man inte igång den. Då fick man ta svansen i 
alla fall många gånger. En vinter jobbade jag utan-
för där vi bodde, det var kallt, 25–30 grader, och 
jag hade sågen i lagårn på nätterna och på morron 
drog jag i gång den och så fick den gå, jag bar den 
i handen tills jag kom till skiftet. 

Ove Olsson

Motorsågens konstruktion förändrades och förbätt-
rades successivt och den blev ett effektivt och lätt-
hanterligt redskap. 1969 hade enligt Skogsstatistisk 
årsbok 97 procent av de årssysselsatta huggarna i 
norra och mellersta Sverige egen motorsåg. Hugga-
ren fick själv hålla sig med såg men kunde ibland få 
ett rabatterat pris via arbetsgivaren. Om arbetsgiva-
ren hade lånat ut pengar till inköpet gjordes avbetal-
ningarna på lönen. 

Skogsarbetarna arbetade på ackord. Med fung-
erande motorsågar pressades takten upp på avverk-
ningarna och olycksfallen blev fler och fler. Skydds-
kläder liksom skyddsanordningar på sågen saknades i 
stort sett och huggarna kunde lätt skada sig. Dessut-
om bullrade motorsågarna, släppte ut avgaser och vi-
brerade. Skogsarbetarna fick hörselskador av bullret 
och »vita fingrar« av vibrationerna. Liksom tidigare 
var det vanligt med förslitningsskador. Många skogs-
arbetare tyckte att arbetet hade blivit mer stressigt 
och enformigt, registrerar Jonny Hjelm i avhandling-
en Skogarbetarna och motorsågen.

I tidningen Skogsindustriarbetaren – som numera in-
går i Dagens Arbete, medlemstidningen för IF Metall, 
GS-facket och Pappers – beskrevs motorsågen som 
marknadens farligaste redskap, ett mordverktyg som 

Bracke Forest tillverkar numera ett planterings-
aggregat, som passar bördiga marker i Sverige och 
Finland, där man vill plantera stora plantor efter en 
markberedning som skapar en tydlig hög och redu-
cerar risken för vegetationskonkurrens. Aggregatet 
kranspetsmonteras på en grävmaskin och utför både 
markberedning och plantering. Det vänder upp en 
torva och förser den med en planta. Eftersom en-
dast en planta sätts åt gången blir kostnaden ganska 
hög, å andra sidan görs markberedningen samtidigt. 
Utveckling pågår av ett magasin som rymmer flera 
odlingskasetter och en maskin som har fler än ett 
planteringshuvud. I grunden är det dock skogsägar-
nas inställning till maskinell plantering och teknik-
utveckling, som avgör vilken roll planteringsmaski-
nerna kommer att få i framtiden. Det är de stora 
markägarna som har mest att vinna på en teknik-
utveckling, som gör planteringen både billigare och 
bättre. Tekniktillverkarna kan i dag inte se att mark-
nadsefterfrågan motiverar stora egna utvecklings-
satsningar.

Motorsågen – ett mordverktyg
Den första svenska motorsågen började säljas 1951–
52. Den hette Be-Bo och var egentligen en förbätt-
ring av kanadensiska Hornet. Sågen blev snabbt po-
pulär. Den var modernast av alla sågar, lätt att sköta 
och använda. Be-Bo var en stor framgång och gjorde 
att motorsågen blev mera allmän i svenska skogar. 

Svenska Comet var nära nog samtidig med Be-Bo. 
Den tillverkades av Jonsereds Fabrikers AB och var 
lättare än andra sågar men blev trots det ingen riktig 
framgång. Bland annat ansågs den svagare än Be-Bo. 
Sågar av olika fabrikat började importeras, bland an-
nat norska Jo-Bu Junior. En nackdel var att huggaren 
måste vrida om tanken med dess förgasare för att 
kunna växla mellan att fälla och kapa. 
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aldrig borde ha släppts ut. Den dramatiska ökningen 
av svåra olycksfall, som inträffade när motorsågen blev 
huggarens allroundredskap, ledde till ett samarbete 
mellan motorsågstillverkarna och forskarna, vilket 
kraftigt reducerade olycksfallen, särskilt de svåra. 

Barkningen mekaniseras
Flottning var den allmänna transportlösningen tills 
den successivt upphörde omkring 1980. Vägnätet 
hade byggts ut. Lastbilar konkurrerade om trans-
porterna och vattenkraftverken konkurrerade om 
älvarna. Nedläggningen av flottningen i Västerbotten 
inleddes med Lögdeälven 1969, sedan följde Skellef-
teälven 1970, Vindelälven 1976 och Öreälven 1977. 
På Umeälven upphörde flottningen 1980. Sveriges 
sista flottled var Klarälven i Värmland där massaved 
flottades ända fram till 1991. 

Massaved och grantimmer barkades för att torka 
upp och inte sjunka under flottningen. Handbark-
ning görs med en barkspade, ett brett mejselformat 
redskap på ett långt träskaft, och är fysiskt mycket 
ansträngande. Själva redskapet, bladet, är av stål och 
måste slipas för att vara vasst. Om det är kallt fryser 
barken och sitter hårt fast. Barkspaden slinter eller 
skär in i veden. Därför fick barkningen gärna anstå 
till förvåren och gjordes på avlägget vid flottleden. 
Handbarkningen svarade för nära hälften av huggar-
nas arbetstid. Att mekanisera barkningen blev alltså 
mycket intressant för skogsbolagen. 

Under 1950-talet lanserades flera olika barknings-
maskiner, två av dem var i praktisk drift från mitten 
av årtiondet – Cambio från Söderhamns Verkstä-
der och en barkningsmaskin från SCA-ägda Sunds 
Bruk i Sundsvall. Cambio var en rotormaskin, som 
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De första motorsågarna var tunga och 
besvärliga att hantera, särskilt i djup snö. 
Jo-Bu Senior tillverkades åren 1948–52 
och vägde 17,4 kilo.
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kopplades till kraftuttaget på en jordbrukstraktor för 
barkning på avlägg. Till skillnad från tidigare bark-
ningsmaskiner kunde den ta bort all bark utan att 
själva veden skadades. Den besvärliga och arbetskrä-
vande handbarkningen avvecklades efter hand och 
produktiviteten i avverkningarna ökade. När flott-
ningen upphörde flyttades barkningen till industrier-
na. Cambio tillverkas i dag av företaget Söderhamn 
 Eriksson och produktnamnet har inom sågverksin-
dustrin över hela världen blivit synonymt med bark-
ningsmaskin.

Hästkrafter i stället för hästar
Efter andra världskriget provades olika överskotts-
maskiner, som till exempel amfibietraktorn, för att 
transportera virke. Amfibietraktorn, vanligen kallad 
vesslan eller snövesslan, tog sig visserligen fram på 

snö men var för klen för timmertransporter. Trak-
torer från den amerikanska tillverkaren Oliver var 
vanliga, enligt den svenska representanten Söderberg 
& Haak importerades 1947 mer än 3 000 traktorer. 
Mycket populär var helbandaren »OC-trean«, den 
lilla Oliver Cletrac OC-3 med en fyrtaktsmotor som 
utvecklade 22 hk.

Även jordbrukstraktorn fick en bandkonstruktion. 
Den så kallade halvbandaren hade den legendariske 
Calle Larsson som upphovsman. Han monterade be-
gagnade vessleband på en avkortad lastbil och gjor-
de timmertransporter åt Kopparfors AB. Lastbilen 
utrustades med ett extrahjul på varje sida framför 
de drivande bakhjulen och en bandmatta lades över 
extrahjul och bakhjul. Fordonet styrdes med fram-
hjulen och baktill fästes en timmerkälke. Idén hade 
han fått från de bandlastbilar som användes under 

Barkningsmaskinen Cambio 1965.
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»Den lilla bandtraktorn töffar fram ur 
den rimfrostbitna skogen vid Vadmyren, 
likt en bogserbåt släpande på en stor 
pråm. Här skulle hästen gå bet – myren 
är nämligen ofrusen inunder« skriver 
Västerbottens-Kuriren 26 januari 1950.
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Många traktorer utrustades med 
halvband från ÖSA. Traktorn är en 
BM 36. Modellen hade den första 
serietillverkade dieselmotorn i Sverige.
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andra världskriget. »Bilen var en Volvo med 85 hk-
motor utan hastighetsbegränsning. På Grannäsens is 
på väg till timmerskogen drog Calle upp farten till 
80 km/h«, berättar Martin Östberg i boken En smed-
jas förvandling – ÖSAs historia. 

Calle Larsson anställdes hos ÖSA. Företaget hade 
startats som bysmedja och utvecklats till en betydan-
de tillverkare av framförallt hästvagnar. Nu inleddes 
ett uppsving som gjorde ÖSA till en av pionjärerna 
i mekaniseringen av skogsbruket. Med Calle Larsson 
som konstruktör byggde ÖSA 1952 i all hast Nor-
dens och världens första halvbandstraktor. Ett exem-
plar av Bolinder-Munktells klassiska jordbrukstraktor 
BM-10 med tändkulemotor försågs med ett spänn-

På plan mark kunde virkestransporterna effektiviseras med ett 
traktortåg.

Efter andra världskriget kom amfibietraktorn och andra 
överskottsfordon i bruk.
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Fabrikör Erik Gavelin visar Vilhelminabandet, en av produkterna från 
Vilhelmina Mekaniska.
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i skogen med halvband, vinsch, linkran och extra 
skyddsplåtar under motorn. Varken OC-3:an eller 
halvbandaren hade dock den konstruktion och tyngd 
och det markgrepp som krävdes. 

Bamse i skogen 
Bandtraktorer som OC-trean med stel boggi och 
smala stålband hade visserligen lågt marktryck men 
gick mycket stötigt på ojämnt underlag. ÖSA bör-
jade spela en allt viktigare roll i den tekniska utveck-
lingen sedan man 1954 utrustat en helbandstraktor 
med breda drivband som löpte över gummihjul i en 
rörlig boggi. Med så kallade Alfta-band gick traktorn 
betydligt mjukare och smidigare i stenig terräng. 

hjul mellan bak- och framhjul. Drivband monterades 
över respektive bakhjul och spännhjul och traktorn 
rattstyrdes med framhjulen. Konstruktionen gjorde 
att framkomligheten i skogen blev bättre, framförallt 
på sank mark.

ÖSA satte halvband på traktorer från Ferguson 
och Ford och alla andra märken som användes i Sve-
rige vid den tiden. Halvbandaren blev mycket po-
pulär, men den ville gärna stegra sig i djup snö med 
följd att bakändan grävde ner sig i snön och traktorn 
blev stående. Det vanligaste var att koppla en tim-
merkälke till halvbandaren och köra långa basvägs-
transporter. I slutet på 1950-talet utrustades även 
jordbrukstraktorn BM-350 Boxer för användning 

Bamse, den första verkliga skogstraktorn, utvecklades av BM-Volvo och ÖSA.
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Bamsar i rörläggningsjobb vid de stora invallningarna 
mot havet som holländarna satsat så mycket på«. 
Bamse exporterades till Kanada, Västtyskland, Aus-
tralien och många andra länder och är den skogstrak-
tor som sålts i flest exemplar i Sverige, trots att den 
bara var aktuell under en kort period. Sammanlagt 
såldes 732 exemplar under åren 1957–64. 

Midjestyrningen föds
På SDA:s försöksstation i Lycksele ägnade sig verk-
mästare och montörer under de första åren åt att 
försöka utveckla fordon som kunde ersätta häst och 
kälke för timmertransporter. I jubileumsboken Lyck-
sele 50 år 1946–1996 skriver den tidigare chefen för 
Skogsmuseet i Lycksele, Gunhild Rydström, om sko-
gens betydelse för Lycksele, om mekaniseringen och 
om den förste föreståndaren för maskinstationen, 
John Engström, som på ett levande sätt beskrivit ar-
betet under de första åren: »Det fanns inga idéer som 
inte kunde prövas! Vi bockade järn i alla riktningar, 

Banden var också relativt glesa, vilket gjorde att de 
tog sig ner genom snön till fast mark. Alfta-banden 
var epokgörande och ÖSA exporterade band till Fin-
land, Norge, Kanada och andra länder.

Traktor- och maskintillverkaren AB Bolinder-
Munktell i Eskilstuna hade 1950 köpts upp av Volvo 
och traktormärket blev BM-Volvo. (För att stärka va-
rumärket Volvo ändras namnet 1972 till Volvo BM.) 
BM-Volvo samarbetade med ÖSA som fick nästa 
framgång med helbandstraktorn Bamse. Den var ut-
vecklad på traktorn Victor, BM 230, och blev den 
första verkliga specialtraktorn för skogsbruk. Bamse 
hade mekaniska styrkopplingar. Genom att öka eller 
minska hastigheten på endera av banden fick föraren 
traktorn att svänga. Bamse var utrustad med vinsch 
och linkran och kunde förses med schaktblad eller 
snöplog. 

Premiärvisningen skedde den 10 april 1957 och 
dagen blev stor och viktig i ÖSA:s historia. Intresset 
och mottagandet hos skogsfolket var mycket posi-
tivt. I Martin Östbergs krönika över ÖSA heter det: 
»Imponerande! tyckte man om den 2-cylindriga 30 
hk starka dieselmotorn från BM-Volvo som hade full 
dragkraft även vid ett så lågt varvtal som 800 varv 
i minuten.« Motorns segdragningsförmåga gjorde 
att Bamse även användes som entreprenadmaskin, i 
jordbruket, i markberedning och inte minst för att 
preparera basvägar i djup snö. Eftersom motorstyr-
kan var så pass låg krävdes relativt plan terräng när 
man skulle frakta virke. 

Ryktet om Bamses möjligheter spred sig även 
utanför Sveriges gränser. Bamse blev ett begrepp. 
 Martin Östberg berättar att »i Holland gick ett 25-tal 

Snövesslan Myran från Stensele Mekaniska 
på snöprov i fjällen, april 1957.
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skogstraktor. Eftersom hästen inte kunde förbättras 
försökte man förbättra körvägarna. På vintern ploga-
des basvägar upp och packades hårt så att bärigheten 
ökade. Helbandare och halvbandare med tillkopp-
lade doningar transporterade virket till avläggen.

1958 presenterade Sandbergs Mekaniska Verkstad 
i Stensele en konstruktion som blev mycket viktig 
för den fortsatta tekniska utvecklingen. SMV hade 
byggt en snövessla, Myran, som både kunde dra små 
virkeslass på en kälke och utrustas med en snöpack-
are, Snökvarn. Den var en vält som kopplades till 
kraftuttaget på traktorn och som bröt sönder snö-
kristallerna så att snön sjönk ihop och frös samman. 
Konstruktionen gjorde att välten även kom att fung-
era som en drivande axel och blev ett slags roder som 
hjälpte traktorn att svänga. Den erfarenheten ledde 
till insikten, att drivning på flera axlar gör det möj-
ligt att styra ett ekipage genom att vinkla efterfor-
don mot dragfordon. Styrprincipen för alla framtida 
terrängfordon var född, svansstyrningen, även kall-

svetsade och smidde och beställaren, som i regel 
hade sin chefs godkännande, var nöjd.« 

I och med att olika tillverkare också började kom-
ma fram med tekniska lösningar gick försöksstationen 
snart över till provning i stället för byggande. Man 
gjorde åtskilliga tester av jordbrukstraktorer med hel-
band eller halvband, ibland under svåra förhållanden 
med sträng kyla och djup snö. Varje vinter under an-
dra halvan av 1950-talet genomförde SDA snöprov 
på olika ställen i fjällen. Drivande i försöksverksam-
heten var inte bara skogsbruket utan även armén, 
som ville ersätta vesslan med ett nytt översnöfordon. 

Snöprovningarna visade att maskiner som var lätta 
och gick bra i snö inte var tillräckligt hållbara för kon-
tinuerligt dragarbete. Robusta maskiner var å andra 
sidan dåliga på att ta sig fram i snön, konstaterar Carl 
Einar Malmberg i en redogörelse från Forsknings-
stiftelsen Skogsarbeten, Skogsteknisk forskning och 
utveckling i Sverige under 50 år. Det verkade därför 
vara svårt att konstruera en riktigt funktionsduglig 

Välten Snökvarn från Stensele 
Mekaniska gav upphov till styrningen av 
framtida skogsmaskiner.
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lad ramstyrning eller midjestyrning. Kärt barn har 
många namn. 

I Gravmark och Sävar utanför Umeå använde 
Modo på 1960-talet ett par jordbrukstraktorer av 
märket BM-Volvo 350 Boxer med halvband från 
Hultdins Mekaniska verkstad i Malå. Det visade sig 
vara problematiskt att styra traktorerna. Genom en 
relativt enkel ändring av den styrning, som Sand-
bergs Mekaniska hade på Myran, löstes problemet. 
Bakom konstruktionen stod Ivan Westbrandt vid 
Modos skogstekniska avdelning i Örnsköldsvik. Pro-
totypen byggdes på en mekanisk verkstad i Bullmark 
norr om Umeå och traktorn fick nu en styrning, som 
var tillräckligt stark för att ersätta bromsar och fram-
hjul som styrmedel. Konstruktionen gav traktorn en 
ålande rörelse, som underlättade framkomligheten 
i olika terräng- och markförhållanden. Westbrandts 
styrning kom sedan att serietillverkas under namnet 
Robertsforsstyrningen av en mekanisk verkstad i Ro-
bertsfors. Styrningen fungerade i princip på samma 
sätt som den midjestyrning som numera finns på alla 
skogsfordon.

SDA:s försöksverksamhet i Lycksele tog slut på 
1970-talet, men Domänverket drev verkstaden till 
1992, då den såldes till ÖSA, som vid det laget in-
gick i den finska skogsmaskinsgruppen FMG, Forest 
Machine Group. Försöksstationens ansträngningar 
att bygga ett översnöfordon till armén ledde fram till 
en föregångare till den midjestyrda bandvagn 202, 
som började serietillverkas av BM-Volvo 1964.

Till Lycksele hade under årens lopp anlänt en 
ström av godsvagnar och lastbilar med alla möjliga 
fordon som skulle provas. Förhållandet inspirerade 
inte någon mekanisk verkstad i Lycksele att starta 
maskintillverkning, men Bröderna Nilssons Mekanis-
ka verkstad, som hade patenterat sin BN-plog 1939, 
kom i alla fall att samarbeta med SDA och skogsbo-

lagen och gjorde snöplogen hydraulisk. Tillsammans 
med Modo producerades en skogskultivator, traktor-
doningar och planteringshackor. Verkstaden tog även 
patent på en hjälplast- och kopplingskrok för last-
ning av virke på lastbil. 

När traktorerna gjorde entré i skogen kunde käl-
kar och vagnar kopplas till traktorerna. Bröderna 
Andersson i Rossön hade stor framgång med Ros-
sön-Doningen, som i sin första version kom ut på 
marknaden 1955. På den tiden handlastades virket 
på kälkarna. Även lastbilarna lastades manuellt. I re-
gel krävdes två personer per lastbil, en förare och en 
hjälplastare. Enkla linkranar med vinsch kom så små-
ningom i bruk, men problemet med mekaniserad 
lastning löstes först när konstruktörerna började an-
vända sig av hydraulik. En föregångare till hydraul-
kranarna var hysterlastarna som byggdes vid SCA:s 
motorverkstad i Dorotea (Hyster är en av världens 
största tillverkare av gaffeltruckar). HIAB, Hydrau-
liska industrier AB, i Hudiksvall var tidigt ute med 
en hydraulisk griplastare, Bimbon, och ABS Service 
Bröderna Jonsson – sedermera Cranab – i Vindeln 
utvecklade en skogskran med grip som styrdes av li-
nor. Även ÖSA tillverkade en mindre kran. Hydrau-
liska griplastare ersatte snart den personalkrävande 
handlastningen.

En vår körde vi virke från ett avlägg och ner till 
Flyån mellan Hoting och Rossön. Vi hade en trak-
tor med en Rossön-Doning på hjul. Vi la ut slanor 
och spelade upp stockarna på doningen. Jag var 
hjälplastare och drog ut vajern och slog den runt en 
bunt. Han som skötte spelet stod bredvid traktorn 
men jag följde med bunten upp på lasset. Det häk-
tade och jävlades och man fick kliva som en ekorre 
upp och ner. Det var livsfarligt. Sen fick man hoppa 
ner från lasset, ta vajern och koppla en ny bunt. 
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Det var kinkigt med sista knippena när det var 
fullt på lasset. Man skulle ju ha mesta möjliga på. 
Man fick kliva utanpå stockarna för att komma 
ner på backen. Satt på skärmkanten på traktorn 
och for ner till Flyån och tillbaka.

Ove Olsson

Stor-Nalle och Lill-Nalle 
Halvbandstraktorerna fick en uppföljning i den så 
kallade trekvartsbandaren och framkomligheten i 
terrängen förbättrades. På trekvartsbandaren hade 
framaxeln flyttats bakåt och traktorn fick fyra lika 
stora hjul. Banden över hjulen reglerades hydrau-

Lastning med mekanisk linkran 1961.
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liskt. Till traktordelen kopplades en timmervagn el-
ler också lunnades (släpades) virket efter traktorn. 
En ledad midja förenade traktor och vagn, ekipaget 
manövrerades alltså med midjestyrning. Nyckeln till 
den ökade effektiviteten var att mer av lastens tyngd 
vilade på de drivande hjulen. ÖSA presenterade 
1962 Bamses efterträdare, den första versionen av sin 
trekvartsbandare, Stor-Nalle, BM-Volvo 361.

Timmervagnen fick en mer slutlig utformning med 
boggi, bankar och stöttor. Lastningen sköttes med en 
hydraulisk griplastare som monterats på förarhyttens 
tak. Stor-Nalle blev efter Bamsen den andra antals-
mässigt största skogsmaskinen, framförallt sedan BM 
tagit fram en ny, starkare bakaxel. Stor-Nalle fick en 
lillebror några år senare i form av Lill-Nalle, SM 460. 
Låg vikt och stor smidighet var utmärkande för Lill-
Nalle, som blev mycket populär tack vare sin kapa-
citet. På avstånd upp till 600 meter hade den lägst 
transportkostnad bland alla maskiner. 

I mitten av 1960-talet gick skogsbrukets mekani-
sering på högvarv. Flera tillverkare i Norrland satsade 
på trekvartsbandare med komponenter från olika 
traktortillverkare, särskilt från BM-Volvo. 

Tegs Mekaniska byggde sina modeller av trekvarts-
bandare på traktorer från Ford och utrustade dem 
med kranar från Cranab. Eftersom även Börjes Me-
kaniska Verkstad i Rottne byggde sina maskiner på 
Ford förekom visst samarbete, bland annat var tim-
mervagnarna identiska. 

Tillsammans med ANA i Nyköping byggde 
Bröderna Andersson i Rossön trekvartsbanda-
ren Robur med en motor från Massey-Fergu-
son och boggi av egen konstruktion. Robur las-
tade 10 eller alternativt 12 ton och utrustades 
med hyttmonterad kran från Cranab eller Hiab. 
 Aktiv-Doroverken tillverkade trekvartsbandaren  
Aktiv Kvicken. Vilhelmina Mekaniska tillverkade 
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Trekvartsbandaren Stalo C från 
Vilhelmina Mekaniska.

Caterpillar D4 med Hyster sulky, 
februari 1947.
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Stalo på BM-Volvo med hyttmonterad kran från 
Cranab, Vindelbjörn. 

Det var hemskt att ha en kran på taket, det var 
dåliga slangar på den tiden så dom for ju och så 
rann det hydraulolja efter rutorna och du vet att 
få bort den… 

Ove Olsson

Från band till hjul
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, 
höll sin femte världsskogskongress i Seattle 1960. I 
den deltog ett 40-tal svenskar, som blev mycket in-
tresserade av en mindre skogstraktor, Garrett Tree 
Farmer. Traktorn var utrustad med vinsch och använ-
des som lunnare, det vill säga dragare av släpande 
last. I Nordamerika var, och är, lunning en vanlig 
metod att föra träd från avverkningsplatsen till av-
lägg vid bilväg. Garret Tree Farmer tog sig fram bra 
i terrängen tack vare hög markfrigång, midjestyrning 
och drivning på de fyra hjulen som alla var lika stora. 
På våren 1961 kom det första exemplaret av Garrett 
Tree Farmer till Sverige och därmed introducerades 
hjultraktorn på allvar i svenskt skogsbruk. Kockums 
Mekaniska Verkstad i Malmö blev svensk tillverkare 
och traktorn såldes under namnet KL-820. 

Garret Tre Farmer hade även bra dragförmåga. 
Funderingarna gick. Skulle den kunna fungera som 
dragmaskin för apterat, det vill säga kapat, virke om 
den utrustades med kärra? 

Värmlands Skogsarbetsstudier, VSA, i Filipstad 
drev utvecklingsarbetet. Man hade 1962 anställt 
den unge Lars Bruun som konstruktör och han fick 
uppdraget att konstruera det traktorekipage som 
kom att bli förebild för en ny generation skogstrak-
torer. VSA kunde 1963 presentera det första verk-

liga skogstraktorekipaget, den allhjulsdrivna skota-
ren VSA Brunett, hopsatt av standarddetaljer från 
marknaden. Skota betyder att med kälke, vagn eller 
fordon föra timmer till en uppläggningsplats. VSA:s 
skogstraktor hade midjestyrning och griplastare och 
kunde lasta cirka 10 ton. Namnet hade skotaren fått 
av konstruktörerna Lars Bruun och Dwight Gar-
rett. Skotaren var född. Ursprungligen var Brunetten 
gjord på jordbrukstraktorn BM 350 Boxer, men från 
1965 användes motor och kraftöverföring från Ford, 
som tog hand om försäljningen. 1968 införlivades 
VSA i Kockums och namnet ändrades till Kockums 
Filipstad AB. När samarbetet inleddes med Kockums 
ändrades även Brunett till Bruunett för att visa att en 
ny tid började.

Kapplöpningen i skogen började nu på allvar. Flera 
nya tillverkare etablerade sig på den expanderande 
skogsmaskinsmarknaden och de flesta fanns i Norr-
land, från Alfta i söder till Stensele i norr. Nya proto-
typer testades ständigt, alla kände alla och man var 
aldrig främmande för att låna, för att inte säga ko-
piera, varandras konstruktionslösningar. Maskinerna 
blev snabbt omoderna genom den ständiga tekniska 
utvecklingen och maskinkostnaden blev hög för bru-
karna. Marknaden var dessutom inte så stor, efter-
som inte särskilt mycket gick på export. 

Det är en intressant bransch. Teknologisprången 
har varit så snabba, bara på några år skulle det 
vara nya grejor. Det har varit roligt men för före-
tagen har det aldrig blivit några serier utan det 
har blivit en massa prototypbyggen, inga långa se-
rier där man kunnat rationalisera och göra några 
pengar utan ett ständigt produktutvecklande. 

Hans Eliasson
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de lasta nästan lika mycket. I jämförelse är dagens 
storskotare dubbelt så tunga och lastar dubbelt så 
mycket, men SMV 21 blev en av Sveriges mest sålda 
skogsmaskiner och tillverkades även sedan Kockums 
hade övertagit Sandbergs Mekaniska 1974.

I mitten av 1960-talet började tillverkarna att helt 
frångå jordbrukstraktorn som grundmaskin. I stället 
gjordes specialtraktorer med motor av ett fabrikat, 
växellåda av ett annat och axlar av ett tredje. Calle 
»Dunder« Larsson hade arbetat som idéspruta hos 
ÖSA och Vilhelmina Mekaniska innan han 1962 
återvände till hembygden i Härjedalen och grundade 
Hede Mekaniska verkstad. Till en början byggdes 

Sandbergs Mekaniska hade tidigt utvecklat en svensk 
bandvagn men sålt rättigheterna till Hägglund & Sö-
ner i Örnsköldsvik. Utifrån grundidén tog nu Sand-
bergs Mekaniska fram den sexhjulsdrivna skotaren 
SMV Drivax, som kom ut på marknaden 1965 och 
blev en stor framgång, framförallt i Norrland. Drivax 
försågs med en drivrulle som kunde pressas ner hy-
drauliskt mellan boggihjulen på bakvagnen, så kall-
lad robsondrift, vilket förbättrade framkomligheten 
ännu mer. 1968 var prototypen till en större maskin 
klar. Den fick namnet SMV 21, där siffran 21 står för 
det oslagbara talet i kortspelet 21. SMV 21 drevs av 
en lastbilsmotor från Volvo, vägde 12 ton och kun-

Kockums skotare 83-35 var en mindre 
skotare som lastade 8,5 ton. Den 
användes även som chassi för processor.
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Skotaren SMV 21 från Stensele Mekaniska. 
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Skotaren Drivax från Stensele Mekaniska 
1965 ledde till framgången med SMV 21. 
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Elmia i Jönköping 1968. Maskinen var till utseendet 
förhållandevis lik Bruunetten och Blondin myntades 
skämtsamt som en motvikt till denna. Blondin är 
förmodligen den skogsmaskin som blivit mest känd 
även utanför skogsfolkets krets. Maskinen var popu-
lär liksom marknadsföringen med bildekaler och an-
nonser med texten: »Gör det i skogen. Med en Blon-
din.« Skotaren tillverkades i över 2 100 exemplar.

Hos Bröderna Anderssons Verkstäder hade Albert 
Andersson ritat Flexor som kunde användas som 
lastbärare, Flexor L, eller som stamlunnare, Flexor S. 
Den motorbärande enheten inklusive midjestyrning-
en var konstruktionsmässigt lika för båda maskiner-
na. Bröderna Andersson fick ekonomiska problem 
och sålde Flexor till Hägglund & Söner i Örnskölds-
vik. Bakdelen byggdes på Hägglunds fabrik i Mellan-

trekvartsbandare med BM Boxer 350 som dragen-
het. Calle Larsson hade dock en idé om att lastbära-
ren borde vara drivande och 1965 presenterade han 
Hemek All-driv, där banden hade ersatts med fyra 
lika stora drivande hjul. Timmervagnen med boggi 
och fyra hjul drevs från traktorns kraftuttag. Skog-
skranen HIAB Elefant ingick i standardutrustningen. 
När användarna började kräva starkare motorer än 
de på runt 60 hk, som var vanligast, byggde Calle 
Larsson om Hemek All-Driv till skotaren Hemek Ci-
ceron, även kallad »Bussen från Hede«, med en tur-
bomotor från Volvo på 112 hk, en lastförmåga på 10 
ton och en för den tiden låg ljudnivå i hytten. 

Börjes Mekaniska Verkstad i Rottne fick ett stort 
genombrott sedan den sexhjuliga skotaren Rottne 
Blondin hade visats på jord- och skogsbruksmässan 
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Den sexhjuliga skotaren Rottne Blondin 
var en storsäljare under 1970-talet. 



31

sel och framdelen på ASJ:s vagnfabrik i Arlöv. ANA:s 
lantbruksavdelning AB Farming i Nyköping var ge-
neralagent både för trekvartsbandaren Robur och för 
Flexor. Efter Bröderna Anderssons segslitna konkurs 
1968 konstruerade ANA en förbättrad version av 
skotaren, Flexor 100. Serietillverkningen skedde i 
Arlöv hos ASJ men kranen levererades av Cranab. 
Att ASJ kom in i bilden berodde på att ANA ägdes 
av SAAB, som hade bildats ur ASJ, AB Svenska Järn-
verksverkstäderna i Linköping.

BM-Volvo hade samarbetat med ÖSA sedan 
1952 men Volvo vacklade länge i sitt engagemang 
i skogsmaskinsbranschen. I mitten på 1960-talet 
byggde man i Eskilstuna till och med egna maski-
ner på lantbrukstraktorer och dumprar och lanserade 
lunnaren SM-870, Kort-Lisa, och skotaren SM 871, 

Lång-Lisa. 1968 var det emellertid åter dags för sam-
arbete med ÖSA, som då kunde visa upp sin första 
verkliga hjulskotare, BM-Volvo SM 668, förebilden 
till dagens skotare. Maskinen hade hydrauliskt ma-
növrerad växellåda (power shift) och föraren slapp 
slita med växelspaken i en styv växellåda. Sedan SM 
668 hade utrustats med en starkare motor blev den 
en stor framgång för ÖSA. Den nya beteckningen 
var BM-Volvo SM 868 och som mest tillverkades 
18 maskiner i veckan. En betydelsefull nyhet var att 
skotarna hade griplastare medan Bamsen bara var 
försedd med vinsch och linkran.

Livab, Lihnell Vagn AB, i småländska Braås lansera-
de 1964 skotaren Timmer-Kalle, BM-Volvo 667, med 
midjestyrning, allhjulsdrift, kran och förarhytt. Ett år 
senare var dumpern Grus-Kalle på väg ut till mark-

Skotaren Timmer-Kalle med 
midjestyrning och fyrhjulsdrift, 1964.
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naden. BM-Volvo skötte marknadsföring och försälj-
ning av både entreprenadmaskiner och dumprar och 
de båda företagen knöts allt närmare varandra.

Aktiv-Doroverken i Dorotea byggde som mest 
under ett och samma kalenderår i slutet på 1970-ta-
let inte mindre än 104 exemplar av hjulskotaren Ak-
tiv Skotten 758 och den något mindre Aktiv Skotten 
747. Båda hade kranar från Cranab monterade på 
lastbäraren. 

Det var Albert Andersson från Rossön som ritade 
Skotten 758 åt Doroverken. Man köpte motor och 
växellåda och kran. Man byggde hytten och ra-
men själv. Och så byggde man en egen boggi med 
kugghjul, alla byggde sin egen boggi på den tiden, 
det fanns inga färdiga. 758:an skulle visas på El-
mia 1975. I mars månad var jag förbi Dorotea 
och då var inte skotaren byggd, det låg bara grejer 
på några pallar. Man satte i alla fall ihop skota-
ren på några månader så den var klar till Elmia i 
juni. Fin och grann men den stod stilla. Alla andra 
körde sina maskiner och då frågade jag Albert An-
dersson: »Varför kör ni inte?« Då viskade Albert till 
mig: »Vi har inga kugghjul i boggilådorna.«

Hans Eliasson

I början av 1970-talet fanns ett fungerande grund-
koncept för skotarna. Sedan dess har den tekniska 
nivån och förarens arbetsmiljö utvecklats. Skotarna 
är starkare, snabbare, har större lastkapacitet, bättre 
transmission, mätsystem, grip och kran, de har dato-
riserat styrsystem och är mer miljövänliga. 

Lunning och kvistning
Avgörande för den fortsatta maskinutvecklingen 
blev hur de fällda träden skulle fraktas ut ur skogen. 

Skulle man gå vidare med den gamla sortimentsme-
toden och kvista och kapa trädet på avverknings-
platsen? Eller skulle man välja lunning, det vill säga 
släpa hela stammar, med eller utan kvist, till ett av-
lägg. Det mest angelägna för att mekanisera och ra-
tionalisera den manuella huggningen var naturligtvis 
kvistningen och hopdragningen, brosslingen, skriver 
Sven Embertsén i avhandlingen Virkesdrivning inom 
Kramfors-delen av SCA 1911–1965: 

I början av 1960-talet startade man inom företaget 
försök med en i Kanada och USA vanlig metod 
nämligen stamlunningsmetoden, som i väsentlig 
grad underlättade brosslingen [---] träden fälls, 
toppkapas och kvistas varefter man hämtar stam-
marna med en traktor försedd med vinsch.

Nackdelar med lunning är att virket riskerar att bli 
förorenat och att marken skadas, metoden fick dock 
en storhetstid under tio år från mitten av 1960-talet. 
Två varianter användes, dels lunning av hela, okvis-
tade träd, trädmetoden, dels lunning av stammar 
som kvistats och toppkapats på avverkningsplatsen, 
stammetoden. 

Utöver stropplunnaren Garrett Tree Farmer im-
porterades flera andra märken av lunnare, även kall-
lad skidder. Särskilt populär i Norrland blev kana-
densiska Timberjack, medan Garrett Tree Farmer 
användes i Syd- och Mellansverige. Ett bevis på det 
stora intresset för lunning är att under ett antal år 
avverkade Kopparfors AB 70 procent av skogen med 
helstamsmetoden och Timberjack. Drivningen gick 
så till att först fällde huggaren trädet med motorsåg. 
Sedan kom traktorn och hämtade. En vajer fästes 
runt fällda träd, lasten drogs till traktorn, vinschades 
upp och låstes fast. Under transporten släpade virket 
i marken bakom traktorn. 
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Stropplunning innebär betydande skaderisker med 
vajrar som går av och flyger genom luften. Sedan 
amerikanska Garrett Tree Farmer hade kommit fram 
med den betydligt säkrare hydrauliska klämbanken 
blev den allt vanligare vid lunningen. Även ÖSA till-
verkade en klämbanke för lunnare och skotare.

Lunningen löste problemet med brosslingen, 
framförallt i de grövre bestånden, men kvistningen 
var fortfarande ett tungt och mycket tidskrävande 
arbetsmoment. Stor energi lades därför ned från bör-
jan av 1960- talet på att lösa problemet. Skogstek-
nikern Hilding Grundström hos SCA konstruerade 
en kvistningsmaskin som fick namnet Kvisslaren och 
som tillverkades av SCA:s serviceverkstad i Dorotea. 
I sin första utformning provades Kvisslaren på hyg-

gen i Dorotea i mars 1962. Maskinen placerades på 
ett avlägg, dit fällda träd drogs med traktor, kvistades 
och kapades. »Skogsfabriken börjar bli en realitet«, 
skrev tidningen SIA i ett reportage 1963. Utöver 
kvistningsmaskinen användes lunnare, en bandtrak-
tor och en hjullastare. 

Ungefär samtidigt tog SCA:s dotterbolag Sunds 
Bruk fram en kvistningsmaskin, som kunde börja 
användas på hösten 1964. SCA, som stödde maskin-
tillverkarna i den tekniska utvecklingen, uppdrog 
dessutom till Umeå Mekaniska att tillsammans med 
Lennart Brånemo hos SCA i Sundsvall utforma ett 
koncept att kvista stammarna maskinellt. Med ge-
mensamma krafter föddes 1965 kvistningsmaskinen 
Skruven och Umeå Mekaniska hade tagit sitt första 

Timberjack 230 var utrustad med vinsch 
för stropplunning, februari 1968.
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ingen basmaskin som hade tillräcklig kapacitet att 
fungera som bärare.

Staten stödde den skogstekniska forskningen och 
utvecklingen, bland annat genom medverkan i Stif-
telsen Skogsmekanisering. För att stimulera intresset 
för mekanisering av kvistning och fällning tog stif-
telsen i mitten av 1960-talet hem två maskiner från 
Nordamerika. Den ena var fällaren-lunnaren Vit Fel-
ler Buncher och den andra den 30 ton tunga Beloit 
Tree Harvester. Beloiten testades för första gången i 
Europa på Mo och Domsjös marker i Lycksele. Den 
kvistade stående träd från roten och upp. Därefter 
klipptes toppen av och till sist fälldes trädet med ma-
skinens klipp. 

Ingen var egentligen intresserad av dom här ma-
skinerna, man trodde inte att det skulle bli nån-
ting för svenskt skogsbruk, men man hade en stor 
resa genom landet och ställde upp dom på olika 
ställen för att stimulera folk att börja tänka på att 
det går att kvista och det går att hantera virke på 
ett helt annat sätt. Men det ledde till en teknisk 
utveckling och det första som kom var Logma. I 
Bjurholm provades också en rysk anläggning. Ture 
Månsson, som var skogsförvaltare åt Modo, hade 
varit i Ryssland och blivit inspirerad. Det här var 
på våren 1963. Man fällde och körde hela träd 
till en upparbetningsanläggning i norra änden på 
Örträsksjön där dom kvistades och kapades. 

Per- Ove Bäckström, prof em i skogsskötsel

1967 lanserades Logma – LOGging MAchine – som 
hade konstruerats av K G Jörgensen vid Sikob AB i 
Gävle och köpts av Kockums, som hade övertagit Sö-
derhamns verkstäder. Som basmaskin användes sko-
taren Drivax från Sandbergs Mekaniska. Logma hade 

kliv in i skogsmaskinbranschen. Medan Kvisslaren 
kvistade med en knivmatta som slöts omkring träden 
och Sundsystemet med roterande fräsar, hade Skru-
ven roterande valsar i botten på ett stort ståltråg, 
dit buntar med träd släpptes ner. Skruven köptes av 
Kockums men någon serietillverkning startade ald-
rig. Möjligtvis berodde detta på att Skruven var allt-
för effektiv. Om inte stockarna togs bort i tid maldes 
de ner till blompinnar. 

Det dröjde ännu några år innan en mobil kvist-
ningsmaskin presenterades. Som det nu var fick driv-
ningsmetoderna anpassas till befintliga maskinkon-
struktioner. Det var enklare att bygga maskiner som 
kunde fraktas mellan avlägg än att bygga maskiner, 
som själva kunde gå i terrängen. Det fanns heller 

Kvistningsmaskinen Skruven, inträdet för Umeå Mekaniska på 
skogsmaskinsmarknaden. 
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Den första mobila skogsmaskinen i 
Sverige var Logmas kvistningsmaskin 
som började användas 1969–70.

en lång teleskoperande bom monterad på ett vänd-
kranslager på lastbäraren. I spetsen på bommen satt 
en gripklo. Först fälldes trädet med motorsåg eller 
fällare-läggare. Sedan gick Logma fram och tog tag i 
det fällda trädet från toppen, drog det till sig stegvis 
och strök av kvistarna. Logma lade ner stammarna 
på marken men kunde inte sortera dem i sortiment. 
Stammarna kapades antingen på platsen med motor-
såg eller med kapmaskin på ett avlägg. 

Genom att motor och förarhytt var placerade på 
var sin maskindel förbättrades förarmiljön avsevärt. 
Logma var en stor och tung maskin, fulltankad vägde 
den 22 ton, men mobiliteten var efterlängtad och 
tekniklösningen inspirerade till en fortsatt snabb 
utvecklingsprocess. Logma slog igenom hos Domän-
verket och skogsbolagen och metoden levde kvar i 

många år och en hel del kvistningsmaskiner expor-
terades. Kvistningen på avlägg förorsakade mycket 
stora högar med ris som brändes eller blev liggande 
kvar på platsen.

Processorn snabbar upp
Mekaniseringsgraden höjdes med kvistningsmaski-
nerna men till nackdelarna hörde att de var kompli-
cerade och dyra och krävde stor kapacitet. Samord-
ningen av de olika arbetsmomenten var en flaskhals. 
Då någon länk brast i kedjan av fällning, transport 
och upparbetning fick det konsekvenser för hela sys-
temet med lågt utnyttjande och låg produktion. 

1966 blev ett märkesår i fråga om hur slutavverk-
ningarna skulle komma att se ut i framtiden. Då pre-
miärvisades prototypen till Sveriges första processor, 
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bomprocessorn. Lars Bruun hos VSA i Filipstad hade 
tillsammans med Ford utvecklat en maskin som hade 
en lång bom med gripare, kvistningsapparat och cir-
kelsåg för kapning. Ett viktigt steg hade tagits i me-
kaniseringen vid stubben. Processorn satt på en stor 
traktor med timmerkärra. Maskinen tog manuellt 
fällda träd med en gripklo från roten, lyfte in trä-
den på ett upparbetningsbord, där de kvistades och 
kapades och sorterades i virkesfickor på lastbäraren. 
Virket tömdes sedan i högar på marken. Mycket av 
mekaniken hade hämtats från sågverksindustrin – 
kapklingor och stora valsar. Processorn var föregång-
are till dagens skördare men fällde inte träden. 

Den första prototypen utvecklades vidare och 
ÖSA och andra maskintillverkare fortsatte på den 
inslagna vägen med att bygga alltmer sofistikerade 
processorer för slutavverkning eller gallring. Danska 
Gremo hade 1968 köpt svenska TimmerVille i Hus-

kvarna och tillverkade kvistaren-kaparen Gremo 
skotarprocessor SP 30 som kunde monteras på en 
skotares lastbärare. Aggregatet tillverkades av SP ma-
skiner i Ljungby. 

Ansträngningar gjordes även för att mekanisera 
fällningen. Lars Bruun lämnade Kockums 1969 och 
startade Bruun System i Filipstad. Tillsammans med 
BM-Volvo gjordes några varianter av kvistare-kapare 
och en fällare-läggare, det vill säga en maskin för ma-
skinell fällning vid slutavverkningar. Maskinen lade 
träden i jämna slag för kvistaren-kaparen (proces-
sorn) som följde bakefter. 

Bofors ville bredda sitt program och kastade blickar 
på skogsmaskinsbranschen. Brundell & Jonsson i Gävle 
hade i slutet på 1960-talet konstruerat ett fällnings-
aggregat bestående av två griparmar och ett klipp-
verktyg som i princip fungerade som en nagelsax. 
Aggregatet kunde monteras på en vikarmskran. Bo-
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fors tecknade avtal med konstruktören om tillverk-
nings- och försäljningsrätt. Bofors ritade en kran och 
byggde en prototyp på en kanadensisk Clark Ranger 
666 lunnare. Maskinen fick en riktig hytt mellan 
framhjul och bakhjul. Den bakre delens vinsch och 
linbock togs bort och ersattes med ett fäste för kra-
nen. Kranen kom alltså att arbeta över hytten. För att 
stabilisera maskinen fälldes lunnarens schaktblad ner 
mot marken under själva fällningen. Provdrift gjor-
des hos Billeruds AB i Ställdalen framför en Logma 
och i Fredriksberg framför en klämbankslunnare. Re-
sultaten var positiva men Bofors fullföljde inte sats-
ningen med någon serietillverkning.

Krankonstruktionen togs över av Jonsereds som 
byggde en kran för fällare-läggare. Även Cranab 
byggde 1973 en liknande kran för fällaren-läggaren 

Lokkeri från finska Lokomo. Kockums tillverkade en 
fällare-läggare liksom ÖSA, men ÖSA gick även vi-
dare i utvecklingsarbetet och kom 1973 fram med 
en mer komplett maskin, processorn ÖSA 710, som 
hade konstruerats med ekonomiskt stöd från Stif-
telsen Skogsmekanisering. Den kan beskrivas som 
fällare-kvistare-kapare-buntare och var gjord för att 
monteras på lämplig basmaskin. Motorn på basma-
skinen svarade för framdrivningen i terrängen och 
drivningen av kranen på förarhyttens tak. För bear-
betningen fanns en särskild motor.

ÖSA 710 kunde bearbeta både manuellt och ma-
skinellt fällda träd liggande vid stubben eller i travar 
vid stickväg. Den allsidiga maskinen, som till och 
med hade en inbyggd dator, var stor och vägde 22,5 
ton. Den hade virkesfickor för tre sortiment, fick-

En gripkran drar det fällda trädet till 
processorn som kvistar och kapar. ÖSA 
705/260 på Trågaliden i Robertsfors, 1978.
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orna tömdes efter hand i buntar. Den kunde även 
användas som mobil upparbetningsenhet på avlägg 
dit träden lunnades. I hytten satt två förare, den ene 
körde maskinen och manövrerade griplastaren. Den 
andre svarade för kvistning, aptering, sortering och 
nedläggning i sortimentsrena högar. När kranen för-
sågs med fälldon i form av en kedjesåg kunde den 
fälla. ÖSA 710 tog träden i två grepp och blev alltså 
en tvågreppsskördare. Fem år senare, 1978, introdu-
ceras en enmansbetjänad processor, ÖSA 705, som 
i likhet med många andra nyheter presenterades på 
jord- och skogsbruksmässan Elmia i Jönköping. 

I början av 1970-talet hade det svenska skogsbru-
ket gjort sitt vägval - slutavverkningarna mekanise-
rades helt och hållet enligt sortimentsmetoden. De 
flesta maskinerna byggdes för slutavverkning och var 

relativt stora. Därefter började utvecklingsinsatserna 
riktas mot mindre och effektivare maskiner för upp-
arbetning, särskilt för gallring.

Hos Umeå Mekaniska tillverkades Tviggen på en 
traktor från Volvo. Namnet anspelar dels på engelska 
twig som betyder kvist, dels på den då superkända och 
extremt smala fotomodellen Twiggy. Namnet skulle 
associeras med liten, eftersom det var en för den ti-
den liten maskin. Den första prototypen byggdes 
och testades i Umeå 1972. Kvistaren-kaparen Tvig-
gen hade ett kedjedrivet sågsvärd, vilket var en stor 
teknisk inno vation. Alla andra maskiner var utrustade 
med sågklingor enligt förlagor från sågverksindustrin. 
En stor fördel med Tviggen var att den var liten och 
kompakt och kunde monteras på valfritt skotarchassi. 
Tviggen passade speciellt bra för relativt klent och 

Tvågreppsskördare, Kockums 88-65, 
med ett så kallat Botsmarksaggregat 
monterat på en svängbar arm.
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långt virke. Ryktet om den nya maskinen gick snabbt 
och Tviggen blev succé över en natt. 

Vi gick och fällde med motorsåg hela dagarna, vi 
fällde åt samma håll och så kom Tviggen och tog 
dom i ändan allt eftersom. Och så kom skotarn 
sen. Vi hade tryger på fötterna, det var ju mycket 
snö ibland, och dom fastnade i ris och smågranar. 
Och när det var mycket snö fick man skotta upp 
en stor grop och så vart det fullt med avgaser nere 
i den där gropen.

Ove Olsson

Alf Johansson i byn Ytterstmark, strax söder om 
Botsmark i Umeå kommun, hade sett en finsk kvist-
ningsmaskin på en maskinutställning och blivit in-
spirerad att själv tillverka en liknande. Hemma i 
smedjan lyckades han så småningom göra ett kvist-
ningsaggregat, som han monterade på bakre delen av 
sin skotare. Det fungerade och lockade Alf att göra 
det ännu bättre med följd att han tog hjälp i sitt kon-
struktionsarbete av Norrlands Meko i Umeå. Han 
hade en idé om att sätta aggregatet på en svängarm 
för att slippa svänga in trädet med en vanlig kran. 
Med en svängarm skulle han kunna arbeta på båda 
sidor av stickvägen och bara behöva köra en gång på 
det vägavsnittet. Aggregatet skulle också utrustas 
med ett fälldon.

Norrlands Meko fick kontakt med Kockums, som 
liksom alla andra maskintillverkare letade nya kon-
cept för kvistning och kapning i gallringar. Kockums 
tände på Alfs idé och byggde ett kvistningsaggregat 
på en svängarm som sattes bakpå en allhjulsdriven 
lunnare med midjestyrning, Kockum 822. Alfs idé 
höll, och med ett fälldon på maskinen blev det en 
liten tvågreppsskördare, som Kockums började se-

rietillverka i slutet på 1970-talet med beteckningen 
Kockums gallringsprocessor 822 men som kallades 
Botsmarkar’n. 

Nu inleddes ett nytt kapitel i skogsmaskinernas 
historia. För första gången fanns en maskin med en 
teknik särskilt anpassad för gallring. Andra maskin-
tillverkare var inte sena att ta efter. Snabbast var 
Rottne med gallringsprocessorn Snoken som sling-
rade sig fram i beståndet precis som namnet antyder.

I Burträsk gjorde Einar Karlsson och Alf Wincent 
hos företaget Hydrovåg ett antal nykonstruktioner 
för skogsbruk och energihantering. 1976 tillkom 
Lunnarmyran, en liten lunnare utan hytt med minst 
sagt flexibel arbetsplats, eftersom föraren gick på 
marken bredvid maskinen och körde. Lunnaren hade 
kran och klämbanke. Namnet Hydrovåg kommer 
från att det även fanns en hydraulisk virkesvåg i kran-
spetsen. Myran såldes till Trelleborgs Gummifabrik, 
som hade börjat intressera sig för skogsmaskiner för 
att utveckla breda och starka däck. 

När Trelleborg avvecklade sitt engagemang i 
skogsmaskiner köpte Hydrovåg tillbaka Myran 
1981. Konceptet utvecklades med gallringsmaskinen 
Klippmyran och Processormyran. Stolpmyran var en 
minigrävare, som registrerades som släpvagn och som 
användes mycket av Televerket. Även Sundmobilen, 
som SCA lät ta fram, bidrog till den tekniska utveck-
lingen, även om den aldrig kom att serietillverkas. 
Det var den första processorn som hade vikarmskran.

Skogens skördetröskor
På 1970-talet började hjulskotaren dominera som 
transportmaskin i skogen. Skogsfabriken nådde sin 
höjdpunkt men ett stort problem var att avverk-
ningen krävde flera maskintyper i avverkningskedjan: 
fällare-läggare, processor och skotare. Vid avläggen 
fanns manskapsvagnar, service- och reparationsbilar 
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och dieseltankar. Transporter med lastbilar ersatte 
alltmer flottningen. Den motormanuella fällningen 
började avvecklas. 

Fällare-läggaren såg ut som ett monster. Han gick 
ju sönder, allting var ju nytt på den tiden. Det var 
långa slangar med hydraulolja och dom frös. Då 
fick man öppna en koppling och så fick man pumpa 
in i röret och tina upp. Det var mycket stillestånd 
från början. Det var särskilda reparatörer som 
kom. Först hade man en fällare-läggare, sen Tvig-
gen och så två skotare efter. Det vart mycket pengar 
det. Och klatrade det med virket stod kanske en 
skotare utan jobb. Då när fällaren inte fungerade 
fick man fälla för hand. Och när Tviggen stannade 

stod allting stilla. Jag kom ihåg att dom gick med 
förlust på kubiken ett par år. Sen vart det ju andra 
tider, särskilt när tvågreppsskördarna kom. 

Ove Olsson

Maskinutvecklingen i skogen som börjat med mo-
torsågar och bandtraktorer hade gått vidare till bark-
ningsmaskiner, halvbandare och trekvartsbandare, 
kvistningsmaskiner, skotare, processorer (kvistare-
kapare) och slutligen till fällare-läggare. Det som nu 
återstod var att kombinera de olika avverkningsma-
skinerna till en enda maskin, en skördare. 

Det dröjde till slutet av 1970-talet innan det kom 
fram en svensk skördare som levererades i nämnvärt 

Instrumentpanelen till den enmansbetjänade 
processorn ÖSA 705.
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Kockum 880, fällare-läggare. 
Maskintypen ersatte den manuella 
fällningen och användes på 1970-talet.
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antal till skogsbruket. Ett lovande utvecklingsarbe-
te hade påbörjats redan i början av 1970-talet hos 
Livab, som hade fått statligt utvecklingsbidrag för 
att arbeta fram en skördare som skulle kunna fälla, 
kvista och kapa. I många år hade Livab haft olika 
överenskommelser och avtal med Volvoägda Bolin-
der-Munktell. Livab gjorde dragkärror för traktorer 
och hade även börjat tillverka dumprar. Nu accep-
terade Volvo att Livab satsade på skördarprojektet. 
ÖSA höll samtidigt på – också med statligt stöd – att 
utveckla en processor, men Volvo ansåg inte att dessa 
två så kallade medleverantörer kom i konflikt med 
några konkurrensbestämmelser i avtalen. 

Hos Livab konstruerade Hans-Olof Säll en terräng-
gående maskin med ett fällningsaggregat i spetsen på 

en vikarmskran. En betydande del av konstruktionen 
byggde på att maskinen skulle kunna röra sig i svår 
terräng och att kranen ändå skulle fungera effektivt. 
Utvecklingsarbetet ledde emellertid inte längre än 
till två prototyper, G1 och G2, trots att patent på 
G1 förutom i Sverige även söktes i Kanada och Väst-
tyskland. 

Volvo BM köpte Umeå Mekaniska 1976 som sin 
sista satsning på skogsmaskiner. Med Volvo som äga-
re skulle alla maskiner byggas på chassin från Volvo 
och namnet på Tviggen byttes till Volvo BM 985 
Tvigg. Volvos intresse för skogsmaskiner svalnade 
snart, men när Volvo och finska Valmet 1979 inledde 
samarbete om jordbrukstraktorer öppnades även en 
möjlighet för skogsmaskinsdelen. Umeå  Mekaniska 
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Skördarföraren Sven-Erik Eriksson i kvistaren-kaparen Tviggen, 1979.
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konstruerade på rekordtid Volvo BM 902H, en 
tvågreppsskördare som var en vidareutveckling av 
Tviggen och som blev en stor framgång.  

Medan Livabs tidiga engreppsskördare stannade 
vid två prototyper gjordes ett mer bestående utveck-
lingsarbete av innovatören och entreprenören Jan, 
»Skogsjan«, Eriksson i Österfärnebo i Gästrikland. 
Skogsjan placerade kvistknivar, mätverk, matarvalsar 
och kapsvärd i spetsen på en griplastarkran. Denna 

Sveriges första gripprocessor kunde monteras på i 
stort sett vilken skotare som helst. Idén presentera-
des 1977 under namnet gallringsprocessorn RK 450 
Skogsjan. RK stod för ingenjörsfirman Rosenberg & 
Kruse, som hade medverkat i finansieringen. Rosen-
berg & Kruse ägde konceptet men sålde det till Lant-
männen som 1980 sålde det vidare till Volvo BM. 
Tillverkningen flyttades till Umeå Mekaniska, som 
utvecklade det första specialbyggda aggregatet för 



En stor nyhet 1972 var en 
kedjedriven kap på Tviggen 
från Umeå Mekaniska.

D
O

M
ÄN

VE
RK

ET
S 

BI
LD

AR
KI

V

Tvågreppsskördaren Volvo 
BM Valmet 902H togs fram av 
Valmet i Umeå 1979 som en 
vidareutveckling av Tviggen.

SK
O

G
SM

U
SE

ET
S 

BI
LD

AR
KI

V



44

Ett grepp på Skogsnolia

Skogsnolia i Umeå är liksom Elmia i Jönköping en 
betydelsefull branschmässa. På Skogsnolia 1984 pre-
senterades världens första regelrätta engreppsskörda-
re, BM Valmet 901. Skördarna hade tidigare byggts 

Engreppsskördaren FMG 762-280 
byggdes av ÖSA. En stark och smidig 
maskin för både slutavverkning och 
grov gallring.
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att kvista och kapa fällda träd. Tack vare att aggre-
gatet satt i kranspetsen kunde föraren låta det arbeta 
inne i ett trädbestånd. Fällningen gjordes ännu mo-
tormanuellt.

på skotare men nu introducerades en specialmaskin 
i form av en egen fyrhjulig midjestyrd traktor med 
en sexcylindrig turbomotor och ett fällningsaggregat. 
Hytten och kranen satt på samma svängkrans och var 
fullt roterande, vilket gjorde att föraren hela tiden 
hade arbetsfältet mitt fram, en teknisk lösning som 
numera är standard. Dessutom hade Umeå Mekanis-
ka utvecklat ännu en branschnyhet, det första dator-
baserade mätsystemet. Uppmärksamheten kring ma-
skinen var enorm och orderboken fylldes omgående. 
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Högkonjunkturen under andra halvan av 1980-ta-
let ledde till att det blev mer lönsamt med maski-
nella gallringar, som dittills nästan uteslutande hade 
gjorts med motorsåg. Nu lanserade Valmet en min-
dre skördare, Valmet 701. Grundkonceptet byggde 
på en hjullastare från Bröderna Lundbergs Meka-
niska i Skellefteå som efter flera ägarbyten ingick i 
samma koncern under namnet Valmet Hymas.

Skördarna utvecklades vidare vad gäller effekti-
vitet, förarmiljö och ekonomi. De fick minireglage 
och datorerna kunde inte bara mäta stockarnas längd 
utan även ange volym och kubikmått. Mätenheten i 
skördarna började göra en värdelista och valde auto-
matiskt de ekonomiskt mest lönsamma ställena för 
kapning. Värdeapteringen innebar att volymen spill-
virke minskade och hundratals miljoner kronor kun-
de sparas. Den första mätautomatiken kom i början 
av 1970-talet och byggde på reläteknik. Maskinens 
skakningar störde och skadade mätapparaturen, men 
när mikroprocessorer kom några år senare utveckla-
des mätautomatiken snabbt.

Maskinerna har under årens lopp blivit allt mer 
komplicerade. I Maria Högvall Nordins avhandling 
2006 liknas skördarförarens arbete vid stridspilotens. 
Liknelsen bygger på bilden av en stridspilot som är 
utbildad, skärpt, kunnig, kapabel och som kan hålla 
många bollar i luften och snabbt fatta avgörande be-
slut. Ett litet exempel på skördarförarens vardag är 
att han bara har några få sekunder på sig för att bedö-
ma om ett träd är ett naturvärdesträd som ska sparas.

Ökande kostnader för drivmedel och allt hårdare 
lagstiftning vad gäller utsläpp av partiklar och kvä-
veoxider ställer höga krav på utvecklad motor- och 
avgasreningsteknik. Samtidigt ökar kraven på pro-
duktivitet, på förarmiljön och på att körskadorna 
ska minimeras. Den tekniska utvecklingen tar inte 
samma stora kliv som tidigare utan numera handlar 

Hytten till Kockum 85-35. Stolen är vridbar eftersom skotaren är 
enmansmanövrerad, 1981.
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det mest om delautomatiseringar och förfinad tek-
nik. Vardagsrationalisering och ständiga förbättringar 
räcker med all säkerhet inte till för att förbättra pro-
duktiviteten som har stagnerat de senaste åren. 

Behovet av teknikutveckling som bäddar för nästa 
tekniksprång är därför stort, konstaterar forsknings-
chefen hos Skogforsk, Magnus Thor, i Kungl Skogs- 
och Lantbruksakademiens tidskrift nummer 1, 2012. 
Hybriddrift, smarta kranar, bandgående drivare – det 
vill säga kombinationsmaskiner som både skördar 
och skotar – med lågt marktryck, aggregat för fler-
trädshantering, förarlösa virkesskyttlar och mindre 
maskiner anpassade för gallring är några utvecklings-
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steg som är på gång men som kräver ökad integration 
mellan brukare, tillverkare och forskning.

Felet ligger väl inte riktigt hos skogsbolagen, dom 
ser sig bara som kunder. Dom avvecklar sina sta-
ber, dom var väldigt engagerade i starten men idag 
så ser dom väl det här som en bransch som får 
klara sig själv. Lastbilsåkarna är ju inte med och 
finansierar lastbilsutvecklingen och skogsbolagen 
har väl sett på skogsmaskinstillverkarna på sam-
ma sätt. Men den här branschen är så liten att 
företagen inte riktigt orkar med provgrejerna och 
testerna som fanns förr och maskinentreprenörerna 
har inte orken att fara ut och testa. 

Hans Eliasson

Globalt görs fortfarande hälften av avverkningarna 
manuellt medan Sverige och Finland har en meka-
niseringsgrad på nära 100 procent. Av den mekani-
serade avverkningen i världen fördelas ungefär 60 
procent på helstamsmetoden och resterande 40 på 
kortvirkesmetoden, som är helt dominerande i de 
nordiska länderna. Globalt avverkas alltså ungefär 
20 procent enligt kortvirkesmetoden. I världen till-
verkas 2 000–4 000 maskiner per år för kortvirkes-
metoden och ytterligare 6 000–7 000 maskiner för 
helstamsmetoden. Skogsmaskiner är en nischmark-
nad och volymmässigt mycket liten jämfört med 
grävmaskinsmarknaden. 

Sverige är världens största marknad för skogsma-
skiner avsedda för kortvirkesmetoden och därför 
intressant för maskintillverkarna både vad gäller vo-
lym och möjligheten att skaffa sig erfarenheter, som 
kan användas för att nå nya marknader, där kort-
virkesmetoden börjar göra insteg. Alla stora tillver-
kare konkurrerar i Sverige: amerikanska John Deere 

Omstruktureringar

Skogsnäringen är cyklisk och strukturförändringar 
inom skogsmaskinbranschen är en nödvändig konse-
kvens. 1970-, 80-och 90-talen blev fusionernas tid 
med Rauma-Repola och Valmet som stora aktörer. 
Kopplingarna mellan företagen är inte helt lätta att 
överblicka, eftersom tillverkarna ibland samarbetade 
med varandra under en tid för att sedan ändra rikt-
ning med en annan tillverkare. 

Skogsmaskinsmarknaden var het i början på 
1970-talet. Volvo BM försökte köpa ÖSA men ÖSA 
hade stora framgångar och ville inte sälja. I stället 
köpte Volvo Umeå Mekaniska 1976, men redan 
1977 hade Volvo så stora problem med sin traktor-
verksamhet att man ville avyttra den. En försäljning 
skulle innebära nedläggning av Umeå Mekaniska 
men där fortsatte trots allt utvecklingsarbetet. Volvo 
fann till sist en lösning med finska Valmet som tog 
över traktortillverkningen. 1979 slutade Volvo göra 
skogsmaskiner och kom överens med Valmet om att 
Umeå Mekaniska gradvis skulle övergå till Valmet. 
Umeå Mekaniska blev 1986 Valmet Logging, när fin-
ska Valmet tog över som ensam ägare. Produktnam-
net Valmet kom sedan att leva kvar i 25 år. 

1965 var Livab i Braås inne i en kraftig expansion 
och började bli för stort för en ensam ägare. Carl 
Lihnell ville sälja. När BM inte ville köpa sålde han 
företaget till Handelsbankens utvecklingsbolag Pro-

 Forestry med fabriker i Finland, japanska Komatsu 
Forest, finska Logset och Ponsse, svenska Rottne 
 Industri och kanadensiska Tigercat som ägs av John 
Deere och som numera tillverkar sina maskiner för 
Europa i Skottland. Komatsu och Rottne har sin till-
verkning i Sverige. Mindre tillverkare, framförallt av 
maskiner för gallring, är svenska Eco Log, Gremo, 
Malwa,  Timbear och Vimek.
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motion, som var på köparstråt. I företagsfamiljen in-
gick bland andra Bil & Truck och Lindénkranar, som 
slogs ihop med Alimak i Skellefteå. Krantillverkaren 
Hiab i Hudiksvall fusionerades med konkurrenten 
Forslund & Co i Skellefteå och Hiab-Foco bildades.

Bröderna Birger och Göran hade grundat Lund-
bergs Mekaniska i Skellefteå och tillverkade 1951 
den första så kallade baklastaren på en Fordson 
jordbrukstraktor. Genom att vända på hytten på en 
jordbrukstraktor och sätta lastaggregatet bak skapa-
des det maskinkoncept, som är grunden till dagens 
lastmaskiner. Åren därpå byggdes ett stort antal BL-
lastare på olika traktorfabrikat men sedan man teck-
nat avtal med BM övergick man till deras traktorer. 

Lundbergarna i Skellefteå gjorde en frontlastare 
och de konkurrerade med Ålö-Maskiner i Umeå. 
Men då kom ju Birger Lundberg på att han skulle 
vända på traktorn och enligt Samme Lindmark, 
som har berättat det här för mig, så ringde han 
till Karl-Ragnar Åström på Ålö och sa på sin skel-
leftebondska:
 – Vi slut å konkurrer. Vi deil oppa traktorn. I 
ta bak. 

Hans Eliasson

Volvokoncernen hade som tradition att deras med-
leverantörer skulle vara självständiga. Det kunde få 
till följd att leverantörerna konkurrerade med var-
andra. Därför blev det sagt att ÖSA skulle ägna sig 
åt skogsmaskiner, bröderna Lundberg åt lastmaski-
ner och Livab åt dumprar. Samarbetet mellan Volvo 
och ÖSA och mellan Volvo och Lundbergs upp-
hörde, men idag är Volvo Construction  Equipment 
i Braås världens ledande tillverkare av midjestyrda 
dumprar. 

Den långa konjunkturuppgången efter andra 
världskriget gynnade svensk industri. Guldsitsen fick 
en knäck i samband med första oljekrisen 1973 och 
i mitten på 1970-talet upplevde Sverige både varvs-
kris och stålkris. Hos skogsmaskinstillverkarna bör-
jade lagren fyllas av osålda maskiner. 

Kockums i Söderhamn räddades tills vidare av 
ägaren Statsföretag som satsade 200 miljoner i ut-
veckling av skogsmaskiner, vilket gjorde att Kockums 
levde kvar ända till 1984. Då köptes företaget av 
finska Rauma-Repola, som ägde maskintillverkaren 
 Lokomo sedan 1970 och som var på väg att bli Nor-
dens största företag i skogsmaskinsbranschen.

ÖSA hade inte bara uppvaktats av Volvo utan 
även av Kockums utan avslut. När till och med ÖSA 
stod med tom orderbok och var nära konkursens 
brant, gick Rauma-Repola 1979 in som hälftenägare. 
ÖSA hade redan ett visst samarbete med Rauma 
Repola och hade bland annat levererat processorn 
till  Lokomos basmaskin. Rauma-Repola tog sedan 
över hela ÖSA 1981. Produktionen flyttades så små-
ningom till Kockums tidigare lokaler i Filipstad.

I och med att Volvo BM började avveckla skogs-
maskinstillverkningen bröts samarbetet med Bruun 
System. Lars Bruun fortsatte sitt konstruktionsar-
bete och presenterade 1978 en liten åttahjulig sko-
tare, Bruunett Mini, med motor från International 
Harvester och kran från Cranab. Senare samma år 
köptes Bruun System av finska intressenter som i 
sin tur förvärvades av Rauma-Repola vid årsskiftet 
1981-1982. Bruun System kom på det sättet att bli 
ett dotterbolag till ÖSA. 

Lars Bruun startade ett nytt företag, Firma Lars 
Bruun, som mer eller mindre låg vägg i vägg med 
Kockums tidigare fabriker, dit Rauma-Repola 
kom att flytta ÖSA:s tillverkning – en ödets ironi. 
Lars Bruun konstruerade ännu en ny skogsmaskin, 
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Tillverkning av skotaren Kockums 84-31 
hos Stensele Mekaniska, 1982.
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 Bruunett Maxi, en kombinationsmaskin som kunde 
användas som skotare, fällare-lunnare och flistugg. 
Lars Bruun var övertygad om att banddrivna skogs-
maskiner hade framtiden för sig och startade Bruun 
Konstruktion AB. Företaget gick i konkurs sedan det 
visat sig att drivbanden, som provades på skotare och 
skördare, inte var tillräckligt hållbara.  

Bröderna Sandberg i Stensele, SMV, sålde sitt fö-
retag till Kockums, som även köpte en buntkvistare 
från Allan Brånemo och Logma från tillverkaren 
Hydrolin i Gävle. 1984 tog expanderande Rauma-

Repola över Kockums skogsmaskinstillverkning och 
blev ägare till SMV. Fabriken i Stensele var överflö-
dig för Rauma-Repola och avvecklades 1986. Efter 
ett par år med annan ägare av Stensele Mekaniska 
och slutligen konkurs tog Rottne Industri över fa-
brikslokalerna 1988 och började producera storsko-
taren SMV Rapid i Stensele. 

Efter de många förvärven skapade Rauma-Repola 
skogsmaskingruppen FMG, Forest Machine Group, 
som emellertid inte blev långlivad. FMG köpte 
Timberjack 1989 och maskinerna fick namnet 
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 FMG-Timberjack tills hela gruppen 2000 såldes till 
John Deere, som därmed blev världens största till-
verkare av skogsmaskiner.

Sammanslagningarna och den tekniska utveckling-
en gjorde att de mindre företagen tog stryk. Tegs Me-
kaniska byggde trekvartsbandare men verksamheten 
upphörde på 1980-talet, när det blev svårt för ett 
mindre företag att hänga med i konkurrensen. Vil-
helmina Mekaniska hade stor framgång med VMV 
Stalo, som kunde köras både med hjul- och band-
drift. Företaget gick i konkurs 1969 och Doroverken 
köpte inkråmet och kunde i åratal efteråt leverera 
reservdelar till Stalo.

Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön star-
tades 1948. Företaget tillverkade timmerdoningar, 

varpbåtar och bygeltruckar och konstruerade bland 
annat skotaren Flexor. Under årens lopp växte före-
taget och hade under en period ett 80-tal anställda. 
Expansionen utan tillräcklig konsolidering ledde till 
konkurs 1968. Konkursen vållade en segsliten strid 
om lokaler och maskiner med Doroverken som en 
av flera aktörer.

Doroverken startade 1968 med rötterna i SCA:s 
motorverkstad och Olssons mekaniska verkstad i 
Dorotea. Redan efter ett år kom företaget i ekono-
miska svårigheter men övertogs och drevs vidare av 
Dorotea kommuns industribolag och hade som mest 
omkring 40 anställda. Persson Invest i Östersund 
köpte Doroverken 1976. I slutet av 1960-talet hade 
Persson Invest likaså köpt Westeråsmaskiner och dess 
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Skotaren Aktiv Skotten 747 från Doroverken presenterades 1978.
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i konkurs eller läggas ner skulle Persson Invest ha 
rätt att köpa tillbaka Doroverken.  En morgon 
ringde Kockums till Sören Granberg som var VD 
då och sa: 
 – Vi skickar över ett papper som ni måste skriva 
på, för vi har sålt produkterna till FMG. Dom har 
köpt Kockums och då ingår era produkter så ni 
måste godkänna avtalet. 
 – Nej, svarade Persson Invest, det ska vi inte 
skriva på. Sedan blev det tyst i flera veckor och 
Persson Invest fick tid att räkna på hur mycket 
man kunde betala för företaget och betalade in be-
loppet till Statsföretag och sa: 
 – I och med den här inbetalningen är det vi som 
äger företaget igen. Då ringde Stockholm igen och sa: 

huvudbolag And Fischer AB. Persson Invest hade 
ingen koppling till And Fischer mer än att  Maskin 
& Motor var återförsäljare av Westeråsmaskiners 
snöskotrar Sno-Tric och Sno-Trac. När senare inga 
skogsmaskiner längre tillverkades i Dorotea gjorde 
man snöskotrar i fabriken. Men nu var året 1986, 
Doroverken hade bytt namn till Aktiv-Doroverken 
och Persson Invest hade händelsevis ett avtal med 
 Kockums, vilket visade sig innebära att tillverkning-
en av skogsmaskiner i Dorotea upphörde. Men först 
gjorde Persson Invest en bra affär på det företag, som 
man tio år tidigare hade köpt för en krona.

Vi hade ett tillverkningsavtal med Kockums, som 
ägdes av Statsföretag, att om Kockums skulle gå 

Många gamla skogsmaskiner är 
fortfarande i bruk som exempelvis 
bandtraktorn Aktiv Kvicken. SV
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 – Det där går ju inte, så där kan ni ju inte göra. 
Persson Invest svarade bara att så där står det i 
avtalet. Då förstod Statsföretag vilka man hade att 
göra med så det var någon klok person som frågade: 
 – Hur mycket vill ni då ha för att skriva på? 
Persson Invest återkom efter ett tag och svarade att 
man ville ha 8 miljoner. 
 – Det går ju inte, svarade Statsföretag och Pers-
son Invest sa att vi har betalat in köpeskillingen 
och företaget är vårt. Det blev mycket diskussioner 
fram och tillbaka i ett par veckor. Så ringde en ju-
rist från Statsföretag och sa: 
 – Har ni möjlighet att träffa mig i morgon efter-
middag för vi måste få klart med det här, annars 
faller hela affären. 
 Jag följde med Sören Granberg till Östersund 
och han var med på förhandlingen. Klockan blev 
fyra-halvfem, det här var en fredag kväll. Jag satt 
ute i bilen och halvsov när det knackade på rutan. 
Det var Sören som sa att nu kommer en kille som 
du ska skjutsa till flyget. Men det är bråttom, pla-
net går halv sju. Vi har ringt flygplatsen och dom 
håller planet. Det var juristen och han in i bilen 
och jag iväg och släppte av honom på Frösön. Så 
körde jag tillbaka. Så kom Sören ut och sa: 
 – Dom har sålt Doroverken. Persson Invest fick 
sina miljoner. Dom hade ju alla trumf på hand. 
Juristen hade säkert order om att inte komma hem 
annat än med påskrift.

Sören Andersson, 
konstruktionsansvarig Bracke Forest

I samband med den djupa lågkonjunkturen i världen 
1990–1991 fick maskintillverkarna ett antal svåra år. 
»Valmet Logging hängde löst«, berättar Hans Elias-
son som då var VD för företaget. 

Det berodde på lönsamheten totalt. 1991 tappade 
Valmet ett par hundra miljoner och Umeå blödde 
vansinnigt mycket. Det var hugget som stucket om 
verksamheten skulle samlas i Finland eller i Sve-
rige, men den starkare delen var skördarna, som 
gjordes i Umeå. Skotarna tillverkades i Kurikka i 
Österbotten och de var omoderna. Så jag flyttade 
produktutvecklingen från Kurikka till Umeå och 
det var inte lätt. Jag satt en hel dag med ett antal 
finska riksdagsmän som pratade finska och skällde 
som bandhundar. Jag begrep inte ett dugg. Det var 
tur för Umeå att koncernchefen Matti Sundberg 
stod bakom mig, annars hade det inte gått.

All nordisk tillverkning koncentrerades till Umeå 
och struktureringen i finskt näringsliv fortsatte. Inom 
några år hade Valmet Logging slagits ihop med Sisu 
till Sisu Logging. Sedan tog finska Partek över och 
skogsmaskinerna tillverkades av Partek Forest. Slut-
ligen blev Kone ägare till Partek, styckade koncer-
nen och sålde skogsmaskindelen 2004 till japanska 
Komatsu, världens näst största tillverkare av gruv-, 
skogs- och entreprenadmaskiner. Under alla år och 
olika ägare fick dock maskinerna behålla sin röda färg 
och först 2011 ändrades produktnamnet från Valmet 
till Komatsu.

Överlevare och nyfödda
Hjalmar Ljungberg startade 1922 en smedja i Grav-
mark utanför Umeå, J H Ljungbergs smidesverkstad. 
Förutom att utföra reparationer tillverkade företa-
get skogs- och jordbruksredskap, främst harvar och 
skogsdoningar. När företaget flyttade till Bräcke 
1938 ändrades namnet till Bräcke Bil- och Smides-
verkstad. I början på 60-talet gjorde man service och 
reparationer på de markberedare som hade börjat 
användas i skogsbruket. Det visade sig att maski-
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nerna hade stora brister och i samarbete med SCA 
togs en ny maskin fram som började serietillverkas 
1966. I dag heter företaget Bracke Forest, ägs av 
Cranab och gör maskiner för skogsföryngring i form 
av markberedare, planteringsutrustning och röjag-
gregat. Produkterna säljs över hela världen.

1959 tillverkades de första timmerkranarna av 
ABS-Service i Vindeln. Företaget hade startats av 
bröderna Allan och Rune Jonsson och sålde ABS-
grävare, en lingrävare som monterades baktill på sto-
ra jordbrukstraktorer. När marknaden mattades mot 
slutet av 1950-talet föddes tanken att satsa på något 
nytt. Skogsbruket stod inför en teknisk utveckling 
och 1963 grundades Cranab, som i slutet 1970-talet 
och början av 80-talet hade en mycket stark ställ-
ning som leverantör av kranar till olika skotare och 
skördare.  

Cranab har haft flera ägare under årens lopp. Hans 
Eliasson och Fredrik Jonsson, styrelseordförande res-
pektive VD, är majoritetsägare. Sedan 2012 är in-
vestmentbolaget Z-forest och italienska Fassi mino-
ritetsägare. Fassi är en av världens största tillverkare 
av lastbilskranar. Hos Cranab i Vindeln tillverkas var-
je år en fjärdedel av alla skogsmaskinskranar i värl-
den. Cranab äger Slagkraft, Skandinaviens ledande 
leverantör av vägröjningsmaskiner, samt Vimek och 
Bracke Forest.

Eco Log är resultatet av ett övertagande av Ca-
terpillars produktlinjer för kortvirkeshantering i Sö-
derhamn. Caterpillar hade i sin tur 1997 övertagit 
produkterna från Skogsjan. När Skogsjan gick i kon-
kurs tog Caterpillar chansen att lära sig kortvirkes-
metoden, ta marknadsandelar i Europa och verka för 
en utveckling av metoden i Nordamerika. Eco Log 
tillverkar skördare och skotare och är svenskägt.

Ursprunget till Elforest Technologies är en en-
skild skogsägares miljöambitioner. Företaget bilda-

des 2006 av Lennart Lundström och Thordab AB i i 
Örnsköldsvik med mål att konstruera världens första 
skogsmaskin med elhybridteknologi. Två olika mo-
deller togs fram och sammanlagt fem prototyper.  I 
ett sådant fordon driver dieselmotorn en kraftfull 
generator som laddar separata batteripaket med stor 
lagringskapacitet. Batterierna laddas också då elmo-
torerna i hjulen bromsar maskinen. Exempelvis en 
skördare har mycket höga energitoppar när kranen 
med skördaraggregatet arbetar. I ett elhybridfordon 
samarbetar elkraftpaketet med dieselmotorn vid 
topparna. Dieselmotorn går på konstant varvtal och 
behöver inte vara så stor.  Tekniken gör att bränsleför-
brukningen sjunker, prestanda ökar och utsläppet av 
koldioxid minskar. Elforest Technologies har utifrån 
de framtagna prototyperna utvecklat elhybridtekni-
ken ytterligare och fokuserar numera på att erbjuda 
kundanpassade systemlösningar av elhybriddrivlinor 
för arbetsfordon.  Elforest Technologies ägs av det 
statliga venture capitalbolaget Fouriertransform, 
Volvo venture capital och grundarna av företaget.

Gremo i Ätran i Falkenbergs kommun har anor se-
dan tidigt 60-tal, då en dansk entreprenör grundade 
företaget i Fredrikshamn. Företaget såldes 1988 till 
Sverige och tillverkning startades i Ätran. Gremo har 
skördare och skotare i sitt maskinprogram och ingår 
sedan 2002 i den svenska Welandkoncernen. SP Ma-
skiner i Ljungby, som tillverkar skördaraggregat, ägs 
av Gremo.

Hultdin System i Malå är ett familjeföretag som 
grundades 1928 för tillverkning av vagnar, kälkar och 
redskap för timmerhantering. Så småningom gjordes 
utrustningar för jordbrukstraktorer och under årens 
lopp har man tillverkat skogstraktorer och en mängd 
olika produkter för skogsmaskiner. Som exempel kan 
nämnas att Hultdins i slutet av 1980-talet medverka-
de i försöken att angripa det så kallade röjningsber-
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get och byggde en maskinprototyp avsedd enbart för 
röjning. Maskinen bar namnet Hulda. Hultdins har 
idag ett brett sortiment av timmergripare, gripsågar, 
sågenheter och färgmärkningssystem för skördarag-
gregat samt dämpsystem för mobil hydraulik.

Hydrovåg härstammar från Burträsk Mekaniska 
Verkstad och grundades i mitten av 1970-talet. Fö-
retaget tillverkade bland annat virkesgripare som un-
derleverantör till Hiab-Foco i Skellefteå. Den första 
större egna produkten var en våg som kunde monte-
ras i spetsen på timmerbilarnas kranar. 2000 köptes 
företaget av Hultdin System men viss produktion 
finns kvar i Burträsk.

Indexator grundades av Allan Jonsson i Vindeln 
sedan han hade sålt Cranab 1973. Företaget tillver-
kar rotatorer för skogskranar och tiltrotatorer för 
grävmaskiner. Indexator är världsledande med sina 

produkter och säljer till mer än 40 marknader. 
Log Max i Grangärde grundades 1980 och har 

skördaraggregat som huvudprodukt. Företaget köp-
tes av Komatsu 2012. Dotterbolaget Eco Log i Sö-
derhamn ingick inte i köpet. 

Malwa International i Skene i Marks kommun 
startades 2009. Företaget sätter samman skotare som 
kan konverteras till skördare. 

Familjeföretaget Olofsfors i Nordmaling grunda-
des som Olofsfors Bruk 1792 och är ett av landets 
äldsta företag. På bruket tillverkades kätting, flott-
ningssmide och annat manufaktursmide. När skogs-
bruket mekaniserades ställde Olofsfors om produk-
tionen från kätting till drivband för skogsmaskiner 
och är numera den världsledande tillverkaren. Olofs-
fors äger Iggesund Forest i Strömsbruk, den enda 
producenten av sågsvärd i Sverige.

Elforest Technologies i Örnsköldsvik 
har utvecklat världens första 
elhybriddrivna skotare och skördare. 
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Oryx Simulations i Umeå grundades 1999 som en 
avknoppning från VRlab vid Umeå universitet. Den 
första simulatorn togs fram i samarbete med Partek 
Forest i Umeå och sedan dess har Oryx levererat 
simulatorer för skogsmaskiner över hela världen. 
Verksamheten har även breddats till simulatorer för 
anläggningsmaskiner, gruvmaskiner och hamnkra-
nar. Oryx konstruerar och producerar simulatorerna 
utifrån varje maskintillverkares behov och tekniska 
lösningar. Utbildningsanordnare kopplas in för att si-
mulatorträningen ska bli så effektiv och pedagogisk 
som möjligt.

Rottne Industri AB grundades av Börje Karlsson, 
en av pionjärerna inom den svenska skogsmaskins-
branschen. Under namnet Börjes Mekaniska verk-
stad startade han 1955 i Rottne, ett par mil norr om 
Växjö, tillverkning av vagnar, kälkar, laststöttor och 
en traktormonterad vajerkran, Börjekranen. Kranen 
blev basen till företagets utveckling, som fick rik-
tig fart när skotaren Rottne Blondin introducerades 
1968. Rottne är fortfarande ett svenskt företag med 
all produktion i Sverige. Rottne har ett brett ma-
skinprogram, ungefär hälften av produktionen ex-
porteras. Även Sandbergs Mekaniska i Stensele har 
överlevt i form av Rottne-SMV AB, som tillverkar 
skotare, engreppsaggregat, kranarmar och hytter till 
alla Rottnes maskinmodeller. Bolaget sysselsätter 
cirka 50 personer. 

Söderhamns Verkstäder grundades redan 1864 
och har under många år utvecklat och tillverkat såg-
verksmaskiner, men även andra produkter som bark-
ningsmaskinen Cambio. Efter ett samgående med 
sågtillverkaren A K Eriksson heter företaget numera 
Söderhamn Eriksson.

Efter Skogsjans konkurs 1997 startade Jan 
 Eriksson företaget Timberjan i Österfärnebo och 
utvecklade flera skogsmaskinskoncept, bland annat 

en kombinationsmaskin för avverkning och skotning 
på marker med dålig bärighet. Företaget Timbear 
bildades 2008 i Strömsund för att kommersialisera 
och lansera maskinkonceptet på marknaden under 
namnet Lightlog. 

Det kanadensiska bolaget Tigercat köpte Hemek 
2000 i avsikt att etablera sig på den europeiska 
marknaden och för att komma åt den teknologi och 
det kunnande som fanns hos Hemek. På våren 2012 
meddelade företaget i ett pressmeddelande att man 
flyttar monteringen av skördemaskiner från »den nå-
got avlägsna Ticercat-anläggningen i Hede, Sverige, 
till en nykonstruerad monteringsanläggning i Kincar-
dineshire, Skottland«. 

Vimek grundades 1994 i Vindeln och tillverkar 
mindre och lättare skotare och skördare speciellt 
framtagna för skonsam gallring. Vimek är ett av 
Cranab helägt dotterbolag.

Ingen man i maskin, ingen hand på spakarna
För skogsbruket runt om i världen är två hot särskilt 
framträdande, befolkningsökningen och klimatför-
ändringarna. Befolkningsökningen gör att det be-
hövs mer virke och biomassa. Forskning och teknisk 
utveckling kan förändra teknik och traditionella 
metoder så att det blir möjligt att skaffa fram mer 
skogsenergi på ett hållbart och lönsamt sätt. Klimat-
förändringarna gör det nödvändigt att öka avgasre-
ningen och minska körskadorna. I ett varmare kli-
mat med en kortare tjälperiod och mera regn måste 
skogsmaskinerna vara ännu skonsammare mot mar-
ken. År 2050 kommer en mycket begränsad del av 
drivningarna i norra Sverige att kunna göras på tjälad 
mark, förutspår Skogforsk i en rapport.

När skogsbruket mekaniserades i Sverige byggde 
innovationerna på den goda triangeln – samarbe-
tet mellan maskintillverkare, forskare och brukare i 
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form av skogsbolag. Även om forskningen har bred-
dats så är läget i dag att brukarna är egenföretagare, 
som inte har resurser att ägna sig åt utveckling och 
provning av prototyper, och maskintillverkarna är in-
ternationella. 

Oavsett hur skogsråvaran används kommer tillgång 
till den effektivaste och skonsammaste drivningstek-
niken att bli avgörande. Behovet av teknikutveckling 
som bäddar för nästa tekniksprång är därför stort. En 
kartläggning av den svenska skogsmaskinsbranschen 
av Trinovo Consulting Group 2011 betonar att alla 
parter måste samverka för att ta nya produkter till 
marknaden. Det är alltså läge att återupprätta den 
goda triangeln.

Som situationen ser ut blir det svårt att ta de stora 
teknikstegen på kort tid. Vi behöver en ny teknisk 
plattform men utvecklingskostnaderna är extremt 
höga, då det är frågan om komplexa maskiner. För 
oss är därför klustring mycket nödvändig. I ett klus-
ter kan man hjälpas åt att lösa problem, om det 
så är frågan om avverkning med laser i stället för 
med motorsåg, bandfordon i stället för hjulfordon, 
förarlösa skotare, kranspetsautomatik, bränslecel-
ler eller andra tekniklösningar.

Martin Ärlestig, 
konstruktionschef Komatsu Forest

Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening som 
arbetar med skogsbrukstekniskt process- och utveck-
lingsarbete i nära samarbete med akademi, forskare 
och skogsbolag. Klustret består av elva företag från 
Malå i norra Västerbotten till Grangärde i södra Da-
larna. Medlemmarna är Bracke Forest, Cranab, Elfo-
rest Technologies, Hultdin System, Iggesund Forest, 
Indexator, Komatsu Forest, Log Max, Olofsfors, Oryx 

Martin Ärlestig i en Komatsu 895.
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och Vimek. Företagen tillverkar skogsmaskiner eller 
är direktlevererande komponenttillverkare till skogs-
maskiner. Klustret kopplar samman företagen med 
forskare och studenter vid universiteten i Umeå och 
Luleå, vid SLU och Designhögskolan med projekt 
och med andra klusterinitiativ. Medel skaffas fram 
hos offentliga och privata finansiärer för utvecklings-
projekt. Här finns den innovationsmodell som hör 
framtiden till. 
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Maskinerna och människan
Mekaniseringen och rationaliseringen inom jord- och 
skogsbruk har på många sätt påverkat människorna. 
Ett välkänt faktum är utflyttningen från skogslänen. 
Trots 1950-talets hårdnande konkurrens om arbets-
kraft gav skogen 1960 fortfarande arbete och försörj-
ning åt många. Då var drygt 83 000 personer verksam-
ma inom skogsbruket, inklusive flottning och övrigt 
skogsarbete, i framför allt norrlandslänen samt Kop-
parbergs och Värmlands län. Nedgången i antal sys-
selsatta inom skogsbruket har därefter varit drastisk. 
Särskillt inlandskommunerna i skogslänen har fått 
vidkännas utflyttning och kraftig befolkningsminsk-
ning, eftersom minskningen i sysselsättning inte har 

Tyngdpunkten inom skogsindustrin håller på att 
glida söderut. Träfiber produceras mer och mer på 
södra halvklotet. Fler och fler länder börjar också 
tillverka skogsmaskiner. Det är bara en tidsfråga 
innan svensk skogsteknik möter en stenhård kon-
kurrens. Därför är det oerhört väsentligt att Sve-
rige värnar det här teknikområdet. I början på 
1960-talet sa vi »ingen man på marken, ingen 
hand på virket«. Och vid sekelskiftet när jag job-
bade på Partek Forest kunde vi säga någon gång: 
»Ingen man i maskin, ingen hand på spakarna«. 
Det är väl det som gäller i dag. Vi får sikta dit. 

Hans Eliasson

I Skogstekniska klustret möts industri och forskning för att utveckla morgondagens skogsmaskiner. Nick Ross, masterstudent 
vid designhögskolan, Umeå universitet. 
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balanserats av en motsvarande ökning inom tillverk-
ningsindustrin. Belysande exempel i Västerbotten är 
Dorotea som förlorade 48 procent av sin befolkning 
mellan 1950 och 2000, Sorsele tappade 44, Åsele 39 
och Vilhelmina 27 procent. Som en konsekvens av 
utflyttningen växte den svenska lokaliserings- och re-
gionalpolitiken fram med början på 1960-talet.

I sin rapport om skogsarbetets rationalisering och 
humanisering redogör Bengt Ager för skogsarbetets 
förändring. Skogsarbete var under lång tid ett yrke 
som drabbades hårt av olycksfall. Att komma under 
ett fallande träd ledde för det mesta till döden. Så 
sent som under 1970-talet omkom varje år 10–12 
skogsarbetare av fallande träd. När motorsågen 
blev allmän i skogen ökade antalet svåra olycksfall 
mycket kraftigt. Det svartaste året blev 1967 med 
11 000 olycksfall, varav 38 dödsfall. För att minska 
olyckorna fick motorsågarna kastskydd, kedjebroms 
och andra tekniska förbättringar. Olyckor med död-
lig utgång är i dag begränsade till några få fall per 
år, i huvudsak bland självverksamma. Enligt Arbets-
miljöverkets arbetsskadefakta 2012 är det bland rap-
porterade arbetsolyckor vanligast med fallolyckor, 
olyckor med handverktyg och belastningsskador på 
grund av tunga lyft. En ytterligare orsak till minskade 
olyckstal var att stressen i skogsarbetet gick ner när 
månadslön ersatte ackordslön.

Bengt Ager föredrar att använda begreppet hu-
mankvalitet i stället för arbetsmiljö. Humankvalitet 
ger starkare associationer till arbetets kärna, som allt 
mer sitter i individens huvud. Med humanisering ska 
förstås alla olika insatser som gör att ett arbete bättre 
tillgodoser den arbetandes egna behov. När skogsma-
skinerna började användas blev förarmiljön kärnan i 
humankvalitén. Efter hand förbättrades förarmiljön 
och maskinförarnas arbete blev lättare. 

Jag körde skift på en skördare, det var stressigt, 
bolagen förde statistik och förare som inte häng-
de med byttes ut. I början var det omodernt och 
klump igt. Vi hade värme i hytten men på sommarn 
höll man på att stekas innan kylsystemet kom. Det 
var ganska primitivt. Kalluften sprutade bara in 
genom ett hål rätt på en så man kunde nästan inte 

Industrin ropade efter arbetskraft. Johan Alfred Ågrens övergivna 
kolonat, Mötingselberg, 1962.
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ganisatoriskt hade arbetarna då en variation under 
arbetsåret, överlappande skift och växling mellan 
maskiner, lagarbete, kontakter, egen totalplanering, 
hemmaboende, hygglig lönenivå och hygglig image, 
men det fanns fortfarande risk för belastningsskador. 
Sammantaget karakteriserades dock skogsarbetet av 
god humankvalitet, det vill säga rejäl arbetsglädje, 
hos många samt hög och stigande produktivitet på 
många arbetsplatser.

Dagens situation utmärks av att förarmiljön är 
ännu bättre än tidigare. Arbetet är inte lika tungt och 
belastningsskadorna har minskat. Däremot har stora 
delar av den organisatoriska miljön försämrats. Det 
handlar om ökad ensamhet, längre arbetsresor, ökad 
andel raka tvåskift, ökad prestationspress och ökad 

ha på kylningen. Spakarna var jobbiga, det var så 
ensidiga rörelser och spakarna var tunga att dra. 
Det tog på armarna, på våren kunde man nästan 
inte sätta på sig överdragsjackan. Det kunde ta 
ända till hösten innan man repade sig igen. När 
vi fick dom moderna spakarna och knapparna, då 
gick ju det där bort. 

Ove Olsson

Den mekaniserade drivningen resulterade i färre 
olycksfall och arbetssjukdomar. Belastningsska-
dorna i nacke, axlar och armar visade sig dock vara 
svåra att klara av. Kulmen på årtionden av human-
rationell utveckling inträffade omkring 1990. Or-

Kedjan i ett modernt skördar-
aggregat rör sig med 40 meter 
per sekund. På en Jo-Bu var 
hastigheten 4–10 meter per 
sekund.
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tid i maskinen, vilket i sig innebär mindre omväxling. 
Lönenivån har halkat efter och många upplever att 
framförhållningen har försämrats.

Då jag började köra skotare på 70-talet var arbets-
området inte så stort, det var ju egentligen kommu-
nen, men sedan har det blivit större och större. Det 
sociala livet blir inte samma som när man har ett 
arbete, där man kommer hem på kvällarna. Man 
måste ha en speciell fru. En TV-serie är ju ingen 
mening att börja följa. Vi kör i skift så varannan 
vecka har vi förmiddag och varannan vecka efter-
middag. Det sägs att om man flyger till Amerika så 
tar det några dagar för kroppen att ställa om sig. 
Jag brukar säga att vi har en amerikaresa varje 

vecka. Du ska börja köra klockan sex ena veckan 
och nästa vecka slutar du klockan tolv på natten. 

Hans Marthin, skogsmaskinsentreprenör

En viktig humankvalitet är skogsmaskinföraryrkets 
status. Kritiken mot skogsbrukets avverkningsmeto-
der kan få entreprenörer och maskinförare att kän-
na sig som busar även om de gör vad de kan för att 
minimera skadorna på skog och mark. Skogsbruket 
dras med rekryteringsproblem. Att göra drivnings-
arbetet mer attraktivt både för kvinnor och män är 
därför en angelägen uppgift för såväl skogsbolag som 
maskintillverkare och samhälle. Större flexibilitet i 
års-, vecko- och dygnsarbetstid är en nyckelfråga. 

Hans Marthin har kört skogs-
maskin hela livet. Den gamla 
»Tegaren« gör tjänst på ved-
backen.
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Verksamheten bör bli lättare att anpassa till arbets-
marknadens fluktuationer. Individen  bör få  större 
möjligheter att tillfredsställa privatlivets sociala och 
personliga behov.

När skotare och skördare började användas ägdes 
maskinerna av skogsbolagen och kördes av anställda 
förare. Under 1970-talet införde skogsbolagen ett 
system med arbetstagarägda maskiner, vilket innebar 
att man överlät till förarna att själva köpa maskinerna 
med lånefinansiering från skogsbolagen. AT-förarna 
fick sedan drivningsuppdrag från bolagen. 

Jag tyckte inte att det var något bra system att vara 
AT-förare. Man var sin egen men ändå inte. Man 
skulle driva ett företag men det var egentligen bola-
get som satte upp villkoren och hur det skulle vara. 
Så 1981 bildade brorsan och jag ett aktiebolag och 
vi var nog först bland dom som körde åt Norrskog. 
Jag hade haft enskild firma med en skotare och 
skuld hos Norrskog. När jag ville sälja min maskin 
till aktiebolaget gick inte Norrskog med på det. Så 
jag hyrde ut maskinen till aktiebolaget fast jag ägde 
den. Det är bättre att vara sin egen, men jag tror 
att skogsbruket är den enda bransch där bortsät-
taren kommer och säger si och så många kronor får 
du för jobbet. Endera måste du köra för det eller 
också göra nånting annat. Det är först idag som 
det har börjat bli lite bättre för nu är det en ny och 
tuffare generation som går in och börja driva.

Hans Marthin

Drivningar utförs numera av skogsmaskinsföretag 
som har en eller flera maskingrupper på vardera en 
skördare och en skotare. SMF Skogsentreprenörer-
na är en rikstäckande branschorganisation för dessa 
småföretag i det svenska skogsbruket. SMF har ca 

900 medlemsföretag och arbetar med att utveckla 
och stärka entreprenörernas kompetens och status. 
Även skogsbolagen kan ha egna maskingrupper med 
anställda förare.

Torgny Andersson från Dorotea i sin moderna skördare från Komatsu 
Forest.
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Domänverket började med trakthyggesbruk 1950 
och andra bolag och markägare följde efter. 

Naturskogarna blev produktionsskogar med äldre, 
medelålders och ung skog. Framförallt på 1960-ta-
let gjordes hyggena i Norrland större och större, den 
sammanlagda kalmarksarealen fördubblades mellan 
1957 och 1972. Ett »medelstort« kalhygge på 300 
hektar kunde alltså ha måtten 2x1,5 km, skriver 
Karl-Göran Enander 2007 i SLU-rapporten Skogs-
bruk på samhällets villkor. 

Att hyggena gjordes så stora berodde dels på en 
allmän rädsla för virkesbrist, dels på att de äldre sko-
garna hade låga virkesförråd på grund av återkom-
mande utglesningshuggningar. Det fanns just ingen 
skog att spara. Enligt Stig Hagner, tidigare skogs-
vårdschef vid SCA var skogstillståndet i Norrland »så 
nedkört att man i dag knappast kan föreställa sig hur 
katastrofalt tillståndet var.« 

Jag skotade åt en kille som körde skördare åt SCA 
ända tills SCA kom på den ljusa idén att det 
skulle vara samma ägare till gruppen. Då skaf-
fade han en skotare själv och då vart jag arbetslös. 
Det var då som jag halkade in på att köpa första 
skördaren. Det var –99. Jag sålde skotaren och så 
lejde jag in en som skotade efter mig. Jag fick köra 
åt Holmen och där gick det bra. Men när man ska 
prisförhandla med skogsbolagen har dom aldrig 
några pengar. Nu har jag i alla fall ett avtal med 
Norra som ger mig en viss volym inom den här 
nya regionen Lycksele, Åsele, Dorotea, Storuman, 
Sorsele. Vi kör åtta och en halv timme och har en 
halvtimmes rast. Så jag kör mina timmar men 
sen kan jag ju inte räkna timmarna som jag sit-
ter hemma och slipar kedjorna och annat. När vi 
byter skift klockan två brukar vi tanka och smörja 
och då dricker vi kaffe och surrar bort en stund. 
Så det blir den akademiska kvarten då, sen sit-
ter man ensam. Om man inte trivdes skulle man 
aldrig hålla på.

Torgny Andersson, skogsmaskinsentreprenör

Skogsbruket och miljön
Den dominerande drivningsmetoden i Sverige är 
trakthyggesbruk. Nästan alla träd inom ett visst om-
råde (trakt) tas bort, marken görs i ordning och ny 
skog planteras. Metodens pionjär var Domänverkets 
revirförvaltare i Malå, Joel Wretlind. Under 20 år 
gjorde han egna försök med kalavverkning, bränning 
och sådd, alternativt plantering. Resultatet presen-
terades vid en historisk exkursion med Norrlands 
Skogsvårdsförbund 1947. Exkursionen blev en vänd-
punkt för svenskt skogsbruk. Nu övergavs det gamla 
hyggesfria skogsbruket, där bara vissa träd avverka-
des och föryngringen främst fick ske på naturlig väg. Slutavverkning på Trågaliden sent 1970-tal.
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flygplan. Modo klarade att göra manuella hygges-
rensningar och röjningar i ungskog, medan övriga 
skogsbolag ansåg att det blev för dyrt och att det sak-
nades utbildad arbetskraft. 

Efter andra världskrigets slut hade svenskarna stor 
tilltro till tekniska framsteg och rationella lösningar. 
Allt var möjligt. Först under 1960-talet uppstod ett 
visst miljöuppvaknande. Kritiken från allmänheten, 
miljörörelsen och massmedia mot hormoslyret och 
de vidsträckta och risiga kalhyggena utövade stark 
press på skogsbolag, regering och riksdag. 1970-talet 
blev konfrontationernas årtionde.

En av de många som engagerade sig i protesterna 
var författarinnan Sara Lidman. I en debatt med Do-
mänverkets generaldirektör i Dagens Nyheter skrev 
hon den 18 augusti 1977: »…kalhyggena ser ut som 
om ett krig rasat fram över markerna. Det utgår en 
sorg från sådan mark som gör allt levande förtvivlat.« 
Generaldirektören Folke Rydbo ansåg att Sara Lid-
mans argumentering byggde på »känslomässiga, dif-
fusa motiv under ett ihärdigt trampande på fakta.« 
Sara Lidman svarade att Domänverket borde lyssna 
på vad folket tyckte om sin egen skog och inte skulle 
omyndigförklara människor som ville yttra sig.

Nya bestämmelser i skogsvårdslagsstiftningen 
under åren 1979–1983 reglerade skogsvård och av-
verkning. Under 1990-talet ökade de ekologiska 
kunskaperna om miljön och kritiken från allmänhet 
och miljöorganisationer fortsatte. Det ledde fram till 
en ny skogsvårdslag som började gälla 1994. Lagen 
anger att produktionsmål och miljömål ska väga lika 
tungt. Jämfört med tidigare skogspolitik, som enbart 
hade hög och värdefull produktion som huvudmål, 
är denna förändrade inriktning principiellt viktig. 

Skogsägaren har stor frihet att välja metoder för 
att sköta sin skog men måste i gengäld föryngra och 
sköta den. Den svenska skogsbruksmodellen bygger 

Hyggesbränning var ett självklart sätt att mark-
bereda före plantering, men i mitten av 1960-talet 
ersattes bränningen av maskinell markberedning. 
Skotarna var nu så pass utvecklade att de kunde kö-
ras som dragmaskiner åt ett markberedningsaggre-
gat. För att ge de unga plantorna bra hjälp att eta-
blera sig användes även plöjning som en mer radikal 
markberedning, framför allt i svårföryngrade skogar 
i Norrland. Plogfårorna var djupa, halvmetern och 
ännu mer. 

Den där stora volymen hyggesbränning väckte stor 
kritik, det var egentligen det första området där 
skogsbruket mötte riktigt miljömotstånd. Mark-
beredare fanns redan i början på 50-talet, men 
problemet var att det inte fanns tillräckligt starka 
dragmaskiner. När skotarna kom fanns det plöts-
ligt en maskin som kunde gå överallt i all skogster-
räng och som hade bra arbetsmiljö för förarna. Då 
slog detta igenom och om jag tar 1965 så brändes 
90  000 hektar i Sverige, 1969–1970 finns inte 
längre några uppgifter om bränning i Skogsstatis-
tisk årsbok. Det är markberedarens förtjänst. 

P O Bäckström

Med trakthyggesbruket gjorde kemiska medel sitt in-
tåg i skogsbruket. För att bekämpa snytbaggens gnag 
på barrträdsplantor användes DDT. Om snytbag-
garna gnager av barken runt stammen dör plantan. 
DDT är numera förbjudet och har ersatts av andra 
kemiska medel, men snytbaggen är fortfarande ett 
problem vid skogsföryngring. För att komma till rätta 
med det snabbt växande lövslyet på kalhyggena vi-
sade sig besprutning med fenoxisyror vara en effek-
tiv metod. Den vanliga benämningen var hormoslyr 
efter ett produktnamn. Besprutningen gjordes med 
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svenska hållbara skogsbruket och skogsindustrin står 
för ett positivt bidrag till klimatarbetet. Träden fung-
erar som filter. Luftburna kvävebundna föreningar 
tas om hand av träden, renas och hjälper träden att 
växa. Hög tillväxt innebär stor inbindning av koldi-
oxid och energi i träd, som kan skördas och ersätta 
oljebaserade produkter. 

I framtiden kan den svenska skogen få ännu större 
betydelse. Allt som i dag tillverkas av olja eller ol-
jebaserade produkter går också att göra av barrträd.

på hushållning och på återplantering. För varje träd 
som avverkas ska två nya planteras. Resultatet är 
att Sverige har en stadig ökning av skogsbeståndet, 
yngre träd växer fortare än gamla träd. På mark som 
används för skogsproduktion växer skogsbeståndet 
med 100 miljoner kubikmeter varje år. 90 miljoner 
kubikmeter avverkas, vilket innebär att virkesförrå-
det hela tiden ökar. Det svenska skogslandskapet tar 
mer och mer formen av en mosaik av hyggen, ung-
skog och äldre skog.

Ytmässigt har Sverige omkring 28 miljoner hektar 
skogsmark, Sverige är ett av de skogrikaste länderna 
i Europa. Av dessa 28 miljoner hektar brukas 22 
miljoner. Dessutom är 2 miljoner hektar produktiv 
skogsmark, framförallt i Västerbotten och Norrbot-
ten, avsatta för naturvård, rekreation och andra än-
damål. Resterande fyra miljoner hektar är inte eko-
nomiskt lönsamma att bruka. Sverige skyddar mer 
skog än många andra länder trots att Sverige samti-
digt är världens näst största exportör sammanlagt av 
papper, pappersmassa och sågade trävaror.

En stor utmaning för det moderna svenska skogs-
bruket är att minimera markskador vid drivning. 
Mildare vintrar och regnigare höstar accentuerar 
problemkomplexen maskin-terräng och maskin-väg. 
Vidare har de senaste årens gradvisa skärpning av 
emissionslagstiftningen initierat ett intensivt utveck-
lingsarbete hos motortillverkarna. Sedan 1990 gäller 
generellt att nedbrytbar hydraulolja ska användas i 
skogsmaskiner. I motorn används dock mineralolja 
eller syntetolja. 

Skogen är en förnybar råvara som kan användas 
och återvinnas på ett sätt som få andra material, 
men debatten om skogsbrukets metoder har inte av-
klingat. Kritikerna hävdar att skogsbruket mer eller 
mindre innebär en ekologisk katastrof. Försvararna 
menar å sin sida att mycket har gjorts och görs. Det 
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Sören Andersson, Rossön, konstruktionsansvarig på Bracke Forest

Torgny Andersson Dorotea, skogsmaskinsentreprenör

Urban Bergsten, Umeå, professor i skogsföryngring vid SLU

Per-Ove Bäckström, Umeå, professor emeritus i skogsskötsel vid SLU

Hans Eliasson, Vindeln, ordförande för Skogstekniska klustret och ordförande för Cranab 
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Tomas Nordfjell, Umeå, professor i skogsteknologi vid SLU
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särskilt nedan nämnda uppgiftslämnare.
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cismen. Enligt honom fanns det ingen byggnadsstil 
som överträffat 1920-talsklassicismen. I dag finns 
fortfarande hus kvar i Lycksele från den tiden, som 
Gamla sjukstugan vid övre delen av Skolgatan och 
Handelsbankshuset vid torget. Men mest storslagen 
är Skytteanska skolanläggningen, vanligen kallad Jo-
han Skyttes skola, uppförd vid 1920-talets mitt. Ulf 
ville att det skulle finnas en länk mellan den nya mu-
seibyggnaden på Gammplatsen och den stiliga sko-
lan på Storgatan, inte lång därifrån. Han lät sig därför 
inspireras av skolbyggnadens arkitektur, med bland 
annat kolonner, pilastrar och halvrunda fönster, när 
han ritade Skogsmuseet del två. Han ville också att 
museibyggnaden skulle ha ett släktskap med övrig 

På Maskinepoken visas i dag nära hundra motorsågar 
och tolv maskiner. År 1987 donerade SCA Skog AB 
nio äldre maskiner till Skogsmuseet. Meningen var 
att skogsbolaget skulle bygga ett museum vid Galt-
ströms bruk för sina avställda maskiner, men i stället 
föddes tanken på att skänka dem till det redan eta-
blerade Skogsmuseet i Lycksele. 

Byggnaden
Den drygt tusen kvadratmeter stora utställningsbygg-
naden ritades av arkitekt Ulf Grundström. Den fick 
ett iögonfallande läge och är det första man möter 
när man svänger av från Blå Vägen i Lyckseles västra 
utkant. Grundström var väldigt influerad av klassi-

Skogsmuseet jubilerar
TURE HENNERSSON

I år fyller Skogsmuseet i Lycksele trettio år – i alla fall den första utställningen, som 
kallas Huggarepoken. Tio år efter invigningen, sommaren 1994, slogs dörrarna upp 
för en ny stor utställning med namnet Maskinepoken. Den tar vid där Huggarepoken 
slutar, när hästen ersattes av traktorn i skogsbruket. Med de här två utställningarna 
kan Skogsmuseet berätta skogsbrukets hisnande historia från 1800-talets yxa till 
våra dagars engreppsskördare. Ture Hennersson är tekniker vid museet. 

Lunnare, Garett Tree Farmer. 
SAMUEL ARNFJELL, SKOGSMUSEET
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bebyggelse på hembygdsområdet Gammplatsen och 
»locka folk att besöka området och ge en föraning 
om att man kan förvänta sig ett kulturellt utbud«. 

Som personal har vi många gånger fått höra kom-
mentarer som »varför använda ett så fint hus till en 
massa järnskrot?« Men nu är det så, att det behövs 
en massa »järnskrot« för att kunna visa den skogs-
tekniska utvecklingen och det är väl knappast någon 
nackdel att huset är fint – om än ovanligt för att vara 
en stor hall för maskiner. 

Utställningen
När utställningsbyggnaden stod klar 1993, byggd 
på uppdrag av Lycksele kommun, tog utställnings-
bygget vid. Som utställningsproducent engagera-
des Viera Larsson från Visual Communication AB 
i Stockholm. Med ett antal projektanställda, dit jag 

Maskinepoken på Skogsmuseet.

räknades, samt Eric Axelsson, Leopold Ericson och 
Gunhild Rydström från Skogsmuseet, färdigställdes 
utställningen under våren 1994. Utställningen hand-
lade framförallt om teknikutvecklingen, men också 
om ergonomi, kulturmiljövård, maskinförarens ar-
bete och fritid. Utställningens berättelse slutade vid 
1970-talet. 

Bredden och kvalitén på utställningens teknikin-
nehåll berodde mycket på Per Lindén, som var tek-
nisk chef inom SCA Skog AB. Han var också drivan-
de i den referensgrupp, som bildades 1999 i syfte att 
verka för Maskinepokens utveckling. Medlemmarna 
i gruppen bestod av representanter från skogsbolag, 
skogsforskning, maskinentreprenörer, maskintillver-
kare och Skogsmuseet. Referensgruppen bidrog till 
att samlingen kunde utökas med tre nya maskiner, 
vilket förde utställningens berättelse om mekanise-
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ringen fram till de maskintyper som används än i 
dag, men förstås vidareutvecklade.  

Efter det har en Skogsbio öppnats på Maskinepo-
ken, med plats för 15 personer. Här visas efter besö-
karens eget val filmer med skogs- och flottningstema. 
Min favorit är »Maskinell drivningsteknik«, inspelad i 
Rönnliden på Stöttingjället 1951 för att visa försöks-
verksamhet med mekaniserat skogsbruk. Min pappa 
är med i filmen, då han tillhörde det arbetslag som 
hade den mest välstädade kojan!

Modern koja
Senaste tillskottet på Maskinepoken är en konfe-
renslokal byggd mitt i den befintliga utställningen – 
förstås i trä, där Martinsons i Bygdsiljum levererat 
byggelementen. Byggherre var Lycksele kommun, 
som är Skogsmuseets hyresvärd. Lokalen rymmer 66 

personer sittande vid bord och är avsedd att ge plats 
för möten om skog, historia, kultur och framtid – en 
arena för aktuella frågor – men också för andra som 
vill konferera och äta i en unik miljö. 

Enligt arkitekten har lokalen fått en organisk 
»skogsassocierande« form. Lysande fönstergluggar i 
olika format och fria placeringar skapar tillsammans 
med stiliserade trädstammar en intresseväckande ut-
sida. Volymen är som en koja i skogen att lockas in 
i. Insidan präglas av ljusa träväggar med varierande 
utkiksgluggar mot utställningshallen. Ett stort föns-
ter erbjuder panoramautsikt över Umeälven och den 
grönskande strandkanten. 

Bland traktorer och processorer
Vad kan man då se i utställningen Maskinepoken i 
dag, tjugo år efter invigningen och efter diverse för-
ändringar genom åren? Jo, besökaren kan följa ut-
vecklingen från 1950-talet fram till 1990-talet, från 
enkla jordbrukstraktorer med bristfällig framkomlig-
het i terrängen, till dagens typer av skotare och skör-
dare. Bland de äldre maskinerna märks Snövesslan 
”Myran” som förutom att tillsammans med en snö-
packare nyttjas för beredning av vägar för hästkör-
ning – vilket fortfarande var vanligt under 1950-talet 
– också användes av flottningsföreningar för att dra 
ut bommar på älvars och sjöars isar. Det hände att 
Myran gick genom vårisen. Därför körde man med 
öppna dörrar för att snabbt kunna ta sig ur maskinen. 
Myrans taklucka var utbytt mot en orangefärgad flyt-
boj, tillverkad av glasfiber, som var förankrad i hyt-
ten med en lina. Detta gjorde att maskinen kunde 
lokaliseras och bärgas när sommaren kom. Myran 
tillverkades av Sandbergs Mekaniska Verkstad, SMV 
i Forsvik, Stensele. Karl Sandberg startade 1924 en 
smedja, som tillhandahöll olika produkter för jord- 
och skogsbruk. Elektriciteten kom till Forsvik 1937. 

Själva ämnet.
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Skotare, SMV Drivax. 
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Oliver Cletrac jordbrukstraktor, 1950-talet
Cambio barkningsmaskin, 1950-talet
BM 230 Bamse hjulbandstraktor, 1950-talet
Garett Tree Farmer lunnare, 1960-talet
Kvisslaren kvistningsmaskin, 1960-talet
SMV-Drivax skotare, 1960-talet
Hydraulkran griplastare, 1960-talet
Kockum 880 fällare-läggare, 1970-talet
Kockum 875/78 processor, 1970-talet
G2 gallringsprocessor, 1970-talet
Skogs-Jan RK 450 gripprocessor, 1970-talet
Rottne Blondin tvågreppsskördare, 1970–80-talen
Valmet 901 engreppsskördare, 1980–90-talen 
ÖSA 250 skotare, 1980-talet

Myran.



71

Fram till dess hade alla maskiner i verkstaden dri-
vits med en gammal T-Ford. Karl Sandberg hade sex 
barn varav fem var söner; Börje, Einar, Martin, Rolf 
och Gunnar. Det föll sig naturligt att de involvera-
des i verksamheten efter avslutad skolgång. De fick 
lära sig arbetet från grunden, med smide, svarvning, 
fräsning och svetsning – värdefulla baskunskaper. Ett 
avtal med flottningsföreningen medförde att verk-
staden började tillverka flottningsbåtar. År 1950 tog 
sönerna över företaget och en ny verkstadsbyggnad 
stod klar 1952. En viktig milstolpe för Sandbergarna 
var tillverkningen av SMV Drivax.

Verkstadsmiljö
På Maskinepoken kan besökaren stiga in i rekonstru-
erad verkstadsmiljö. De flesta verktygen har använts 
i SCA:s verkstad i Dorotea, som drevs från 1940-ta-
lets mitt till 1993. Efter krigsslutet hade flera verk-
städer i inlandet mycket jobb med jordbrukstrakto-
rer och överblivna krigsmaskiner som skulle byggas 
om för att användas i skogsbruket. De här verkstä-
derna, med uppfinningsrika och entusiastiska arbe-
tare, spelade en viktig roll i teknikutvecklingen. När 
skogsmaskinerna gjorde sitt definitiva genombrott, 
med maskiner speciellt tillverkade för skogsbruket, 
kom verkstadsarbetet mer att handla om service, att 
»hänga med« mer än att driva på.

Motorsågar
I utställningen visas närmare hundra motorsågar. 
Domänverket har skänkt flera av dem – från de för-
sta svenska serietillverkade sågarna till bland annat 
Amerikaimporterade sågar som testades av SDA 
– Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domänsty-
relsens Arbetsstudieavdelning (bildad 1943). Andra 
skogsbolag och privatpersoner har också donerat så-
gar till museets samling. 

Redan i början av 1910-talet tillverkades en mo-
torsåg, eller trädfällningsmaskin. Sågen bestod av två 
delar; en tvåcylindrig, luftkyld Archimedesmotor 
och en sågdel. Sågen vägde 55 kilo och kostade 2 
500 kronor, närmare 75 000 kronor i dagens pen-
ningvärde. Motorsågen provades på Skogshögsko-
lans experimentfält 1916 i samarbete med Statens 
redskapsprovningsanstalt. Resultaten redovisades 
utförligt i tidskriften Skogen, men fick inga lovord: 
»Sector arbetade icke nöjaktigt och gav icke heller 
i ekonomiskt avseende tillfredsställande resultat«. 
Den första enmansmotorsågen som tillverkades i 
Sverige kom 1950. SDA provade den redan 1949 
i Lycksele. Sågen hette BeBo och bytte 1955 namn 
till Partner. Partner C6 hade mycket kringutrustning: 
röjsåg med bärsele, vinkelväxel för träborrar, isborr, 
jordborr, motoråra och barkverktyg. Det som saknas 
på sågen i utställningen är markberedningsverktyget. 
Med röjaggregatet vägde sågen 18 kilo. 

På 1960-talet slog motorsågen definitivt igenom, 
nu betydligt lättare och säkrare. Under följande två 

Be-Bo från 1949, vikt 20 kg.
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Det ska barkas i tid…
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årtionden ersattes motorsågen i stor utsträckning av 
avverkningsmaskiner. Gallringar och besvärliga mar-
ker lämnades dock ofta till huggaren, vars motorsåg 
blev lättare och säkrare. 

Uppskattad samling
Utställningen Maskinepoken har genom åren visats 
för alla möjliga grupper och kategorier av besökare 
– allt från husmodersföreningar till skogsmaskintill-
verkare. Elever från skogsskolor och andra skogliga 

utbildningar kommer regelbundet på besök. Museet 
välkomnar cirka 12  000 besökare årligen, och de 
flesta fängslas av »järnskrotet«. Dagens besökare kan 
konstatera att de senaste årens utveckling vad gäl-
ler skogsteknik, datorisering, arbetsmiljö, natur- och 
kulturhänsyn inte finns återgiven på Maskinepoken. 
Konflikter som rör markanvändning berörs inte hel-
ler. Det finns mycket att arbeta vidare med för oss 
på Skogsmuseet.
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Följ med till gammelskogarna i Västerbotten och i norska 
Helgeland i boken Kulturarv i gammelskog får du stifta när-
mare bekantskap med allt från forntidens fångstgropar till 
1900-talets skogsbruks- och flottningslämningar. Femton 
författare skriver omväxlande på norska och svenska – 
med sammanfattningar på sydsamiska – om olika typer 
av kulturlämningar som finns i våra skogar och hur de kan 
spåras, registreras, skötas och skyddas. Begreppet »gam-
melskog« klargörs också.

Du får tips på platser att besöka med intressanta kul-
turlämningar som visar hur bland andra samer, jägare och 
jordbrukare nyttjat skogens resurser i Norge och Sverige 
genom århundradena.

Boken, som riktar sig till skogsägare, personal inom 
skogsbruket, turismentreprenörer, studiecirklar, same-

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR

Beställ gratisexemplar på Västerbottens museum, 
e-post: order@vbm.se. Beställaren betalar frakten. 
Frågor besvaras av Karin Johansson, projektledare 
Skogsstyrelsen, 0940-398 66.

byar, hembygdsföreningar och intresserad allmänhet, har 
tillkommit inom projektet Kulturarvet i Nordskandinaviska 
Gammelskogar, KING, som mellan åren 2011 och 2013 har 
drivits av Skogsstyrelsen i nära samarbete med kulturin-
stitutioner och universitet i Norge och Sverige, samt med 
stöd av EU-programmet Botnia-Atlantica och Region Väs-
terbotten.
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NÄSTA NUMMER

Tidskriften Västerbottens andra nummer 2014, som be-
räknas nedkomma i juni,  ägnas det samiska berättandet. 
Vi möter såväl den skrivna litteraturen som det muntliga 
berättandet. Men också sången, bilderna och bruksföre-

Jörgen Stenberg, samisk berättare.
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målen. Framför allt ett nutida samiskt berättande, som 
inte ryggar för konflikter, och missförhållanden. Emel-
lertid, utan tradition och historia ingen nutid att berätta 
något om…
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