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Bengt-Olov Byström

Att såga är en hyllning till ett 
långsiktigt och mindre stressigt liv

Logosol startade 1989 med en enda produkt 
på programmet, Solosågen som gjorde det 
möjligt för var man och kvinna att själv såga 

sitt virke. Sedan dess har ny utrustning tillkom
mit nästan varje år. Det är hyvelmaskiner, andra 
sågverk, snickerimaskiner och liknande som idag 
fyller en tjock katalog.

Men den stora förändringen ligger på ett an
nat plan. Under Logosols första år var beslutet att 
köpa ett sågverk resultatet av ekonomiska över
väganden. Nästan alla kunder hade egen skog och 
löpande behov av virke för reparationer och till
byggnader hemma på gården. Det var lönsammare 
att såga på platsen där virket skulle användas än 
att skicka iväg stockarna och köpa tillbaks dem 
från brädgården.

Att såga själv var lönsamt, effektivt och ratio
nellt.

På DEN TIDEN LäT vi en betrodd tjänsteman på 
en länsstyrelse göra en ekonomisk kalkyl, som på 
öret visade vad det kostade att såga och hur myck
et man sparade. Idag är det knappt någon som frå
gar efter den sortens kalkyler.

Men för den skull tror jag inte att ekonomin 
har blivit mindre viktig. Det är synen på lönsam
het som har förändrats. Visst är det fortfarande 
intressant att skaffa sig billigt virke, men motiven 
har blivit fler, djupare och framför allt mer lång
siktiga.

Eller är det kanske så att de djupare motiven 
alltid har funnits där? Men att det inte ansetts 
passande att prata om det, när tidens melodi varit 
snabba vinster och kortsiktiga klipp. 

Efter alla diskussioner jag haft med kunder ge
nom åren, tror jag mig veta varför man köper ett 
sågverk. En Solosåg köper man för att använda 
under många år framåt och för att skaffa sig kun
skaper som kan föras vidare till nästa generation. 
Andra motiv är arbetsglädje och stolthet över att 
klara det krävande arbetet att förädla skog på rot 
till allehanda produkter. 

SAMMA LåNGSIKTIGA TäNKANDE gjorde Sverige 
till ett ledande skogsland. På 1800talet var delar 
av landet i det närmaste kalhugget. Det startade 
en folkrörelse för att återbeskoga Sverige och från 
1920 fram till idag har beståndet ökat med 80 
procent. Vi kan tacka våra långsiktiga förfäder för 
att vi idag har så många träd att såga, hyvla och 
glädjas över.

Nu behöver man inte vänta i flera generationer 
på att uppleva resultatet av sitt arbete. Många i 
min ålder sågar idag träd som de i ungdomen var 
med om att plantera. Under gymnasiet var mitt fe
riejobb att plantera skog för MoDo. Arbetslaget 

bestod av två äld
re skogsarbetare 
och ynglingen 
Byström.

På senare år 
har jag minst en 
gång varje vinter 
åkt skidor till den 
plats där jag satte 
plantor som ung. 
Förstagallringen 
är avklarad och 
tallarna är nu
mera 30 centime
ter grova i roten, 
raka och skulle 
passa perfekt på 
en Solosåg. 

Förutom att 
träden väcker lusten till sågning, påminner de om 
naturens gång. Det tar den tid det tar. Bra råvaror 
kan inte hastas fram. Det är en sanning som går 
upp för allt fler, inte minst ungdomar. 

Man behöver inte gå längre än till sin egen teve
apparat för att se att det lantliga livet och lång
siktigheten blivit på modet. Sveriges Television 
visar under våren ”Drömmen om landet” där 
fyra familjer flyttar ut från huvudstaden, för att 
under en sommar leva ett annat och bättre liv. 
Inredningstidningarna fylls av naturens egna in
redningsdetaljer, grovt tillyxade träbord, pinnar 
direkt från skogen och liknande.

SAMTIDIGT växER KRITIKEN mot att både ar
betslivet och fritiden blir allt stressigare och mer 
flyktigt. Man jobbar och jobbar utan att se några 
konkreta resultat. Behovet växer av att lämna 
ekorrhjulet, åtminstone under helgerna och på se
mestern, och skaffa sig andra referensramar som 
bättre stämmer med vår egen och naturens rytm.

Är det möjligen så att det ökande intresset för 
landet, skogen och sågning är en tyst protest mot 
att hjulen snurrar allt snabbare och allt färre ser 
konkreta resultat av sina ansträngningar?  

För mig är bästa boten mot stress att stå vid ett 
sågverk och i min egen takt förvandla grova stock
ar till fina plankor. Kryddat med fågelsång och 
värmande vårsol så är upplevelsen rent magisk.

Jag hoppas att du och övriga kunder hos Logosol 
får uppleva en magisk vår.

Bygg en bastustuga 
– årets nyhet på 
kurs med Logosol
Bygg en egen bastustuga. Det är 
årets nyhet bland Logosols utbild-
ningar. 
Kursen är en uppföljare på den upp-
skattade utbildningen i konsten att 
bygga sitt eget vildmarksbad.

Med utbildning får du större utbyte av dina 
maskiner. Men det är inte nödvändigt att du 
har egen utrustning. Du kan gå någon av kur
serna för att testa innan du bestämmer dig för 
att köpa eller helt enkelt få en berikande upple
velse, se kursprogram nedan.

Beroende på Logosols flytt är tiderna för 
årets timringskurser inte fastställda. Tre  
kurser planeras i september och oktober. 
Kontakta Logosol för information eller besök 
www.logosol.se. 

Kurser i HärnösAnd
Träteknik: 2-5 december.
Maskinsnickeri del 1: 23 mars, 26 maj, 
21 september, 30 september, 23 november,  
9 december.
Maskinsnickeri del 2: 24-25 mars, 1-2 
september, 1-2 oktober, 24-25 november.
Fönsterkurs: 19-20 april, 27-28 september, 
15-16 november, 28-29 november.
PH260/PH360: 2 april, 26 april, 25 maj, 
6 oktober, 10 november, 10 december.
SH230/SH410: 1 april, 27 maj, 9 november
Badtunna: 2-5 maj, 5-8 september.
Bastustuga: 23-25 augusti, 25-27 oktober.

Kurser i stocKHoLm
SH230/SH410: 27 april, 1 juni, 5 oktober.
PH260/DH410: 20 april, 8 juni, 5 oktober.
Solosågen: 23 april, 14 maj, 4 juni, 3 sep-
tember, 1 oktober

På www.logosol.se finns mer information,  
priser med mera om alla kurser.

Logosol upprepar fjolårets succé med 
öppna hus i Stockholm, Härnösand och 
Skåne.
Dessutom träffar du Logosol på sju 
mässor från Göteborg i söder till Piteå  
i norr.

Öppet hus är Logosols egen mässa, där samtliga 
maskiner demonstreras. Det blev stor succé förra 
året. Beroende på att Logosol flyttar under pro
duktionen av den här tidningen, är datum inte fast
ställda.

Preliminärt ser tidsplanen ut så här. Under våren 
blir det Öppet hus i närheten av Stockholm, i bör
jan av hösten i Skåne och i oktober i Logosols nya 

lokaler i Härnösand. Närmare information kom
mer på www.logosol.se. Dessutom kommer inbjud
ningar att skickas ut till alla som får Nysågat.

LOGOSOL MEDvERKAR UNDER 2012  
På FöLjANDE MäSSOR: 
10-12 maj: Nolia Jord & Skog, Piteå. 
24-26 maj: Maskinexpo, Stockholm. 
4-12 augusti: Stora Nolia, Piteå. 
17-18 augusti: Mittia, Ljusdal. 
21-24 augusti: Trä & Teknik, Göteborg. 
24-25 augusti: Mellanskogsmässan, Uppsala.
4-6 oktober: Tierp Arena Festival, Tierp.

Mer information om Logosols öppna hus och 
mässor finns på www.logosol.se.

Logosol Öppet hus – favorit i repris
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Effektivare 
sågning med 
hydraulik

Träden som Dagmar fällde 
måste ut ur skogen i sommar, 
annars hotar böter.
Men hur får fraktar man 
enstaka träd över stock och 
sten på ett enkelt sätt?
Logosol har lösningen, en 
smart lunnarvagn för fyr-
hjulingar.

Lunnarvagnen heter Clivus och är 
konstruerad av Stefan Lönnman, 
med hjälp av Erik Bergqvist. 

– Jag behövde en lunnarvagn, men 
tyckte att vagnarna på marknaden 
var för krångliga. Lösningen med va
jerspel är ett onödigt arbetsmoment, 
säger Stefan.

Han konstruerade vagnen som han 
själv ville ha efter fyrhjulingen. Den 
överträffade förväntningarna. Det 
ledde vidare till det egna företaget 
Clivus Lunning. 80 vagnar tillverka
des.

– Intresset är mycket större än vad 
jag vågade hoppas på. Efter julstor
men såldes de sista tillverkade exem
plaren, berättar Stefan.

LOGOSOL TAR övER
Utveckling och tillverkning har skett 
på fritiden. Med så stort intresse mås
te Stefan välja mellan att satsa fullt 
på företaget eller behålla sin anställ
ning. Han valde det senare och kon
taktade Logosol.

– Min drivkraft är att lösa tekniska 
problem, inte att tillverka och sälja, 
förklarar han.

På Logosol konstaterades att 

lunnarvagnen är en väl 
genomtänkt och färdig 
produkt, som fyller ett 
stort behov efter vinter
stormen. Ett avtal träff
ades med innebörden att 
Logosol förvärvat alla 
rättigheter och tar över 
både tillverkning och 
försäljning.

– Den ska troligen döpas till 
Logosol Clivus, säger produktchefen 
Mattias Byström.

Clivus är latin och betyder lutning. 
Det är förklaringen till den geniala 
funktionen som gör att man slipper 
lyfta stockarna. Om man kör fast går 
det även att backa och välja nytt spår 
utan att koppla loss lasten.

Så FUNGERAR DEN
Lyftanordningen är en lutande balk. 
Inuti den löper en krok. Vagnen back
as över stocken och en kedja slås runt 
den. Kedjan hakas fast i kroken utan 
att stocken behöver lyftas. När fyr
hjulingen körs framåt, gör lutningen 
att den främre delen av stocken auto
matiskt lyfts upp från marken. 

Hur stora och tunga stockar kan 
man dra? Svaret är så mycket som 
fyrhjulingen orkar dra. Vagnen med 
lyftanordningen är rejält byggt och 
klarar grova och tunga träd. Eller 
flera träd om maskinen har kraft nog.

Fram till att Logosol tagit fram 
informationsmaterial, finns tekniska 
uppgifter och en film på www.clivus
lunning.se. 

Vagnen kan redan nu beställas 
från Logosol och med tanke på det 
stora intresset kan det vara klokt att 
beställa snabbt. 

Vagnen gör det enklare 
att hantera stormfällda träd

Bilden visar en detalj av en 
prototyp i Logosols utveck-
lingsverkstad.
Maskinen är patentsökt och 
genomgår nu säkerhets-
tester. Den gör små sågverk 
rejält mycket effektivare.

Det är ingen märklig nyskapelse utan 
ett kantverk. Logosol utvecklade ett 
sådant redan på 1990talet. Det enda 
exemplaret används än idag av såga
ren Tord Bramwehl i Osby.

Ett kantverk ökar produktionen 
rejält i sågverk. Oavsett om man 
genomsågar eller blocksågar, måste 
åtminstone sidobräderna kantas om 
man inte vill ha vankanter. Kantning 
tar tid, jämfört med att sönderdela ett 
block.

Snabbare går det med ett kantverk. 
Släpp igenom virket så kantas det av 
två klingor, den ena ställbar för öns
kad bredd. 

Men kantverk kostar stora pengar. 
Orsaken är säkerheten. Med sina 
dubbla klingor kan virket kastas bak
åt i hög hastighet. Det krävs någon 

form av kraftig stoppanordning. 
Traditionella konstruktioner är 

dyrbara och priset på kantverk, 
som uppfyller EU:s säkerhetsdirek
tiv, springer lätt iväg en bra bit över  
100 000 kronor, en orimlig investe
ring till ett mindre sågverk.

Därför är begagnade kantverk 
mycket eftersökta, men nästan omöj
liga att få tag i.   

Nu ser det ut som om Logosol har 
löst den till synes omöjliga ekvatio
nen säkerhet och pris. Maskinen byg
ger på en ny princip som sänker kost
naden utan att tumma på säkerheten 
eller funktionen. Eftersom patenten 
ännu inte har godkänts, så avvaktar 
Logosol med att avslöja metoden.

– Kantverket fungerar mycket bra, 
med vi inväntar resultatet av tredje

partscerifieringen för CEmärkning, 
säger produktchefen Mattias 
Byström.

Certifieringen utförs av Sveriges 
Maskinprovning, SMP. Innan den är 
slutförd och maskinen godkänd går 
det inte att sätta något pris. Allt be
ror på om det krävs förändringar el
ler kompletteringar för att kantverket 
ska godkännas.

En prisindikation är att priset blir 
mindre än hälften av vad de billigaste, 
godkända kantverken på marknaden 
idag kostar. Det öppnar möjligheten 
till effektivare sågning och en bety
dande produktionsökning även 
för ägare av mindre sågverk.

Håll koll på utvecklingen av  
kantverket på www.nysagat.se.

Patentsökt kantverk till överkomligt pris
• En detaljbild 
av prototypen av 
Logosols kommande 
patentsökta kantverk.

• Stefan Lönnman (t v) konstruerade 
lunnarvagnen som han själv behövde. 
Nu lanseras den av Logosol, här 
representerat av Bengt-Olov Byström 
och Mattias Byström.

• Clivus Lunnarvagn är en 
kraftig konstruktion som 
drar så stora stockar som 
fyrhjulingen orkar dra.

Drömmer du om ett hel-
automatiskt sågverk?
Logosols bandsågverk LM 
Pro och LM26 som förverk-
ligar drömmen.

Sågverken presenterades i nya ver
sioner härom året. Båda är kon
struerade enligt ett modulsystem, 
för att kunna byggas ut och anpas
sas efter olika behov.

Mest utbyggbar är LM Pro, som 
kan utrustas med stocklastare, 
rotation, positionering och stock
stöd, allt drivet med hydraulik. 
Tillbehören finns redan för sågverk 
med bensinmotor. Anpassning för 
eldrift och europakrav pågår.

MER UTvEcKLAD MATNING
Matningen till LM Pro har fått 
fler funktioner. Nu kan såghuvu
det även höjas och sänkas från 
manöverpanelen. 

Även LM26 kan byggas ut och 
automatiseras. Exempel är hy
draulisk topplyft med rulle. Genom 
att använda två topplyftar, kan 
hela stocken lyftas upp och enkelt 
flyttas i längdled. Nu finns även en 
trailertillsats till LM26 för enkel 
transport efter bilen.

PASSAR BåDA SåGvERKEN
Här följer några tillbehör som finns 
till båda sågverken:

• Stocklastare med ytterligare 
funktioner, t ex stockvändare.

• Digital höjdskala. Mycket nog
grann. Tål väder och vind. 

• Snabb topplyft med inbyggd 
vändhake.

• Utmatningsrullar. Monteras 
vid sidan av rälsen. Blocket eller 
stocken skjuts ut på rullarna och 
kan enkelt flyttas i längdled.

• Gripklo för block. Extra låg 
modell så att blocket kan sågas till 
sista brädan utan omflyttning.

TIMMERFRäSEN
Ett uppskattat tillbehör, som fun
nits i några år, är timmerfräsen, 
med bensin eller eldrift. Den 
kan även användas som rikt och 
planhyvel för hela timmerblock. 
Timmerfräsen passar Logols band
sågverk och andra fabrikat.

Ovanstående är kortfattade be
skrivningar om möjligheterna att 
bygga ut LM Pro och LM26. Mer 
information finns i Logosols vårkam
panj och på www.logosol.se.

• Logosol LM Pro 
med stocklyftare och 

stockrotation, båda 
med hydraulisk 

drift.
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”Barn behöver leka utomhus”
Björn och Karolina lanserar rejäla arbetskläder för de yngsta:

t ycker du att Björn verkar be
kant? Han är en av program
ledarna i  långköraren ”Äntligen 

hemma”, som nyligen firade 15års
jubileum. Han är  snickare på riktigt 
och drev tidigare en byggfirma. 

Idag är trä och  byggande ett stort 
fritidsintresse.  På landet söder om 
Stockholm bygger han och Karolina 
familjens drömhus. Än  så länge är det 
bara en källare, men snart reser sig en 
unik villa, delvis  byggd av det virke 
som han själv sågat.  

SOLOSåGEN I TEvE
– Jag har en Big Mill och släkten har en 
Solosåg på en ö vid  Sörmlandskusten, 
berättar Björn. 

Båda sågverken har figurerat i 
”Äntligen hemma”. 
Snart komplette
ras  maskinparken 
med ytterligare en 
Solosåg som hamnar 
på byggplatsen. Men 
för  tillfället är det annat än byggmate
rial som sågas.  

– Vi har tillverkat en monter för 
utställningar av eget virke, berät
tar  Björn.  

Vid Nysågats besök var det bara 
några dagar sedan monterväggarna 
var skog  på rot ute i skärgården. 
Montern med väggar och ett rustikt 
bord har snickrats ihop i källaren till 
den blivande villan.  

Nu är det inte montern som är hu

vudsaken. Den ska lyfta fram en kol
lektion  av tuffa barnkläder, för tjejer 
och killar,  inspirerade av hantverkar
nas arbetskläder. Bakom designen står 
Karolina som  hittills skapat tolv plagg 
i olika färger.  

KLäDD SOM På LANDET
Det som mest förvånar är den illgula 
varseljackan med  reflexer. Som alla på 
landet drar på sig när det är dags att 
rasta hunden  eller göra något annat 
som kräver synlighet.  Varseljackan 
finns i flera färger och syns oändligt 
mycket bättre mörka vinterkvällar än 
en liten reflex dinglande ur fickan.  

Ett annat plagg som sticker ut 
är snickarkjolen som finns i färger
na  snickarblått, djupröd, och bubbel

gumsrosa.
Hela kollektio

nen är slitstarka 
plagg för aktiva 
barn. Dessutom 
skapade för att 

under en  tid kunna växa med bar
nen, genom att t ex midjevidden kan 
ändras. På samma  gång är det tidlösa 
plagg som står sig i många år. Som den 
minivariant av fibertröjan som nästan 
alla vuxna på landet har minst ett ex
emplar av.  

INTE LäNGRE PINSAMT
För denna tidnings redaktör, inneha
vare av såväl varseljacka som  fiber
tröja, känns det som en upprättelse att 

se vad Karolina och Björn  har skapat. 
Finns det något mer pinsamt för oss 
lantisar att trava omkring  på stan i en 
knallgul varseljacka? Så behöver det 
inte vara länge till.  

Eftersom Björn är känd från teve, 
är det han som blivit varumärket 
för  kollektionen. Märket är BCWW, 
vilket betyder Björn Christiernsson 
Workwear.  Och för säkerhets skull 
pryds lapparna som hänger på kläder
na av hans  ansikte.  

BCWW handlar inte bara om att 
skapa ett varumärke och hänga på en 
trend. I  grunden finns en syn på livet, 
i synnerhet för det uppväxande släktet. 
Det  blev ännu tydligare när paret själ
va fick barn för ett par år sedan.  

– Barn ska inte sitta hela dagarna 

framför en teve eller dator och bli över
viktiga.  Barn behöver vara ute och 
leka, säger Björn som misstänker att 
han tillhör  den sista generationen som 
sysselsatte sig själva genom att hitta på 
lekar  utomhus.  

– Idag är allt så arrangerat och pla
nerat. Barn behöver utveckla sin  fanta
si.  Men hur många unga föräldrar kom
mer ihåg vad man förr lekte utomhus? 

Björn  och Karolina ska hjälpa 
till med den saken. På deras hemsida 
www.bcww.se blir det massor av tips 
om lekar, vad man kan bygga  och så 
vidare.  Ett annat ställningstagande är 
att skänka fem kronor för 
varje sålt plagg till 
BRIS. 

Landet och skogen har blivit mer än trendig. Allt fler drömmer 
om ett  lugnare liv.  
Så det är ingen slump att Björn och Karolina christiernsson 
tillsammans med Pelle Thorell lanserar rejäla arbetskläder för 
barn. Men för dem handlar det inte bara om mode.  
– vi verkar vara den sista generationen som lekte burken. Barn 
behöver leka  utomhus, säger Björn. 

”BARN SKA INTE SITTA

EN TEvE ELLER DATOR.”
HELA DAGARNA FRAMFöR

• Björn Christiernsson är känd från teveserien ”Äntligen Hemma”. Han är 
snickare på riktigt och sågar själv sitt virke på Solosåg och Big Mill. Bland 
annat till väggarna bakom honom och bordet.
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”Barn behöver leka utomhus”
Björn och Karolina lanserar rejäla arbetskläder för de yngsta:

FAKtA om Björns KLäder  
Björn Christiernsson Workwear är 
nordens enda tillverkare av en hel 
barnkollektion med arbetskläder för 
tjejer och killar mellan  2-12 år. Målet 
är att tuffa och tåliga kläder ska 
inspirera barn och vuxna att vilja leka 
och skapa framförallt  utomhus.

Kläderna kommer finnas till 
försäljning i sportaffärer, barnbutiker 
och byggvaruhus. Från månadsskiftet 
april/maj finns kläderna även på 
hemsidan www.bcwc.se

BCWW söker fler återförsäljare. 
För närvarande finns tolv olika 
plagg i kollektionen, för både 
tjejer och  killar. Det är allt från 
timmerskjorta till snickarklänning.

Under andra världskriget var 
det här en av Sveriges hemli-
gaste platser.
Krigsflygfält 16 på Brattfors-
heden utanför Molkom  
i värmland.
Nu är det ett kulturreservat 
och rustas upp med hjälp av 
maskiner från Logosol.

Uppdragen för Nysågat bjuder ofta 
på överraskningar. Det här var tänkt 
att bli ett reportage om Göran Ferner, 
som förädlar egen skog med hjälp av 
en Logosol Låks 330 ramsåg och en 
PH260 panelhyvel. Mycket levereras 
till sonen Gunnar Eklund och hans 
byggfirma.

Vi tittade på såghuset med ram
sågen, cirkelsågen för blockning och 
hyvelmaskinen. Vi studerade virket 
av högsta kvalitet och diskuterade 
hur man bäst tillverkar råspont. På 
den punkten var Gunnar mycket be
stämd.

– Råspont ska vara ohyvlad. Det 
minskar halkrisken när man jobbar 
på tak och dessutom blir virket stabi
lare. Att det bygger några millimeter 
på höjden spelar ingen roll på ett tak, 
förklarade han.

Så SKA RåSPONT vARA
Pappa Gunnar levererar rätt sorts 
råspont. Med ramsågen blir måtten 
så bra att det inte krävs hyvling för 
att få samma dimensioner på varje 
planka. Och även om PH260 har fyra 
kuttrar, går det att bara hyvla not och 
spont och lämna råytorna orörda.

Så långt motsvarade besöket för
väntningarna. Fram till att far och 
son frågar om Nysågats utsände vill 
följa med och titta på ett av Gunnars 
byggprojekt.

Färden går genom skogen. Inget 
avslöjar vad som väntar. Plötsligt 
förvandlas skogen till ett vidsträckt 
odlingslandskap med röda hus på av
stånd, synbart en lantbruksfastighet 
av större format.

Vid skogsbrynet stannar vi för att 
titta på det senaste bygget. Det är ett 
åtta meter högt bevakningstorn upp
fört enligt de ursprungliga ritning
arna.

– När flygfältet var i drift under 
kriget stod här flera torn, vart och ett 
med en luftvärnspjäs på toppen, be
rättar Gunnar.

TOLv TON BETONG
Det krävs stabila konstruktioner för 
att bära upp en luftvärnspjäs med 
ammunition, som skakar under eld
givning. Inte nog med det. Det som 
ser ut att vara ett staket är i själva 
verket ett splitterskydd.

– Innanför virket finns 12 ton be
tong, berättar Göran.

Det förklarar tornets grova fack
verkskonstruktion. Balkar och spon
tat virke är av dimensioner som inte 

går att uppbringa i bygghandeln. Den 
enda rimliga lösningen var att Göran 
producerade exakt rätt virke från 
egen skog.

– Det har varit museifolk här och 
inspekterat. Sågningen uppfyller de
ras krav, berättar Gunnar.  

En bit från tornet ligger även ett 
skyttevärn, som återuppstått tack 
vare samarbetet mellan far och son.

MASKERAD TILL LADUGåRD
Efter tornet går färden vidare över 
heden, till det som på håll såg ut som 
ett lantbruk. Mitt bland bonings
hus och ekonomibyggnader står en 
flygplanshangar av modernare snitt. 
Det byggdes efter kriget och används 
fortfarande av en flygklubb.

Övriga byggnader är i själva ver
ket avancerat kamouflage. Fönster 
och dörrar på ladugården är målade. 
Över hela långsidan sträcker sig en 
stor port. Ladugården är i verklig
heten en flygplanshangar. Så är det 
även med övriga byggnader. Det är 
logement för manskapet, marketen
teri och allt vad som krävdes för att 
krigsflygfältet skulle fungera.

Från 1939 och ett par år fram
åt byggdes 20 krigsflygfält runt
om i Sverige. Nummer 16 på 
Brattforsheden var tänkt som en 
bakre postering. När tyskarna inva
derade Norge hamnade det i front
linjen och blev en av Sveriges vikti
gaste försvarsanläggningar. Dåtidens 
propellerplan nöjde sig med gräsfält 
och genom att använda olika grödor, 
såg fältet från luften ut som ett antal 
åkerlappar.

Brattforsheden användes några år 
efter kriget, fram till att jetplanen tog 
över med sina krav på asfalt. Fält 16 
är idag det enda krigsflygfält som be
varats i nästan orört skick tack vare 
att byggnaderna användes som mo
biliseringsförråd en bit in på 1980 
talet.

Anläggningen ägs och drivs idag 
av en stiftelse. Genom beslut av läns
styrelsen är det sedan 2003 klassat 
som kulturreservat. Mer finns att läsa 
på www.krigsflygfalt16.se.

Hemligt flygfält öppnas 
för allmänheten

• I sin byggfirma använder 
Gunnar Eklund virke som pappa 
Göran Ferner sågar. Här är båda 
på toppen av ett nyligen uppfört 
bevakningstorn.

• Planket på toppen av tornet döljer 
12 ton betong som splitterskydd.

• Hangar för flygplan maskerad till 
ladugård.

• Kläderna på ställningen ser ut som hos 
vilken skogsägare som helst. Karolina 
Christiernsson har skapat riktiga 
arbetskläder för barn.



Logosol flyttar för 
att kunna erbjuda 
bättre service
Logosol är i full färd med att 
flytta till nya lokaler.
– Med allt samlat under 
samma tak kan vi erbjuda 
kunderna bättre service, 
säger vd Mate Frisk.

Logosol har funnits på Industrigatan 
i Härnösand sedan starten 1989. I 
flera steg har delar av verksamheten 
flyttat ut. Idag är Logosol utspridd på 
tre platser och de ursprungliga loka
lerna är kontor.

– Det är många kunder som sak
nar tiden då man kunde svänga förbi 

Logosol och köpa tillbehör och an
nat. Under de senaste åren har vi inte 
haft plats för en butik, säger Malte 
Frisk.

Nu återuppstår butiken och blir 
ännu mer välsorterad, nu även med 
Stihls sortiment.

ALLT På SAMMA STäLLE
Logosol flyttar in i gamla 
Tobaksmonopolet i Härnösand. Det 
är en anrik industrifastighet, byggd 
1907 av den finska tobakstillverkare 
Strengberg. Swedish Match drev fab
riken till 1997.

Logosol flyttar in i 3 200 kvadrat

meter stora lokaler, med kontor,  
lager och montering. Dessutom för 
en rejäl butik och ett showroom med 
Logosols alla maskiner.

– Lokalerna är något större än  
tidigare men genom att vi utnyttjar 
ytorna bättre så får vi mer utrymme, 
säger Malte Frisk.

BESöK LOGOSOL I SOMMAR
Många kunder har genom åren be
sökt Logosol och vet att verksam
heten till viss del bedrivs utomhus. 
Till exempel kräver timringskurserna 
mycket plats. Därför har ytor ställts i 
ordning i direkt anslutning till de nya 

lokalerna. Därtill med utsikt över 
hamnen och inloppet till Härnösand.

Kampanjen som medföljer tidnin
gen har temat flyttrea. Kunderna får 
hjälpa till att tömma det gamla lagret, 
mot ersättning med prissänkning.

Logosol har öppet hela sommaren, 
med undantag från vecka 29. 

– Kunder är välkomna att besöka 
oss, säger Malte Frisk och utlovar 
rundvisning i lokalerna, möjlighet 
att se alla Logosols produkter i verk
ligheten och givetvis få en kopp kaffe.

Ny adress är Fiskaregatan 2,  
871 33 Härnösand. Telefon, epost 
och webbadress är oförändrade.

• Utsikt från den blivande sågplatsen  
där höstens timringskurser ska hållas.

• Malte Frisk, vd, 
och Mattias Byström, 
vice vd i Logosols  
nya kontor.
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Dagmar skapar
proBLem äVen Där

F ör enskilda skogsägare orsakade julens 
storm, av den norska vädertjänsten döpt 
till Dagmar, stora problem med mängder av 

stormskadad skog.
Men för de allra flesta inskränker sig skadorna till 

enstaka knäckta träd. För dem är det ekonomiska 
avbräcket både begränsat och hanterligt.
Faran är istället en annan gynnare – granbark-
borren. Den förökar sig med hjälp av färsk död ved. 
När de får upp farten kan barkborrarna döda stå-
ende granar.

På sidorna 8, 9 och 10 berättar vi mer om storm-
en, om barkborren och andra skadeinsekter som 
svärmar i spåren av Dagmar, om Anthony som i sju 
års tid bekämpat barkborrar efter orkanen Gudrun 
med hjälp av en Solosåg. Och om hur du finansierar 
eget sågverk med stöd från EU.

träDen står kVar
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En pytteliten insekt hotar 
mer skog än vad stormen 
Dagmar fällde.

Granbarkborren.
– Det är en mycket snabb 

process. Om ett levande 
träd angrips så är det 
dödsdömt efter 5–6 veckor, 
säger åke Lindelöw, fält-
entomolog och forskare vid 
SLU, Sveriges lantbruks-
universitet, i Uppsala.

 

Åke Lindelöw koordinerar över
vakningen av granbarkborrar 
i Sverige. Insekten tillhör ett 

växande släkte av olika barkborrar. 
Det blir fler arter för varje år genom 
ofrivillig import från andra länder

– I Sverige finns idag 87 arter av 
barkborrar. Den senaste, lärkborren, 
upptäcktes i Skåne i somras, berättar 
han.

Han påpekar att det varken är 
möjligt eller önskvärt att dammsuga 
skogen på insekter. I rimligt antal är 
även granbarkborren en viktig del av 
ekosystemet. Men under vissa förhål
landen kan borrarna bli så många att 
de hotar stora ekonomiska värden.

KRävER FäRSK vED
Stormen Dagmar skapade perfekta 
förutsättningar för tillväxt. Efter en 
stormfällning finns det mycket färsk 
ved som borrarna utnyttjar för sin 
förökning. Om den inte snabbt trans
porteras ut ur skogen, så blir det fest 
för barkborrarna. Omfattande för
yngring kan i sin tur leda till att de 
försöker angripa träd på rot. 

Granbarkborren svärmar i maj
juni. Andra arter gör det tidigare el
ler senare. Exakt när beror på platsen 
och temperaturen.  

Granbarkborrens hannar borrar 
sig in i barken på granar, gör par
ningskammare och lockar till sig ho
nor med ett doftämne, feromon. Även 
andra hannar lockas av doften. 

Borrarna är sparsmakade. 
Förökningen kräver färsk ved och  
efter första säsongen är träden oin
tressanta.

TAR HjäLP Av SvAMP
Anledningen till att insekterna i för
sta hand väljer fallna träd, är att de 
först måste döda levande träd för att 
äggen ska kunna utvecklas till larver 
och en ny generation insekter. Det 
har ett högt pris eftersom de måste 
vara många som borrar sig in. Det 
blir tätt mellan larverna och risk för 
att maten tar slut. 

Insekterna får hjälp av en svamp 
för att döda träden. Svampen är känd 

som blånad. Den täpper till splintve
den och stoppar vattentransporten.

Om vädret är gynnsamt kan både 
föräldrarna och den nya generationen 
svärma även senare under sommaren 
och lägga ägg istället för att över
vintra.

Det finns andra arter som orsakar 
liknande skador. Vedborren är vanlig 
och känns igen på vitt borrmjöl, svar
ta ingångshål och små svarta gångar. 
Svärtan orsakas av en svamp. Med 
dagens sorteringsregler blir virket 
nedklassat till brännved.

INGET FEL På vIRKET
– Måttliga angrepp påverkar inte vir
kets hållfasthet. Det går utmärkt att 
använda som konstruktionsvirke, om 
man inte accepterar skadorna på syn
ligt trä, säger Åke Lindelöw.

Men hur ska man bekämpa bark
borrarna?

• Färskt, grovt virke med bark 
måste transporterat ut ur skogen un
der våren. Enligt lag ska det ske se
nast 1 juli i södra Sverige och 15 juli i 
norra, men ju snabbare, desto bättre.

• Träd med så bra rotkontakt att 

vattentransporten fortfarande fung
erar kan ligga kvar längre.

• Levande träd som angripits ska 
avverkas och avlägsnas ur skogen, 
vilket kallas sök och plockmetoden. 

• Feromonfällor har begränsad och 
dåligt dokumenterad effekt, även om 
de fångar många insekter.

Eftersom det handlar om relativt 
små mängder stormfällda träd på de 
flesta håll i landet, lönar det sig sällan 
att anlita en entreprenör och sälja vir
ket. En vettigare lösning för den som 
har eget sågverk är att förädla virket 
själv, för eget bruk.

Så UPPTäcKS SKADOR
Men hur upptäcker man att levande 
träd är angripna av granbarkborre?

– När hannarna borrar sig in så 
bildas ett kanelfärgat pulver. Det 
lägger sig som en ring runt trädet 
på marken. Dessutom kan man titta 
efter kåda och små hål på stammen, 
svarar Åke Lindelöw.

De avverkade träden ska snabbt 
barkas eller sågas, annars utveck
las nästa generation insekter. Under 
svärmningen kan en del barkborrar 

flyga så långt 20–30 kilometer, även 
om de inte flyger längre än nödvän
digt till närmaste lämplig träd eller 
virkesbit.

Han påpekar att det finns andra 
insekter som orsakar större skador.

– Jag lät några stockar ligga obar
kade över en sommar och sedan så
gade jag upp dem på en Solosåg, be
rättar han och visar resultatet.

ANDRA SKADEGöRARE
Provbiten är full av stora hål. 
Skadegöraren är skalbaggen tallbock. 
Den lägger ägg i mitten av juni. I juli 
svärmar en annan insekt med förkär
lek för färskt virke. Det är vedstekeln. 
Larverna äter sig genom veden och 
täpper gångarna efter sig med gnag
spån. Vid en hastig anblick syns inte 
gångarna. Larverna överlever såg
ning och lufttorkning.

– Det finns rapporter om att vedste
klar gnagt sig ut genom tapeter och 
flugit iväg, berättar Åke Lindelöw.

Det finns alltså goda skäl att 
snabbt ta hand om skadade träd. Och 
att själv förädla virket för att få större 
nytta av det än som brännved.

granbarkborren dödar 
en gran på några veckor

Forskare om följderna av stormen:

– Måttliga angrepp av barkborre påverkar inte virkets hållfasthet men leder till att det blir nedklassat, säger Åke 
Lindelöv, forskare om skadeinsekter och koordinator av övervakningen av barkborrar i Sverige.
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Lästips!
Artikeln ger bara en snabböver-
blick av hur barkborrarna lever 
och hur de bekämpas. Andra 
skadegörare omnämns bara i 
förbigående. Därför rekommen-
deras intresserade att söka mer 
information, t ex på lantbruksuni-
versitetets hemsida, www.slu.se.
åke Lindelöw rekommenderar  
följande tre böcker:
• Skador och fel på tall- och 
grantimmer.  Mats Nylinder, Hans 
Lundström och Hans Fryk. ISBN: 
978-91-576-9030-2. Slut på förla-
get, men kan finnas på bibliotek.
• Björktimmer - Förädling, egen-
skaper och skador. Mats Nylinder, 
Rolf Pape och Hans Fryk. ISBN: 
91-576-6024-7. Kan beställas från 
SLU.
• Skador och sjukdomar på träd: 
en diagnosbok. Günter Hartmann, 
Franz Nienhaus, Heinz Butin. ISBN 
978-91-7776-090-0. Finns i bok-
handeln och på nätet.

• Tallbocken gör stora hål i tall och 
gran.

• Vedstekelns larver överlever 
sågning och torkning.

• Barkborren med spåren i barken 
som den lämnar.

• Det är normalt bara ytveden som 
skadas av barkborren.

vad händer om man inte 
snabbt tar hand om storm-
fällda granar?
Det vet Anthony Danielsson  
i Tävelsås söder om växjö.
– Barkborrarna har tagit 
nästan lika mycket skog som 
Gudrun gjorde, säger han.

Familjen bor på en släktgård, som 
kommer från sambon AnnMaries 
sida. Boningshuset uppfördes på 
1860talet, men är troligen äldre och 
flyttades till den nuvarande platsen i 
samband med laga skiftet.

– Det finns omotiverade urtag 
och liknande i stockarna, berättar 
Anthony som renoverat huset in till 
själva timmerstommen.

Det skogliga intresset kom in i hans 
liv med AnnMarie. Han drev under 
en period taxiåkeri som såldes i mit
ten av 1990talet. Idag arbetar han 
som trafikingenjör vid Länstrafiken 
Kronoberg.

SåGvERK BäTTRE äN AKTIER 
– Jag placerade intäkterna från för
säljningen i aktier, men ska jag vara 
ärlig så var det ett tråkigt sätt att an
vända pengarna, tycker Anthony.

En del av aktierna omvandlades till 
en SH230 Solohyvel från Logosol. 
Han fick blodad tand och komplet
terade med en Solosåg, utrustad med 
elsågaggregat och matning samt en 
DH410 panelhyvel. Senaste investe
ringen är ett bandsågsaggregat.

Det var tur att sågverket redan 
fanns på plats när stormen Gudrun 
ödelade de småländska skogarna nat
ten till den 9 januari 2005. Den nat
ten knäcktes och fälldes 4000 kubik
meter träd i släktskogarna. Alldeles 

för mycket för att en Solosåg skulle 
göra särskilt stor skillnad. 

– Det blev mycket sågat, men det 
mesta fick skogsmaskinerna ta hand 
om, minns Antony.

Året efter kom stormen Per, men 
det stora problemet efter stormarna 
är barkborrarna. De har förökat sig 
i stormfällda granar som inte hunnit 
transporteras ut ur skogen i tid.

BARKBORRARNA FöRöKAR SIG
– Jag hoppas att vi sett kulmen. Per 
och barkborrarna har tagit mer 
skog än vad Gudrun gjorde, säger 
Anthony.

Det är i bekämpningen av bark
borrarna som sågverk och hyvelma
skiner gjort mest nytta. Det årliga 
uttaget på grund av angrepp har inte 
varit större än att Anthony hunnit 
med att ta hand om det mesta. Den 
egna förädlingen av virket har sparat 
mycket pengar.

– Angripna träd går bara att sälja 
som brännved, trots att det sällan är 
något fel på virket, säger Anthony.

Stockarna kan se riktigt eländiga 
ut, men det räcker med att såga av 
en yta för att virket ska visa sig per
fekt. Barkborrarna tränger sällan 
djupare in i veden och skulle det vara 
så, begränsar sig skadorna till svarta 
prickar och blånad. Det går utmärkt 
att använda till konstruktionsvirke.

BANDSåG LöSTE PROBLEMET
– Enda problemet är väl att virket 
kan vara så torrt att det blir tungt att 
såga, säger Anthony.

Det var ett av skälen till att han 
satsade på bandsågaggregat. Det 
tunna sågbladet sågar snabbare i torr 
ved. Det andra skälet är att Anthony 
numera sågar inomhus på den gam
la höskullen. Det blir inte på långa  

vägar lika mycket sågspån.
– Vi har visserligen hästar, men 

sågspån fungerar inte som strö. Det 
ska vara kutterspån men jag hinner 
inte hyvla tillräckligt mycket för att 
det ska räcka till, säger han.

Genom åren har han förädlat stora 
mängder stormfälld och barkbor
reangripen skog. Virket har använts 
för att rusta upp ladugården. Det är 
bara stommen kvar och en liten del av 
fasaden. Resten är utbytt mot egenså
gade plankor och bräder.

– Det här golvet är tillverkat av 32 
mm spontad gran, säger Anthony och 
pekar på golvet på höskullen. Det är 
tillräckligt stark för att hålla för en 
fullstor traktor.

Även boningshuset är både in och 
utvändigt renoverat med eget virke. 

Om man jämför med hur mycket 
allt byggmaterial hade kostat och hur 
lite barkborreträden inbringat, är det 
ingen tvekan om att sågverk och hyv
lar varit minst lika lönsamma som 
aktier. Och bra mycket roligare.

räddar barkborrevirke 
med eget sågverk

– Barkborrarna har tagit nästan lika 
mycket skog som Gudrun gjorde för sju 
år sedan, säger Anthony Danielsson. Men 
angreppen är spridda över tiden och han 
räddar träden med sin Solosåg utrustad 
med bandsågaggregat för att lättare skära 
genom torra stockar.

• Portar till ladugården sågade av 
barkborrevirke. Hela ladugården är 
renoverad med egensågat. 
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Stormen Dagmar drog in över 
Sverige natten till den 26 
december. 
Den drabbade en stor del av 
landets skogsägare. Men i 
jämförelse med Gudrun 2005 
var det en mild västanfläkt.

Svenska skogsägare kan tacka 
Norge för att det inte blev värre. 
Grannlandet tog smällen med vindar 
på upp till 55 m/s, vilket är andra 
klassens orkan. Men vindarna som 
tog sig över gränsen räckte för att or
saka omfattande skador på skogarna 
i norra Hälsingland och i delar av 
Medelpad och Ångermanland. I om
rådet finns hälften av allt virke som 
blev stormens rov.

Enligt Skogsstyrelsen fällde stor
men 4,5 miljoner skogskubikmeter 
på en tredjedel av Sveriges skogsareal 
men även utanför detta område föll 
träd. De flesta av landets skogsägare 
drabbades på något sätt.  

MåSTE UT UR SKOGEN
– Det viktigaste är att lokalisera och 
ta hand om så mycket som möjligt 
av det omkullblåsta virket. Allra 
viktigast är att prioritera skadat 
granvirke för att hindra en massför
ökning av granbarkborre i sommar, 

säger Pär Larsson, regionchef på 
Skogsstyrelsen.

Som jämförelse fällde stormen 
Gudrun 2005 ungefär 75 miljoner 
kubikmeter. Det är nästan lika myck
et som avverkas under ett år i hela 
Sverige. Dagmars 4,5 miljoner kubik
meter försvinner i det stora flödet och 
påverkar troligen inte virkespriserna.

DyRT FöR SKOGSäGARNA
Men för enskilda skogsägare blir 
det, inte minst för de hårdast drab
bade i mellersta Norrland. Men även 
mindre skador skapar problem, inte 
minst genom extra arbete för att upp
fylla lagens krav att transportera ut 
stormfälld skog senast 1 juli i södra 
Sverige och 15 juli i norra.

För den som har små skogsska
dor kan det bli en dyrbar historia, 
eftersom kostnaden för att anlita 
en skogsentreprenör troligen inte 
går att täcka med intäkter från vir
kesförsäljning, i synnerhet inte om 
det blir nedklassat till brännved på 
grund av stormskador eller angrepp 
av barkborrar.

EGEN FöRäDLING BäST
Dagmar kan alltså bli både arbets
krävande och kostsam även för 
skogsägare med begränsade skador.

För den som har behov av virke, är 
bästa alternativet att själv förädla det 

i eget sågverk. Även om barkborrarna 
leder till nedklassning, är det inget fel 
på virkets kvalitet. Granbarkborren 
skadar bara ytveden och en annan 
skadegörare, randig vedborr, orsakar 
svarta prickar och små gångar utan 
påverkan på virkets hållfasthet. Det 

finns inga skäl att göra ved av fina 
stockar.

Slutligen en uppmaning att tänka 
på säkerheten. Att avverka skog är 
alltid förenat med risker. Riskerna är 
större i stormfälld skog. Hugg aldrig 
ensam och ta det försiktigt. 

stormen var en västanfläkt 
men kan orsaka stora problem

• Julhelgens storm fällde träd över hela landet. Nu måste virket ut ur skogen 
annars hotar Skogsstyrelsen med vite.

Efter stormen Dagmar funde-
rar många på att köpa eget 
sågverk.
Det är bättre ekonomi att 
själv förädla stormfälld skog 
i mindre volymer, än att leja 
in entreprenörer och sälja 
virket.
Men går det att få EU-stöd 
för investeringen?

 
Nysågat skickade frågan vidare till 
Kenneth Engvall som driver EU
bidrag24, specialister på att söka 
bidrag. Han bor på en gård utan
för Nyköping och är själv kund hos 
Logosol, så han är väl insatt i små
skalig träförädling.

– Du kan få 3050 procent i bidrag 
när du köper ett sågverk eller en hy
velmaskin, svarar han.

Men det är många som på egen 
hand sökt EUstöd och ryser vid tan
ken på blanketter och byråkrati. 

REGLERNA HAR FöRBäTTRATS
Dessutom har bidragen inte varit 
helt tillförlitliga. Utbetalningarna 
har dragit ut på tiden och ibland har 
pengarna tagit slut, vilket orsakat 
problem för dem som beviljats stöd. 

Enligt reglerna så får du pengarna 
först när du kan uppvisa en betald 
faktura. Är det slut i myndighetens 
kassa så står du där med en oväntad 
extrakostnad.

– Så har det varit, bekräftar 
Kenneth:

– Reglerna har ändrats. Idag öron
märker myndigheterna pengar när ett 

bidrag har beviljats, för att garantera 
att den sökande slipper obehagliga 
överraskningar.

En annan vanlig invändning är att 
man inte vill bli beroende av bidrag. 
Särskilt vanligt är det bland entrepre
nöriellt lagda som helst vill klara allt 
själv.

– Det är pengar som vi själva har 

betalat i skatt. En del går tillbaks som 
olika former av stöd. Sverige är sämst 
i Europa på att utnyttja stöden. Vi be
talar dubbelt så mycket till EU som vi 
får tillbaka, säger Kenneth.

SöK INTE FöR PENGARNAS SKULL
Må så vara, men byråkraterna och 
deras blanketter kan skrämma den 
mest luttrade. Det är en invändning 
som Kenneth har förståelse för. Hans 
roll är att fungera som tolk mellan 
den som söker medfinansiering och 
myndigheten. För sin insats tar han 
57 procent av beviljat stöd. Den 
sökande slipper blanketter och slip
per lägga ned en massa tid till ingen 
nytta.

Samtidigt varnar han för att söka 
stöd bara för pengarnas skull.

– Du ska först fråga dig själv vad du 
gör idag, vad du planerar att göra och 
vad du skulle vilja göra. Betrakta EU
stödet som en uppmuntran, en klapp 
på axeln från EU för att förverkliga 
dina egna planer, säger Kenneth.

Planerar du att köpa ett sågverk, en 
hyvelmaskin eller utrusta ett snicke-
ri, så är EU-finansiering något du bör 
fundera på. Mer om hur det går till lä-
ser du på Kenneth Engvalls hemsida 
www.eu-bidrag24.se.

Kan EU hjälpa till att röja upp efter Dagmar?

– Du kan få 30-50 procent i EU-bidrag när du köper ett sågverk eller 
hyvelmaskin, säger konsulten Kenneth Engvall.



Välkommen till Småsågarträff i Hyssna 23-24 mars
Småsågarnas Riksförbund och lokalföreningen i Sjuhärad 
ordnar en helg med studiebesök hos träföretag, god mat 
och intressanta samtal. Vill du hänga med? Mejla till
ekonomi@smasagarna.se och kolla om det finns plats.

Vi tittar bland annat på Melltorps ramsåg som 
producerar specialvirke för husrenoveringar.

 ekonomi@smasagarna.se  •  www.smasagarna.se

Alla utgåvor av Småsågaren sedan 1995, cirka 
80 tidningar, finns i vårt arkiv på webben.

Sveriges enda riksförbund för småskalig träförädling

Sveriges Småsågares Riksförbund eller ”Småsågarna” som vi kallar oss, är en ideell förening för 
all slags småskalig träförädling.  Vi ger ut tidningen Småsågaren och arrangerar aktiviteter. 
Medlemsavgift 500 kr betalas till pg 26 20 90-4. Ange ”ny” samt namn, adress, tel och mejl.  

Välkommen som medlem!

Det finns en extra knapp på 
manöverpanelen till Logosols 
största fyrkutterhyvel PH360.
De flesta använder den för 
att styra spånfläkten. 
Nu avslöjas knappens verk-
liga funktion, den ska styra 
en femte kutter.

Logosol strävar efter att konstruera 
maskiner i moduler, för att ge möjlig
het till framtida utveckling. Det mest 
utvecklade exemplet är de kedjedriv
na sågverken. Det är fullt möjligt att 
börja med en Timmerjigg och bygga 
ut den till en fullutrustad Solosåg.

PH360 konstruerades enligt sam
ma filosofi. Den är från början för
beredd för en femte kutter. Det enda 
som skvallrar om det är en extra 
knapp. 

Utvecklingsarbetet har tagit sin 
lilla tid, eftersom det handlar om 
en kutter av helt ny modell, med en 
funktion som inte finns på någon an
nan hyvelmaskin.

EN RIKTIG MULTIKUTTER
– Kuttern är i princip en MF30 multi
fräs, avslöjar produktchefen Mattias 
Byström.

Fräsenheten är en fristående en
het som dockas till hyvelmaskinen 
och elsystemen kopplas ihop. Båda 
maskinerna fungerar som en enhet, 
med samma hastighet på matningen. 
Samtliga kuttrar styrs från manöver
panelen.

Förebilden MF30 är en multima
skin i ordets mest vidsträckta bemär
kelse. Motorenheten kan svängas 270 
grader och spindeln hanterar såväl 
en sidokutter av samma typ som re
dan sitter i PH360 som skaftfräsar. 
Maskinen kan bearbeta underifrån, 
från sidan och uppifrån. Som femte 
kutter i en fyrkutterhyvel blir det 
möjliga att i ett moment tillverka 
mycket komplicerade detaljer.

– PH360 med femte kutter blir 
en mycket effektiv maskin för t ex 
tillverkning av fönster, ger Mattias 
Byström som exempel.

FöRBEREDD FöR MER
Den femte kuttern är under 
utprovning. Tid för lansering 
är inte fastställd, men intres
serade kan höra av sig till Logosol. 

PH360 är förberedd för ytterligare 
funktioner. Två finns redan nu till
gängliga.

Hyvlarna som nu levereras har ett 
hål i matningsbordet, för montering 

av en tryckrulle som hjälper till att 
styra upp virket innan det går in i hy
veln. Tryckrullen finns för leverans.

Ett längre riktanhåll finns att be
ställa. Det förbättrar hyvelns funk
tion.

Det är vad som hittills är framme 
och officiellt. PH360 är konstruerad 
för att i framtiden kompletteras med 
fler funktioner.

 

pH360 får femte kutter – för 
installation även på äldre hyvlar

• Ritning på enheten med en femte 
kutter, kopplad till PH360. 

Den innehåller samma typ av 
motorpaket och spindel som 
multifräsen Logosol MF30.
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De öppnar vildmarken för rullstolar

• Hundspann är ett perfekt 
färdmedel i vildmarken för 
rörelsehindrade, samtidigt 
som det är fart och fläkt.

• Hängrännorna av trä är kluvna med Solosåg och urfrästa 
med timmerfräs.

• På andra sidan sjön ligger vildmarkscampen med den första 
stugan. Fler är planerade.

– Vi använder material från platsen så långt det går, säger Per-
Johan Göransson.
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oexploaterat låter som om trakten är 
öde. Tvärtom. Offerdal, som området 
heter, har varit befolkat sedan urmin

nes tider. 
Här finns några av landets större hällrist

ningar, de äldsta 7000 år gamla. Tångeråsen 
omnämndes i skrift redan 1348 och har nu
mera fått en injektion genom inflyttning.

– Halva byn är familjer med barn, berättar 
PerJohan.

Han växte upp i Tångeråsen och valde att 
bo kvar tillsammans med Madeleine och de
ras två barn. 

Båda arbetar utanför gården. Han är lin
jemontör på Jämtkraft, hon jobbar på ett ba
geri i Trångsviken. Tillsammans försöker de 
skapa sig en försörjning på gården.

vILDMARKEN LOcKAR 
Offerdals främsta tillgång är en vidunderlig 
natur med vidsträckta skogar, sjöar och fjäll. 
Här finns inga lyxkrogar eller äventyrsbad. 
Det är så nära oexploaterad vildmark som 
Sverige kan erbjuda.

– Och så ska det förbli, säger PerJohan 
(fast på jämtländska).

Allt fler söker upplevelser utanför de stora 
turistmetropolerna. Ju mer människor stres
sar i städerna, desto mer lockande blir vild
marken. Och det gäller inte bara folk med 
kondition nog att ta sig fram långa sträckor 
på egna skidor.

– Rörelsehindrade har samma behov av 
natur och äventyr, säger Madeleine.

PerJohan tävlar sedan länge med drag
hundar och arrangerar utfärder. På gården 
finns just nu 13 Alaskan Husky, flera av dem 
från uppfödare i Norge, duktiga på att avla 
fram bra draghundar.

TILLGäNGLIGT FöR ALLA
För några år sedan hade PerJohan en handi
kappad pojke på släden. Färden gick till ett 
tält, som stod uppställd vid en sjö. Skulle det 
verkligen fungera? En överlycklig pojke njöt i 
fulla drag. Sedan dess har 
PerJohan och Madeleine 
funderat på hur de ska 
öppna vildmarken för 
alla.

I närområdet finns mer 
än vildmark. Här finns 
resurser i form av skog, som med hjälp av 
eget sågverk kan användas för att göra vild
marken handikappanpassad. 

Första steget har tagits. På platsen där 
tältet tidigare stod har PerJohan och 
Madeleine byggt den första stugan som fått 
namnet Huskucabin.

– Det är en ordlek på jämtska och engel
ska, förklarar PerJohan.

Husku är jämtländska och betyder ihär
dig, duktig. Vad stugan är duktig på är göra 
vildmarken tillgänglig för rörelsehindrade.

På en släde tillverkad av senvuxen björk, 
dragen av tolv hundar, tar färden till 
Huskucabin 40 minuter. Det går snabbt, tyst 
och mjukt över snön. 

– Det fungerar bra för rullstolsburna att 
åka hundspann, säger Per Johan där han står 

på längst bak på släden och ropar komman
don till hundarna.

SLäDE UNDER UTvEcKLING
Det kan även bli möjligt för rörelsehindrade 
att själva ta sig fram med hundarnas hjälp. 
Ett samarbete med Mittuniversitetet har ut
mynnat i en släde dragen av 4–5 hundar. Än 
så länge finns släden bara på ritbordet, men 
på samma sätt som rörelsehindrade åker sla
lom kommer de i framtiden att kunna köra 
hundspann.

Stugan ligger ett stenkast från en fjällsjö. 
Det är gott om ädelfisk i sjön och på somma

ren kan man sitta i rull
stol på ett 120 kvadrat
meter stort trädäck och 
fiska. Själva stugan är 
med tanke på förutsätt
ningarna topputrustad. 
Ett litet vindkraftverk ser 

till att det finns el till belysning och här kan 
upp till fyra personer övernatta bekvämt. 

Invändigt har stugan en rad smarta detal
jer för att fungera med rullstol. Utedasset är 
stort nog för rullstol och runt stugan finns en 
rejäl uteplats med en vedeldad spis av gam
mal modell.

– Hällen av gjutjärn kommer från en fä
bodvall i närheten, berättar Madeleine när 
hon värmer soppa till Nysågats frusna ut
sända.

SåGvERK GER MöjLIGHETER
Uppfinningsrikedomen sträcker sig ända till 
hängrännorna av trä. Stockarna klövs med 
Solosågen och gröptes ur med timmerfräsen. 
Det är ett snabbt sätt att tillverka snygga och 
väl fungerande takrännor.

Om efterfrågan blir så stor som PerJohan 
och Madeleine hoppas, blir det fler stugor 
och planer finns även på en anläggning i byn. 
Under sommaren driver Madeleine och en 
kompis redan ett kafé och härom sommaren 
hade man även en utställning med älghorn.

Beredskapen för fortsatta byggen är god. 
Välväxta granar och tallar finns det gott om 
och en Solosåg för att göra verklighet av pla
nerna.

Mer om verksamheten finns på  
www.huskucabin.se.

Varje vinter lever 350 000 turister stadsliv i Åre, ovetande om den oexploaterade vildmark 
som öppnar sig norr om Åreskutans preparerade backar.
Där bor Per-Johan och Madeleine Göransson i byn Tångeråsen.
Paret har bestämt sig för att öppna vildmarken för rörelsehindrade.

De öppnar vildmarken för rullstolar

• Madeleine och Per-Johan Göransson tillsammans med två av draghundarna framför 
huskucabin. Husku är jämska och betyder duktig. Stugan är duktig på att göra vildmarken 
tillgänglig för rullstolsburna.

• Utedass i rätt storlek för rullstolsburna.

RöRELSEHINDRADE

NATUR OcH ävENTyR.
HAR SAMMA BEHOv Av

– Vi använder material från platsen så långt det går, säger Per-
Johan Göransson.
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TORMEK SLIPSYSTEM I 

SAMARBETE MED LOGOSOL

Tormek T-7 LogosoL ediTion  
är speciellt framtagen för Logosols kunder. 
Du får en slipstation som klarar att slipa dina 
maskinhyvelstål och profilstål med full kontroll. 
Inga avbrott i arbetet för att skicka bort eller 
lämna in stålen för slipning.  
 
Med Jiggen för raka eggar SE-76 slipar du 
dessutom enkelt både stämjärn och hyveljärn 
till högsta skärpa. Liksom alla Tormekmaskiner 
är det en svensk kvalitetsprodukt med högt 
ställda krav på funktion och precision.  
Ett måste för alla som arbetar i trä!

Skaffa dig en 
riktig slipstation

Tormek Blackstone Silicon SB-250 Den här stenen 
har utvecklats speciellt för att skärpa HSS och andra 
höglegerade stålkvaliteter. Stenens högre slipförmåga 
är speciellt värdefull vid formning av verktyg med stor 
slipyta, där sliptrycket är lågt, t.ex. maskinhyvelstål.

Brynpasta

Vinkelmätare

Jigg för profilstål

Stenjusterare

Svarv-verktyg för stenen

Jigg för raka eggar

Jigg för maskinhyvelstål

Dessa jiggar 
och tillbehör 

medföljer 
maskinen!

Läderbrynskiva Du avslutar slipningen 
på läderbrynskivan, den tar bort råeggen 
och polerar eggen till högsta skärpa.

Utförlig handbok 
i våtslipning

En ständigt återkommande 
fråga till Logosol är om det 
verkligen blir bra ytor och ex-
akta mått med en sågkedja.
– jag är överraskad hur bra 
det blir och hur snabbt det 
går, säger Thomas jöns-
son, produktutvecklare hos 
Randek i Falkenberg.

Randek är en världsledande leverantör 
av maskiner för småhustillverkning. 
De utvecklar och tillverkar motsvarig
heten till bilfabrikernas helautomatis
ka produktionslinje. Septskunnandet 
ligger inom takstolstillverkning. 

DC600 är en av de senaste maski
nerna för tillverkning av takstolar och 
bjälklag. Den gör bland annat urtag 
i balkar. Ett exempel är fall i mellan
bjälklag för badrum på andra våning
en. Den typen av bearbetning görs 
normalt med sågklingor och fräsar.

– Under utvecklingen testade vi an
dra metoder för att minska bearbet
ningstiden med oförändrad eller hö
gre kvalitet, säger Thomas Jönsson.

2-3 GåNGER SNABBARE
Bland annat testades en sågenhet från 
Logosol, i princip den toppklyv som 
sedan många år är närmast standard 
på klingsågverk. I det här fallet skulle 
den datorstyras och närmast skulp
tera fram urtag ur balkarna.

På Randek var man till en början 
skeptiska. Samma fråga väcktes som 
hos dem som funderar på att köpa en 
Solosåg. Kan det verkligen bli ett bra 
resultat med en kedja?

– Det fungerar överraskande bra. 
Resultatet blir utmärkt och bearbet
ningen går 23 gånger snabbare än 
med konventionella metoder, berät
tar Thomas.

Idag finns svärdssågning som op
tion på Randeks maskin DC600. Det 
är bara en tidsfråga innan Logosols 
sågningsmetod används i världens 
modernaste och mest högautomatise
rade husfabriker.

Thomas Jönsson hade inte tidigare 
kommit i kontakt med Logosols såg
verk, men under projektets gång bytte 
han arbetsplats inom företaget. På det 
nya kontoret fanns en Solosågsägare.

– Jag har följt med honom till går
den och provsågat. Resultatet blir 
fantastiskt bra, konstaterar han.

LOGOSOL I INDUSTRIN
Det här är långt ifrån enda exemplet 
på hur komponenter från Logosol 
används industriellt. Vanligast är att 
man använder Logosols toppklyv, 
som är utvecklad för övergrov sågning 
i cirkelsågverk. Den råstarka motorn 

med transmission och fästen gör den 
perfekt att använda för sågoperationer 
som kräver precision och där utrymme 
är en bristvara. Randek har utgått från 
toppklyven. Det gjorde även Masonite 
Lättelement i Örnsköldsvik som själva 
har installerat en sågenhet i sin pro
duktionslinje. Ytterligare ett exempel 
är ett specialsågverk i Tyskland som 
sågar 20 meter långa balkar. Logosols 
sågenhet används för att kapa sido
bräderna i hanterliga längder direkt i 
produktionslinjen.

Logosol har både kunnande och 
komponenterna för att effektivisera 
industriella processer.

Sågkedjans snitt överraskande bra

• Det här är maskinen där 
Randek använder sågning 
enligt Logosolmetoden. 
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Bröderna Bertilsson utanför 
Marma i norra Uppland driver 
en minst sagt diversifierad 
verksamhet. 
De erbjuder bland annat såg-
ning, hyvling och datasupport.
– vi är lite av den moderna 
tidens bysmedja, säger Harry, 
den äldre av bröderna.

Gården har gått i släkten i genera
tioner på moderns sida. Pappa var 
snickare och gick motvilligt med på 
att sadla om till jordbruk. Sonen i 
huset var inte intresserad, utan budet 
gick till dotter och svärson.

– Farsan släppte aldrig sitt intresse 
för trä, utan köpte första sågbänken 
1967, berättar Göran.

Intresset förde han vidare till sö
nerna och när den gamla träbänken 
var utsliten, köpte de tillsammans 
en Mariannelundsbänk 1992. En re
jäl pjäs som när den tillverkades på 
1950talet var avsedd för industriell 
användning.

Men båda sönerna sökte sin för
sörjning utanför gården. Göran blev 
tekniker och arbetar idag på kärn
kraftverket i Forsmark. Storebror 
Harry började som verktygsmakare 
och vidareutbildade sig till yrkeslära
re. På senare år var han dataansvarig 
och gick nyligen i pension.

TIMMER TAR INGEN TID
– Nu har jag tid för mina intressen, 
säger Harry.

Ett av dem är skötseln av släkt
skogen. Det är med glädje han går ut 
med motorsågen och tar fram timmer 
för sågning och hyvling.

– Att hugga timmer tar ingen tid. 
Gallring är inte lika roligt, säger han.

Därför låg träden som blåste om
kull i julhelgens storm redan på såg
verkets stockbord i början av februa
ri. Mariannelundsbänken ersattes för 
två år sedan med ett Laimet cirkel
sågverk som matas med ett kedjedri
vet stockbord. Här finns kapacitet att 
såga stora volymer.

Som alla med ett lite större sågverk 
vet, nöjer sig kunderna sällan med 
råsågade plankor och bräder. Det ska 
vara hyvlat och profilerat och därför 
är Logosols fyrkutterhyvel PH260 
närmast standard på den här typen 
av sågverk.

– 1999 köpte 
vi en PH260. Den 
har fungerat bra 
och vi har hyvlat 
mycket genom 
åren, säger Göran som har huvudan
svaret för sågning och hyvling.

10 000 METER MED PH360
Men inget är så bra att det inte kan 
bli bättre. Bröderna Bertilsson var en 
av de första som satsade på den större 

fyrkutterhyveln Logosol PH360. Den 
har redan hyvlat över 10 000 meter.

– Vi behövde högre matningshas
tighet och möjlighet att använda stål 
med större utstick. Vi hyvlar rätt 
mycket till kulturhus. Det är ofta 
breda golvlister och annat med djupa 
profiler, förklarar Göran.

Vad är det då som skiljer PH360 från 
PH260 i pratisk användning? Här är 
de viktigaste fördelarna enligt brö-
derna Bertilsson:

• Större motor på överkuttern gör 
stor skillnad. Det är inga problem att 
hyvla bort 10 mm på en gång.

• Matarvalsarna sitter längre från 
kuttrarna. Det går att använda stål 
med större utstick på överkuttern.

• Fast höjd på maskinbordet gör 
det enkelt att för
länga in och ut
matningsbord och 
att integrera hy
veln i en produk
tionslinje. Enligt 

bröderna fungerar det bra att höja 
och sänka locket med överkuttern, 
istället för att höja och sänka bordet, 
vilket är fallet på PH260.

• Matningshastigheten räcker till 
mer än väl. En person hinner inte med 
att lägga i virke när hyveln matar för 

fullt. Hittills har bröderna inte kört 
den på högsta hastigheten 30 meter 
per minut.

BUD FRåN STORHyvLERI
Det är många som är sugna på att 
byta upp sig till den större hyvelma
skinen, men drar sig för att PH260 
fungerar så bra och för risken att den 
ska vara svår att sälja.

– Vi annonserade ut hyveln på 
Blocket och fick mer betalt för den 

än vad vi hoppats på. Vi blev till och 
med uppringda av ett större hyvleri, 
berättar Göran.

Han frågade varför ett stort hyv
leri vill ha en så liten maskin. Svaret 
var att det går fortare att hyvla några 
hundra meter med en PH260 än att 
posta om den stora industrihyveln. 
Vilket även är förklaringen till var
för så många småskaliga träförädlare 
kan konkurrera med storsågverk och 
hyvlerier. 

Den moderna bysmedjan 
hyvlar och fixar datorer

• Harry Bertilsson visar tavlan med lister och paneler som kunderna får 
välja bland. Men många vill ha special.

• Harry och Göran Bertilsson har redan kört över 10 000 meter med sin PH360 fyrkutterhyvel. Den ersatte en 
PH260 som köptes 1999 och kunde säljas till bra pris.

FöRST UT MED PH360:

MATNINGSHASTIGHET”
”vI BEHövDE HöGRE
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Mjölk till Lactalis
Stefan hoppas på Skånemejeriers franska affär
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Hammarby Gård

störst på Basjkirhästar

Hammarby Gård i Haninge söder om Stockholm är störst i 

Sverige på Basjkirhästar. Här finns 50 av landets totalt cirka 

500 Basjkirer, även kallade allergivänliga hästar.

– När jag skaffade hästarna tänkte jag inte på allergiaspek-

ten utan tilltalades av andra egenskaper, säger Tina Norlin 

som driver Hammarby Gård tillsammans med sin man Rolf.

Men idag deltar många hästallergiker i ridskolan, som är en 

viktig del av gårdens verksamhet.

TexT: SuSanne MaTTSSon FoTo: annika Rådlund

Basjkirhästar härstammar från trak-

terna kring Uralbergen i Ryss-

land. De är typiska arbetshäs-

tar och anses vara lättsamma, smarta och 

samarbetsvilliga.

Tina Norlin var bland de första i Sveri-

ge med att importera dessa urhästar från 

Ryssland till Sverige. 1996 köpte hon 

och maken Rolf fem Basjkirer.

– Tidigare hade jag haft islandshästar, 

men efter att ha läst en artikel om Basjkir-

hästar fastnade jag för dem. De beskrevs 

som friska, smarta, sociala hästar som är 

snälla, pålitliga, gillar människor och inte 

överreagerar i onödan, säger Tina.

Att Basjkirhästarna klassas som allergi-

vänliga och i de allra flesta fall går ihop 

med hästallergiker var ingen medveten 

satsning utan en ”ren bonus” som man 

fick på köpet.

– Cirka tio procent av våra ridskoleele-

ver är allergiker eller har allergiker i fa-

miljen. Många åker långt för att kom-

ma hit och rida. Är man allergiker är man 

beredd att resa. Man ska vara glad om det 

finns Basjkirhästar inom 20 mils radie.

Ridhuset är specialbyggt för att få bättre 

luftcirkulation. Från sarjen och upp mot 

taket har man lämnat öppet, och istället 

för glas används vindnät.

– I och med att luften cirkulerar funkar 

det oftast för allergiker att vistas i ridhu-

set. Dessutom mockar vi hela tiden, och 

undviker hö. Många är inte bara allergis-

ka mot hästar utan även mot hö.

Kan inte garantera

Även om många allergiker hittat till 

Hammarby Gård vill Tina och Rolf inte 

marknadsföra ridskolan som allergivän-

lig eller lova förhoppningsfulla allergis-

ka hästtjejer att de har lösningen på pro-

blemet.
– Vi har inte allergisäkrat gården och 

vill inte göra det heller. Vårt största kli-

entel är ändå vuxna vanliga hästtjejer som 

vill ha en stabil lagom stor häst att ha kul 

med, med ett stort hjärta och ett bra hu-

vud, säger Tina. 

Även om man gjort vad man kunnat för 

att skona allergikerna så kan man aldrig 

komma ifrån att Hammarby Gård är ett 

levande heltidslantbruk med allt vad det 

innebär.
Köttdjur, katter, kaniner och gårdshun-

dar finns i familjens ägo. Ridverksam-

heten, som omfattar ridskolan, turrid-

ning, westernridning och kurser, utgör 
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Basjkirhästen har fått sitt namn efter den 

ryska republiken Basjkirien i södra Ural-

bergen. Hästen härstammar från förhis-

torisk tid, och man tror att den Asiatiska 

vildhästen har haft ett stort inflytande på 

denna ras.
Basjkirhästen sägs kunna tillryggaläg-

ga upp till 14 mil på ett dygn utan mat 

och vila. Den klarar även låga tempera-

turer, ända ned till -40 grader. En annan 

speciell egenskap basjkirhästarna har är 

deras beteende vid fara. De flyr säl-

lan hals över huvud då något skräm-

mer dem, utan “fryser fast” för att 

se om faran är värd att fly för, vilket 

är ett sätt att hushålla med energi un-

der de karga förhållanden som kan råda i 

Basjkirien. Basjkirhästen kallas även för 

allergihäst då det visat sig att många al-

lergiker inte har reagerat på den. Det har 

även forskats om detta på Karolinska In-

stitutet. Basjkirhästen är ca 135-160 cm 

hög, intelligent och envis med en 

stark rygg och ett lika starkt psyke. 

Det är en svårskrämd, arbetsvil-

lig och lojal kamrat som har en 

ovanligt stark fysik. Pigg och 

framåt att rida men snäll 

mot nybörjare, och my-

cket säker på foten.

Fakta – Basjkirhästen
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en tredjedel av gårdens verksamhet. De 

övriga två ben man står på är köttdjurs-

produktion och odling. Rolf Norlin har 

arrenderat gården sedan 1984, men när 

han träffade Tina 1990 bestämde de sig 

för att köpa loss den tillsammans. De bor 

på gården med sina två söner. Rolfs äldre 

son jobbar också på jordbruket där de har 

100 kastrerade nötkreatur och 300 hek-

tar mark, som bland annat arrenderas från 

kommunen och kyrkan.

– Vi producerar allt foder till djuren 

själva. Det blir cirka tusen balar per år, 

berättar Tina som jobbade som barmästa-

re på hotell Sergel Plaza i Stockholm inn-

an hon träffade Rolf och blev lantbruka-

re.
Hammarby Gård ligger 2,5 mil söder 

om Stockholm. Att driva jordbruk så 

nära Stockholm är fantastiskt tycker de. 

Men det har sina nackdelar också. Läget 

gör att det kostar, och därför finns inte 

ekonomisk möjlighet att anställa folk.

– Vi måste investera istället för att an-

ställa. Eftersom det kostade en del att 

köpa loss gården måste vi tänka storska-

ligt för att det ska gå runt, säger Tina som 

dock har stor hjälp av en egen kvinnlig 

företagare med att rida in, utbilda och 

sköta om de 50 hästarna.

Många söndagsutflykter

Närheten till Stockholm gör också att 

många människor gör söndagsutflykter 

och vistas i området. Stadsborna vill gär-

na kliva på i denna lantliga miljö och häl-

sa på djuren. 

– Det rör sig mycket människor här, 

vilket naturligtvis är bra eftersom vi liv-

när oss på att folk deltar i våra aktiviteter. 

Ibland kan det kännas lite jobbigt att folk 

bara ”ramlar in” och tar sig friheter, me-

nar Tina.

Att äga tätortsnära skog innebär 

också att man måste dela den med 

allmänheten. Många motionärer, 

svampplockare och bilar (!!) vis-

tas i skogen eftersom den grän-

sar till Tyresta Nationalpark 

som är ett populärt utflykts-

mål.

Satsade annorlunda

Men Tina och Rolf trivs trots 

allt bra på gården. Valet att sat-

sa på Basjkirhästar känns helt 

rätt för dem. 

– Om man vill nischa sig 

ska man satsa på något an-

norlunda. Det är ingen 

idé att konkurrera med 

etablerade verksam-

heter. Islandshästar 

finns det ex-

empelvis så 

många andra 

som satsat 

på, och som 

är duktiga 

på det.
Och Tina 

pratar fortfa-

rande lyriskt 

om sina Basj-

kirer.
– De är verk-

ligen så bra som 

de beskrevs i den 

där första artikeln jag 

läste. De är inte rädda för 

vare sig människor, bilar eller älgar, 

de rymmer inte, de är lugna, coola, fogli-

ga och har starkt psyke. Att ha basjkirer är 

ungefär som att ha hund!

Hammarby Gård

störst på Basjkirhästar
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Sofie Fröberg är biolog med inrikt-ning mot beteendevetenskap. Un-der sitt examensarbete fick hon höra talas om ett projekt om ko och kalv i Mexico. Hon hoppade på projektet och valde sedan att gå vidare och doktorera på materialet. 
Hon berättar att det inom mjölkpro-duktionen i många i-länder är brukligt att separera kalven från kon strax efter födel-sen. Syftet med mjölkproduktion är att 

sälja mjölk och det har därför inte ansetts vara ekonomiskt försvarbart att låta kal-ven dia fritt.
– Man vill ha kontroll över hur myck-et mjölk kalven får i sig och även undvi-ka kalvarnas reaktioner vid separationen samt få en maximal produktion. I vissa utvecklingsländer har man system där ko och kalv är tillsammans och det är posi-tivt, men det finns inte så många tidigare studier som tittat både på djurens beteen-

de och på produktion i dessa system.Syftet med studien är att visa att man kan ha ko och kalv tillsammans. – Det handlar om djurvälfärd, positiva effekter på beteenden, positiva effekter på produktionen och ökad tillväxt på kal-varna. En djurvänligare produktion helt enkelt.

Beteende och  produktionI sin avhandling har Sofie Fröberg under-sökt djurens produktion och beteenden i system med fri eller begränsad digivning respektive i system där kalvarna får mjölk från hink eller nappflaska eller från en au-tomatisk kalvamma.
Det två första studierna genomfördes i Mexico, den ena på en försöksbesätt-
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Kalvar som får dia fritt eller två gånger om dagen suger inte 
på andra kalvar och om de diar fritt växer de snabbt. Sofie 
Fröberg har i sin doktorsavhandling jämfört olika typer av 
kalvskötsel i Sverige och Mexiko.TexT: AnnA Johnsson FoTo: soFie Fröberg

Kalvar som får dia växer snabbare och mår bättre

Sofie Fröberg är biolog med inriktning mot beteendevetenskap.
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ning och den andra på en privat gård och studierna tog vardera ungefär tre till fyra månader att genomföra. Att genomfö-ra forskningsstudier i ett annat land, med andra traditioner och en annan kultur, innebar vissa utmaningar.
Undersökt olika raser– Det blev lite av en kulturkrock i Mex-ico. Trots att den ena studien genomför-des på en försöksgård så hade de lite andra idéer om hur forskning skulle bedrivas.Den första studien gjordes på kor av ze-bu-korsningsras som är vanliga inom ex-tensiv mjölk- och köttproduktion i tro-pikerna. Den andra studien baserades på mjölkkor av Holsteinras i ett intensivt system med mjölkproduktion.

I båda experimenten studerades korna och kalvarna de första åtta veckorna ef-ter kalvningen. Korna mjölkades en gång per dag i första studien medan de mjöl-kades tre gånger dagligen i andra studien. Kalvarna diade antingen två gånger per dag eller fick mjölk ur nappflaska eller nappförsedd hink.

Svensk röd boskap
I en tredje studie fick mjölkraskalvar av Svensk Röd Boskap dia fritt i ett automa-tiserat mjölkningsstall eller dricka låg el-ler hög giva mjölkersättning från en au-

tomatisk kalvamma. Kalvarna studerades under mjölkperioden och två veckor ef-ter den abrupta avvänjningen. Studien genomfördes i Sverige och pågick i un-gefär nio månader.
Resultatet från de tre studierna var att den totala mjölkproduktionen var högre hos de restriktivt diade korna i det exten-siva systemet, dessutom fanns det indi-

kationer på förbättrad juverhälsa jämfört med kor som inte diades och sugandet på andra kalvar, det vill säga onormala bete-enden, minskade bland de restriktivt di-ande kalvarna. Restriktiv digivning i det intensiva systemet visade en tendens till bättre juverhälsa hos korna, dessutom försämrades inte mjölknedsläppet jämfört med de kor som inte diades och sugandet på andra kalvar minskade jämfört med om digivning inte tillämpades. Korna i den svenska studien som diades fritt hade en lägre mjölkproduktion under digiv-ningsperioden, men redan veckorna efter 

avvänjningen låg de på samma nivå som de kor som inte diats och juverhälsan var lika hos kor som diades de kor som inte diats. De fritt diande kalvarna diade ib-land andra kor än modern och vilade mer än de som utfodrades i kalvamma. Un-der det första dygnet efter avvänjning vi-sade kalvar som diat fritt större tecken på stress än kalvar som druckit mjölk i auto-
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www.lantbruksmagasinet.se

”Det handlar om djurvälfärd, positivaeffekter på beteenden, positiva effekter på produktionen och ökad tillväxt påkalvarna.”

t

Kalvar som får dia växer snabbare och mår bättre

Diande kalv i stall med automatisk mjölkning.
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> Bussvrak
skvadern fick nytt liv

när nattens sista tunnelbanetåg rul-

lat in i depån får tunnlarna nytt 

liv. Mellan 300 och 400 perso-

ner, och ett 20-tal arbetsfordon, vistas i 

Stockholm T-banesystem varje natt för 

att sköta underhåll, reparationer och om-

byggnationer. 

En av entreprenörerna är Tommy 

Carlsson, som Driver Rail & Construc-

tion Sweden AB, ett företag som anpassat 

verksamheten för just tunnelbanejobb.

Tommy Carlsson från Malmköping 

har jobbat med underhåll i Stockholms 

tunnelbana i 12 år. Hans företag Rail & 

Construction Sweden, med sju anställda, 

är en av underentreprenörerna till Struk-

ton, som sköter underhållet i T-banan åt 

SL.
Av Stockholms tunnelbana går 20 pro-

cent av spåren under marken. Hela syste-

met är tio mil långt och har 101 stationer, 

så det är en stor yta som ska underhål-

las. Mellan klockan ett och fyra på natten 

jobbar Struktons egna banarbetare, nuti-

dens rallare, och underentreprenörerna 

intensivt för att hinna utföra sina uppgif-

ter innan morgonens första tåg börjar rul-

la. Varje maskinförare måste ha sin egen 

lots, en person som har kännedom om 

spårsystemet, stationer, växlar, stickspår, 

depåer och strömavstängning. Strömmen 

måste vara helt avstängd när spårarbete-

na utförs.

sänker spåren

Bland de vanligaste arbetsuppgifterna 

märks slipersbyte, rälsbyte, montering 

av kabelkanaler och konsoller, underhåll 

och installation av belysning, brandvar-

nare och kablar. 

Tommy Carlsson har fyra traktorgrä-

vare, fyra stycken Volvo BM EL70 och 

Text: Susanne Mattsson Foto: Annika Rådlund

För maskinentreprenören finns alternativ till byggarbetsplatsen, 

vägarbetet eller skogen. StockholmsTunnelbanan är en mer udda miljö att 

köra traktorgrävare i. Varje natt används ett 20-tal fordon i arbetet med att 

underhålla T-banesystemet.  

www.akerioentreprenad.se
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en natt i 
 tunnelbanan

nattetid ersätts T-banetågen av 

underhållsfordon och rallare
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en 6300. Alla maskiner är tvåvägsfordon 

och kan köra både på väg och spår. Alla 

anställda måste genomgå hälsoundersök-

ning och delta i SL:s säkerhetsutbildning 

för att få tillstång att jobba i tunnlarna.

Jonny Olsson från Malmköping har 

jobbat som maskinförare åt Rail & Con-

struction i tre år. Åkeri & Entreprenad 

fick följa med honom på ett vanligt ar-

betspass. Just den här natten hade han un-

derhållsjobb vid stationerna Tekniska 

Högskolan och Universitetet, och tunn-

larna där emellan. Exempelvis skulle någ-

ra trasiga slipers bytas.

– Sedan håller vi på och sänker spåren 

också. Det är EU-krav på att alla stationer 

ska handikappanpassas. Men istället för att 

bygga om perrongerna sänker vi spåren så 

att nivåskillnaden försvinner.

sugenheten buLLrar

För att kunna köra på tågrälsen är hjulen 

på traktorgrävaren insmalnade. De sitter 

helt enkelt längre in under maskinen för 

att inte fastna i strömskenan. Maskiner-

na får köra 20 km/h, medan tunnelbanan 

har en snitthastighet på 70 km/h. Inte 

undra på att det tog ovanligt lång tid att 

åka sträckan mellan Tekniska Högskolan 

och Universitetet! Men i övrigt var det 

en spännande upplevelse att åka ”traktor” 

i T-banan.

– Vi använder spårföljare för att hålla oss 

på rälsen. Med tiden får man känsla, sä-

ger Jonny som kör med stor säkerhet och 

precision.

Vid Tekniska Högskolans perrong är 

det full aktivitet. Sugenheten, en maskin 

som ”dammsuger” upp mackadam så att 

man kommer åt räls och slipers, kör så det 

ryker, bildligt talat!  Dammet bildar en 

rökridå. Samtidigt håller några golvlägga-
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”  J
ag har jobbat på vanliga byggen tidigare, 

men jag föredrar jänvägen. här slipper  

man regn, snö och lera.

nattetid ersätts T-banetågen av 

underhållsfordon och rallare
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 en extra     trave  timmer– långt och tungt ekipage testas 

I ett nystartat projekt i Norrbotten testas en 30 meter lång och 90 ton tung timmerbil i 

trafik. Den förväntas minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med 20-25 

procent jämfört med traditionell transport.Text: Kerstin Karell Foto: Per Pettersson

P rojektet som testfordonet ingår i heter ETT vilket står för En Trave Till. Syftet med projektet är stu-dera förutsättningar och konsekvenser av högre bruttovikter och längre virkesfor-don än dagens. Tanken är att två längre virkesfordon kan klara samma arbete som tre konventionella.
– Hypotesen är att bränsleförbrukning-en och koldioxidutsläppen kan minska med 20-25 procent med längre virkes-fordon. Vi kan sänka miljöbelastningen och dieselförbrukningen, säger Gunnar Svenson på Skogforsk i Uppsala.Virkestransporterna är av avgörande be-

tydelse för skogsbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Det är Skogforsk som ta-git initiativet till och även driver ETT-projektet, men många aktörer har varit och är del av projektet.

Lägre kostnader
– Det är ett brett samarbete mellan Väg-verket, skogsbruket, fordonstillverkare och påbyggare,  Skogsindustrierna, Sve-riges Åkeriföretag, Bilprovningen och Riksförbundet och Enskilda Vägar. – Den minskade dieselförbrukningen innebär också lägre kostnader. Vår hypo-tes är att det bör kunna vara en kostnads-

minskning med cirka 20 procent.Det som Skogforsk ska studera i projek-tet är kostnader, produktion, bränsleför-brukning och miljöbelastning. Parallellt kommer Vägverket att studera trafik-säkerhet, vägslitage och belastning och broar
Projektet startade i början av decem-ber och innan sommarsemestern räknar Skogforsk med att kunna presentera re-sultat från ETT.

ETT-fordonet är uppbyggt av standard-moduler. Lastbilen är tillverkad av Volvo Lastvagnar och Parator har byggt släpvag-narna. En dolly med vändskiva hängs på 
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– långt och tungt ekipage testas 

Lastvikt: cirka 63 tonTjänstevikt: cirka 27 tonFordonsmått, lxbxh meter: 30x2,6x4,5Antal axlar: 11
Vändradie: < 23 meter

• Dragbilen är en Volvo FH16 6x4. Motorn är 6-cylindrig och ut-
vecklar 660hk. Vridmomentet är 3100 Nm.• Växellådan är en I-shift, en 12-växlad automatisk mekanisk 
växellåda. Växlingen anpassas efter aktuella körförhållanden av 
motorn och växellådanselektronik. Denna teknik bidrar till hög effektivitet
och låg bränsleförbrukning.

• Fordonet har utrustats med bromssystemet EBS (Electron-
ic Brake system). Det är inkopplat på dragfordon och samtliga 
vagnar. Ny teknik gör att samtliga hjul bromsar samtidigt. Det-
ta säkerställer effektiv bromsverkan och gör att ETT-fordonet 
inte får längre bromssträcka än ett motsvarande 60-tons for-
don.
• Dragbilen har luftfjädring på bakaxeln (ECS) och
parabolisk bladfjädring på framaxeln.• Fordonet är utrustat med ett vågsystem som hjälper föraren 
att få rätt totalvikt och att fördela lasten på ett sådant sätt att 
tillåten totalvikt och axeltryck inte överskrids.• Dolly, link och trailer är byggda av Parator. Trailern är till-
verkad i stålkvaliteten SSAB Domex 700, som är lättare och 
starkare än det stål som Parator normalt använder.

eTT   fordonet

dragfordonet och en link med ytterliga-re en vändskiva kopplats på dollyn. Slut-ligen hängs en trailer på linken. Fordonet är 30 meter långt att jämföra med den idag maximalt tillåtna längden på 25 meter. Fordonets vikt på 90 ton, vilket är 30 ton mer än på ett traditionellt timmerfordon, fördelas på 11 axlar. Ef-tersom fordonet har fler axlar än normalt förväntas vägslitaget bli mindre.
speciaLbyggd terminaLVirkesfordonet ska testköras under tre år från en terminal i Överkalix till SCA:s sågverk i Munksund utanför Piteå. Ter-

minalen är byggd speciellt för projek-tet och finansieras av SCA. SCA, SDC, VMF och företaget Vatex har byggt ett helt nytt system för inmätning av det vir-ke som kommer till terminalen. Det be-står av tre webkameror- ”livemätning”.Det är Bjälmsjö Skog och Transport AB i Överkalix som testkör fordonet på den cirka 17 mil långa sträckan. Det är fyra chaufförer som kör fordonet varav två är ordinarie. De ordinarie chaufförerna kör fyra dagar vardera medan de andra två hjälper till att fylla ut körtiden.– Bilen går nästan dygnet runt, säger Gunnars Svenson som för Åkeri & En-

treprenads räkning varit i kontakt med Kent Bjälmskog på Bjälmsjö Skog och Transport.
Det har varit stor uppmärksamhet kring projektet och åkeriet har valt att inte sva-ra direkt på frågor för att istället kunna koncentrera sig på sin dagliga verksam-het.

nyfikna medtrafikanterPå varje pass som chaufförerna kör hin-ner de två vändor mellan Överkalix och Munksund. Det innebär att ETT-fordo-net kör fyra vändor per dygn. Fordonet har skyltar fram och bak och 
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för Turessons  
bil i Årjäng 

easyfairs 
fordonsverksTad 
lockade mÅnga 
besökare 8 38
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Chevrolet av årgång 1939 var en Sveriges mest sålda bilar, men de nya jänke-

bilarna fick inte rulla speciellt många mil förrän andra världskriget bröt ut.  

De påföljande ransoneringarna och inskränkningarna när det gällde privat-

bilismen gjorde att de flesta ställdes undan i avvaktan på att det skulle bli fred. 

Text&Foto:PeterFredriksson

Robust jänkejärn 
Sveriges mest sålda bil      före kriget

” 29
www.biloverkstad.se

ändå snart sju år gammal Chevrolet Super 

de Luxe. 

Bilen som nu tillhörde förkrigsgeneratio

nen tillhörde kanske inte det häftigaste på 

bilmarknaden, men fungerade ändå bra tack 

vare sin robusta och enkla uppbyggnad. 

Kanske var det just den smått patinerade 

känslan som gjorde att den rullade ytterst 

sporadiskt och kom att bli avställd under 

långa perioder.

När Georg Ringqvist i Norrköping fick 

nys om att det fanns ett avstannat renove

ringsprojekt i Åby blev han eld och lågor 

och slog till på en bil som han själv tyckte 

var ett riktigt fynd. Men frun hemma i huset 

var inte alls av samma åsikt.

– Hon undrade vad det jag köpt för skräp, 

säger han och ler åt minnet när renoverings

projektet visades upp hemma.

Bilen AnvänDS FliTigT

Året var 1995 och Georg hyste goda för

hoppningar om att inom kort få bilen kör

klar, men snart visade det sig att fruns första 

reaktion alldeles för väl avslöjade det som 

han själv blundat för.
Robust jänkejärn 

F
örst när kriget gick in på sitt sista år 

kunde de flesta börja planera för en 

framtid i en betydligt fredligare värld.

Samma sak gällde sannolikt fabrikör Teo

fil Westergren i Västervik som först 1946 

vågade slå till på en knappt inkörd men 

”När jag tänker efter så 

blev det en hel del arbete
GeorgRingqvist,Norrköping.

t
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Örjan Sandell från Köping är stolt ägare till en rosa Cadillac 
Eldorado Biarritz från 1960.– Det var den här modellen som såldes till Marilyn Monroe 
och andra i Hollywoood.
Text&Foto:AnnikaRådlund

EldoradoCadillacs ”Top of the Line”

ÖrjanSandellärenstoltägareavenCadillac
EldoradoBiarritzfrån1960.Hanlyssnarhelst
pårock´nrollnärhanäruteochkör.
–60-talsrocḱ nrollliggervarmastomhjärtat,
jaggillarinteRockabilly.

29
www.biloverkstad.se

Örjan Sandell köpte bilen för åtta år sedan och han har lagt ner mycket arbete för att få bilen i det skick den är i idag.
– Lacken var lika men resten var halvdant. Inredningen, motorn, bromsarna, stötdäm-parna och mycket annat behövde fixas. Alla bultar är iordninggjorda och sitter på rätt ställe. De har olika bokstäver för olika pla-ceringar. 

På de guldfärgade bultarna syns bokstä-verna M, TR och VB.
– Rätt märkning på bultarna är viktigt, de satt så 1960. De är nu putsade och omförzin-kade. Andra bilar hade silver men alla Cadil-lac hade guldgula för att det är lyx. Till och 

med luftburken är guldfärgad.Grillen plockade han isär och putsade den noga.
– Det tar en vecka att putsa en grill, minst 40 timmar tog det.
Sammanlagt har han lagt ner ett par tusen arbetstimmar på bilen och många av delarna till den har han köpt från USA. – Jag har en kompis som brukar åka över 

och då beställer jag med honom.Örjan berättar att modellen är väldigt ovan-lig men att den är mycket populär i Sverige.–Det är svårt att få tag i reservdelar efter-som det finns bara 1285 exemplar i världen. Flera av dem finns i Sverige.Delarna är dyra och nu har han tappat räk-ningen på hur mycket han har lagt ner på sin Eldorado.

”Det är svårt att få tag i reservdelar efter-som det finns bara 1285 exemplar i värl-den

t

Dettogöver40timmarförÖrjan
Sandellattskruvalossallabultar
ochputsagrillen.Nuglänserdenlika

somdengjordedådenrulladeutfrån

fabrikenföröverfemtioårsedan.
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Många drömmer om att 
skapa sig en försörjning med 
maskiner från Logosol. 
Peter Andersson i östgötska 
vreta Kloster har gjort det.
– Det viktiga är inte maski-
nerna utan affärsidén och 
försäljningen, säger han.

Med ett förflutet som resande försäl
jare hade Peter ett försprång när han 
drog igång. Eller rättare sagt smög 
igång verksamheten.

Det började 1983 då familjen från 
Linköping köpte gården med tillhö
rande skog. Peter fortsatte med för
säljarjobbet och byggde samtidigt 
upp lantbruket med köttproduktion. 
Det kringflackande livet som säljare 
ersatte han med den egna firman 
Stängsel & Skogsteknik.

– Vi säljer och monterar staket, 
stängsel och grindar, berättar han.

MARGINALEN BLIR BäTTRE
Även om det fanns en Solosåg på går
den så valde han att köpa in staketen 
och grindarna. Det egna sågverket 
producerade virke för eget behov. 
Med tiden blev det allt tydligare att 
marginalerna skulle bli bättre med 
tillverkning än med vidareförsälj
ning.

Som garvad försäljare vet Peter 
att det gäller att hitta sin egen nisch. 
Han fastnade för grindar och staket 
av ek. Det är exklusivt och framför 
allt mer hållbart än den impregnera
de utskottsfura som ofta används i fa
briksproducerade grindar och staket. 
Dessutom kan ekstockar ligga betyd
ligt längre än barrved innan de sågas.

För grov ek krävs kraftiga doning
ar och Solosågen byttes ut mot en 
Logosol Norwood LM40 bandsåg.

– Sågverket fungerade bra, men du 
ser vilka grova stockar jag har, säger 
Peter.

 
BIG MILL FöR övERGROvT
På gårdsplanen ligger ett berg av 
grova ekstockar, tillsammans med en 
och annan ännu grövre alm. Flertalet 
har inte en chans att passera genom 
en LM40. Istället investerade han i ett 
större bandsågverk. Det nya kostade 
nästan tio gånger mer än en LM40

Men inte ens ”storsågen” rår på de 
allra grövsta stockarna i lagret. Det 
finns bara ett sågverk som klarar den 

uppgiften: Logosol Big 
Mill med största motor
sågen från Stihl, vilket 
också finns på plats.

Den egna produktio
nen börjar ta fart och i 
samma takt har Peter 
investerat i ett komplett 
hyvleri och ett snickeri. 
Det senare består av idel 
proffsmaskiner, med en 
Logosol MF30 multi
fräs som problemlösare 
för udda bearbetning.

I hyvleriet är 
det Logosol för hela slanten. 
Huvudmaskinen är en PH260 
fyrkutterhyvel som får hjälp av två 
Solohyvlar, SH230 och SH410.

– SH230 är en bra maskin, snabb 
och enkel att posta, men tyvärr räck
er den inte till för dimensionerna som 
jag hyvlar, säger Peter.

Istället har han investerat i nya 
Solohyveln SH410. Den klarar grövre 
dimensioner än fyrkutterhyveln och 
är ett välkommet tillskott för grova 
grindstolpar och liknande. Dessutom 
får Peter regelbundet förfrågningar 
om att hyvla mindre partier.

– Det går mycket snabbare att pos
ta om en Solohyvel och resultatet blir 
lika bra som med fyrkutterhyveln. 
Handlar det bara om några meter så 
spelar det ingen roll om man får köra 
igenom virket två gånger, förklarar 
han.

GODA RåD OM EK
Under sommarhalvåret har han fullt 
upp med montage av staket. Sågning 
och hyvling är ett vinterjobb. Nu 
finns allt på plats för att Stängsel 
& Skogsteknik ska bli i stort sett 
självförsörjande på komponenter för 
staket, stängsel och grindar. Men 
först gäller det att såga berget av ek
stockar och låta det torka ordentligt. 
Utrymme under tak finns eftersom 
köttproduktionen numera inskränker 
sig till två kor och en tjur.

– Nysågad ek ruttnar snabbt när 
det kommer i kontakt med mark. 
Virket måste vara riktigt torrt, säger 
Peter som enligt gammal tradition 
kolar nedre delen av stolparna.

– Om man gör rätt så håller ett sta
ket av ek mycket längre än tryckim
pregnerat. 

Mer om Peter Anderssons grind
ar och staket finns på hemsidan  
www.ekgrindar.se.

nya solohyveln 
passar perfekt 
för ett stort 
bandsågverk

– Det går snabbare att 
posta en Solohyvel och 
resultatet blir lika bra som en 
fyrkutterhyvel, säger Peter 
Andersson som vidareförädlar 
ek från sitt stora bandsågverk 
på en SH410 och en PH260.

• Köksluckor av alm. I 
maskinparken finns bland 
annat en Logosol MF30.

• Den som har eget virke kan bygga sig en prydlig verkstad. Här jobbar 
Peter Andersson med specialsnickerier. 

• Tidigare köpte Peter Andersson in grindar och staket. Men med egen 
tillverkning blir marginalen bättre.
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David Torstensson visste 
tidigt vad han skulle bli när 
han blev stor.
– Gav man David några bräd-
lappar och spikar så var han 
nöjd, minns pappa Bengt.
Idag driver son och far ett 
företag tillsammans, Orust 
Träverkstad i Svanesund.

Far brukar stå före son, eftersom det 
vanligen är pappa som är grundare av 
företaget. Men här är det tvärtom.

– David var bara 17 år när han 
föreslog att vi skulle starta en firma. 
Vi fick begära tillstånd från överför
myndaren eftersom han inte var myn
dig, berättar Bengt.

Det är David som är eldsjälen. 
Pappa är entusiastisk påhejare, eller 
dräng som han kallar sig själv. 

Lusten att skapa och driva småska
lig verksamhet har gått i arv. Bland 
annat hade familjen under en tid en 
kvarn som malde ekologiskt vete.

Men först skaffade sig David en 
gymnasieutbildning på Orust båtbyg
garskola i Henån. Skolan har gott 
rykte långt utanför båtbranschen 
och efter examen blev det anställning 
som maskinsnickare på ett företag 
som tillverkar inredningar för buti
ker, hotell och båtar. 

– Orustkvalitet är ett begrepp i 
båtkretsar. Det är träarbeten av abso
lut toppklass, säger David som även 
har det som ledstjärna i den egna 
verksamheten.

MåLET äR EGNA PRODUKTER
Aktiviteten i Orust Träverkstad har 
gått upp och ned genom åren. Den 
låg nere när David blev pappa för 
första gången för fyra år sedan. Han 
tvekade om han skulle fortsätta, men 
sambon visste vad han brann för.

– Hon förstod att det här är mer 
än ett vanligt jobb och tyckte att jag 
skulle fortsätta, säger han.

Beslutet blev att bygga ut verksta
den på föräldrarnas gård och inves
tera i fler maskiner, senast en Logosol 
PH 260 fyrkutterhuvel. I samband 
med montering av en trappa fick 

David även kontakt med en arkitekt.
– Målet är att utveckla ett antal 

egna produkter, bland annat träd
gårdssnickerier av högre kvalitet än 
vad som finns i bygghandeln, säger 
David.

SAMARBETAR MED ARKITEKT
Arkitekten Ineke Molander
Johansson har skapat unika staket 
med inspiration från den bohus
länska snickarglädjen. Staketet ska 
tillverkas i sektioner och levereras 
komplett med allt som behövs. Om 
kunden så önskar svarar David även 
för monteringen.

– Jag är imponerad av Inekes idéer, 
säger han och visar några ritningar.

Mer är på gång, bland annat en 
lösning för källsortering som blir 
mycket snyggare än dagens plasttun
nor och en liten vedbod att ställa upp 
på altanen. 

Det är tio år sedan son och far 
startade det gemensamma handels
bolaget Orust Träverkstad. Tiden har 
David använt för att skapa ett nät
verk av duktiga specialister, väl med
veten om att den ensamme snickaren 
inte kan vara expert på allt.

LOGOSOLARE LEvERERAR vIRKET
En av hans samarbetspartners 
är en annan kund hos Logosol, 

Tord Bramwehl som driver Norra 
Marklunda Spån & Sped i Osby. Tord 
väljer ut träd i egen skog och ramså
gar efter Davids specifikationer. Det 
blir perfekta mått och en målnings
vänlig råyta på alla fyra sidor av vir
ket, perfekt för snickerier utomhus.

– Det här virket håller 
Orustkvalitet, även om det kommer 
från Skåne, säger David och visar 
några provbitar.

Även Logosol ingår i nätverket. 
Bland annat nämner han utbildning
arna som finns på www.nysagat.se. 
Mest nytta hittills har han haft av 
fönsterkursen.

– Jag fick en beställning på några 
fönster som blåste sönder i julstor

men. I kursen finns alla mått och 
vinklar man behöver, säger David.

Med verkstaden i ordning och nät
verket på plats ser David nu en möj
lighet att arbeta heltid i företaget. 
Han har börjat trappa ned på sin an
ställning och arbetar en till två dagar 
i veckan den egna verkstaden.

Det lär inte dröja så länge innan 
han arbetar heltid i firman. Det räck
er med att titta på hemsidan för att 
övertyga sig om den saken. Adressen 
är www.orusttraverkstad.se.

Fotnot: Gymnasieutbildningen av 
båtbyggare på Orust har riksintag-
ning. Mer information finns på  
www.orust.se.

David levererar staket och 
snickerier av orustkvalitet

– Vi har fått arkitekthjälp för 
att skapa egna produkter, 
berättar David Torstensson och 
visar ritningen på ett staket. 
Tillverkningen sker bland annat med 
en Logosol PH260.

• Mallar för tillverkning av 
staketspjälor.

– Fönstren är tillverkade med hjälp av ritningar från Logosol, berättar 
David Torstensson.
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Kostnaden för en maskin är 
mer än inköpspriset. Lika vik-
tigt är priset om man en dag 
vill sälja. Begagnatpriserna 
på Logosols maskiner brukar 
bli en glad överraskning.

De flesta som köper produkter från 
Logosol behåller dem länge. Utbudet 
blir därför litet, samtidigt som intres
set är stort.

– Vi rekommenderar kunderna 
att själva sköta försäljningen, även 
om de byter upp sig till en annan 
Logosolprodukt, säger säljaren Per 
Karlsson.

Visst tar Logosol äldre maskiner 
som inbyte, men det leder till att kun
den får mindre betalt. Logosol går 
igenom och renoverar maskinerna 
för att kunna lämna 2 års garanti. 
Det kostar en slant och sänker in
bytespriset.

Rekommendationen från Logosol 
är att sätta ut en annons på Blocket 
eller någon annan näthandelsplats. 
Som besökare kan konstatera är ut
budet av Logosolmaskiner begränsat 
och maskinerna försvinner snabbt. 
Begärda priser visar också värdet på 
en begagnad maskin, vilket ofta är 
överraskande högt.

Så här får du 
bra betalt för 
en begagnad 
Logosolmaskin

Nya Solohyveln SH410 blev 
en omedelbar succé när den 
presenterades i höstas.
Men inte för att den är 
snäppet större än originalet 
SH230.
– SH410 är tre maskiner 
i en, säger produktchefen 
Mattias Byström.

Den ursprungliga Solohyveln di
mensionerar och profilerar virke. 
Det unika med maskinen är en såg
klinga på kutterns ena gavel. 

Efter en tids användning inser 
kunderna att hyveln också är en 
utmärkt klyvsåg som även kan an
vändas för att tillverka lameller för 
limfog. Det går till och med att hyv
la not och spont. Men dessa extra
funktioner kräver en del pyssel och 
är inte perfekta.

SH410 fullkomnar de extra funk
tionerna. Den är i grunden en profi
lerande och dimensionerande hyvel 
precis som originalet. 

yTTERLIGARE Två MASKINER
Genom att sågklingan sitter på en 
egen axel och kan skjutas åt sidan, 
blir SH410 ytterligare två maskiner.

• En säker klyvsåg med inbyggd 
klinga, som skär genom 75 mm 
tjockt virke.

• En rejäl planhyvel som tar 410 
mm på bredden, med möjlighet att 
hyvla 260 mm tjockt virke. 

Lägg därtill att maskinen har ett 
stabilt och måttriktigt maskinbord i 
gjutjärn och stabila anhåll. Den så
gar i exakt 90 graders vinkel, vilket 
är en förutsättning för tillverkning 
av lameller för limfog. Bitarna blir 
raka och ytorna släta. Utan ytterli
gare bearbetning limmas lamellerna 
och spänns ihop med limknektar.

– Det går till och med att hyvla 
spont och not i golvträ med bra re
sultat, säger Mattias Byström.

HyvLA SPONT 
OcH NOT
Logosol har en 
stålsats för not 
och spont till 
SH410. Virket 
ställs upp och 
körs två gånger 
genom hyveln, 
för not respek
tive spont. Det 
tar visserligen 
mer tid än att hyv
la allt direkt i en 

fyrkutter hyvel, men resultatet blir 
lika bra om man är noggrann.

För dem som redan köpt SH410 
är ovanstående inga nyheter. Det 
är något som användarna snabbt 
listar ut på egen hand. Men för den 
som står i valet mellan SH230 och 
SH410 så visar det vad man får för 
det högre pris som SH410 betingar.

kunderna upptäckte två 
maskiner till i sH410

• Förutom 
att vara en 

Solohyvel är 
SH410 en exakt 

klyvsåg och en 
imponerande 

planhyvel.

KJ Skog & Trädgård AB. Tel: 063-354 45. info@skogtradgard.com
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Så begynte man på en prosess med 
nye utfordringer. Tømmer ble hogd og 
fraktet til gårds. Saga satt sammen og 
så gikk man i gang med å prøve seg 
fram med å sage grove plank.

Konstruksjonen i bygget er av det 
grove slaget med 10 x 10 toms boks til 
reisverk og sperrer. Det er  3,6 meter 
mellom stav. Byggemåten er en moder
nisert form for grindverk hvor staven 
settes fast til grunnmur med solide, ga
lavinserte jernplater. Stav og sperre set
tes sammen med jernplater som felles 
inn med motorsag og festes med gjen
nomgående bolter. I stedet for ”rotkne” 
mellom sperre og stav er der satt inn en 
stav som også er festet med jernplater 
og bolter. Til ”strø” for å feste takpla
tene er det nyttet 3x8, som er innkjøpt,  

Spikerslag for utveendig kledning, er 
det nyttet 2 x 6 plank mellom stavenne. 
Det har gått med omlag 1000 meter. 
Til utvendig bordkledning er det saget i 
underkant av 4000 meter med Logosol 
M7. Altså har ”sagføreren” tilbakelagt 
ca 8 km for å få dette til.

Siden tømret måtte hentes ned med 
vinsj ble det mye forurensning i bar
ken. Det ble mange sløve sagkjeder og 
mye filing etter hver økt. Det ligger i 
sakens natur at når man ønsker 10 x 10 
boks med ca 6 meter lengde, er det re
lativt grovt tømmer man snakker om. 
Fra noen av tømmerstokken blei der to 
stk boks av denne dimensjonen. Det ble 
både 2 x 6 plan og mange meter kled
ning av de samme stokkene. For dem 
som kjenner Logosol M7 forstår en at 

det er litt av en jobb å få skåret slike 
stokker. Sagbenken har tydeligvis holdt 
mer enn man skulle tro.

Fjøset  bygges som felles innsats av 
familien. LeifRichard henter inntekt 
som bussjåfør, mens kona Jeanette og 
barna forbereder saging, rydding og 
ikke minst har beiset bordkledning fer
dig inne på gammellåven.  Så langt som 
mulig utføres byggearbeidet felleskap, 
med minimalt leid hjelp.

De er fornøyd med valg av sagbruk, 
selv om det er enkelt, fungerer det godt 
til deres behov. De har ikke hatt noen 
form for bistand i bruk og for å lære 
sagteknikk , men har funnet ut av det 
meste ved hjelp av instruksjonsbok, 
literatur og litt prøving og feiling. 
Hatten av for dem.

Når fjøset er ferdig oppsatt skal der 
hentes tømmer for å sage material til 
innredning etter egen tegning De ser 
fram til å kunne ta nyfjøset i bruk til 
høsten. Etter en slik stor egeninnsats 
er de nok ekstra stolte av sitt verk. I 
tilegg kan de være bekjent med å ha 
spart en stor del av byggekostnaden. 

Prosjektet er eksempel på lokal verdi
skapning av egen skog, og er noe til et
terfølgelse for flere.

Vi tar ”hatten av” for innisjativ og 
innsats, og ønsker dem lykke til med 
ferdigstillelse

Tekst: Trygve Brenna
Foto: Kjell A. Stormyr

Bygger nytt fjøs på 600m2 av materialer saget med LOGOSOL M7  
jeanette og Leif-Richard Norheim i Lødingen vestbygd bygger 
nytt fjøs til sine ammedyr. De fikk råd av ”LandBygg” –  
www.landbygg.no om å bygge ”tømmerfjøs” av material fra 
egen skog. Skog fantes, et plantefelt fra ca 1930 med flott, 
grov vanlig gran. Men sagbruk hadde man ikke. En Logosol M7, 
sagbenk med Sthil motorsag ble innkjøp.

• Grindverk av egenprodusert 
matrial.

Flere og flere ser muligheten til å utnyt
te næringsgrunnlaget på gården i langt 
større grad enn tidligere.  Interessen 
for å ta ut litt ekstra av næringskjeden 
er stor, sier Arve Stenstad i Logosol 
AS.

Bedrifta har i løpet av noen tiår 
bygd opp en meget god kompetanse 
der kunden står i fokus og hvor service 
og oppfølging er like viktig som å selge 
nytt utstyr. 

– Handelen er ikke ferdig fordi om 
vi har levert utstyr, sier Stenstad.

Momentet med service og hurtig 
tilgang på deler var en av de viktigste 
årsakene til at vi valgte å handle der, 
sier Nils Magnus Kjenstad. 

– Uansett hva en driver og uansett 
tid og sted, det passer aldri godt å få 
driftsstans. 

Nils Magnus Kjenstad har nå tatt 
over skogen på heimgården. Morten 
Hollås tok over sin heimgård i mai i 
fjor. De vil begge videreutvikle skogen 
og den verdien som ligger i det, på sine 
eiendommer. 

Begge har mellom 2.500–3000 mål 
med skog så de har virke nok å ta av.

Kjenstad har fulltidsjobb som lærer 

ved siden av. Hollås er snekker, driver 
med sau og gris, samt snekring og litt 
brøyting.  Ingen av dem har nevnever
dige fritidsproblemer. 

Men tømmerstokken lokker. Lukten 
av kvae,  kjenne på stokken, se på den, 
hva kan vi få ut av denne?  De er på 
god vei til å bli som sagmesteren som 
med et øyekast vurderer stokken og 
dermed vet hva han kan få ut av den. 

 De liker seg når de får holde på ved 
saga. 

I bygninger som hører Kjen
stadgården til, har de plassert sagut
styret. 

UTSTyRET
Båndsaga LMPRO har skikkelig pro
fesjonell kapasitet og karene på Snåsa 
har fått en meget fin og tiltalende ar
beidsplass. – En mann der sager ca  5 
– 6 stokker i timen. Da er baken kappa 
i tre meters lengde, materialen strølagt 
og sagflisa vel plassert i kasse.  Alt lag
ra slik at de enkelte varene kan fraktes 
unna med en truck. 

Båndsaga LMPRO har også en 
meget solid sagbane som holder seg 
snorrett under vekten av de største 

stokkene.   Stokker opp til 85 cm kan 
foredles.  

Karene på Snåsa er også imponert 
over sagas kapasitet til å sage frossent 
tømmer. 

– Det går som en lek, sier de.  De er 
også påpasselige med å holde utstyret i 
orden.  Selv om utstyret er aldri så bra 
så må brukeren kunne kvesse og sørge 
for at det glir godt.  Det kan de tyde
ligvis. På material som er forskriftmes
sig strølagt vises det at utstyr og sagere 
har gjort en god jobb.

Kjenstad og Hollås har også inves
tert i en tokutterhøvel.  Logosol DH 
410 fungerer også som  forventet. 

– Den har imponert oss, sier Hollås 
og Kjenstad. 

– Det er artig å holde på når utstyret 
fungerer som det skal og leverer varer 
slik som forventet. Høvelen presterer 
samme resultat som en 4sidig høvel
maskin, det tar bare litt lenger tid. 

Jo, Hollås og Kjenstad er fornøyd. 
De gleder seg til å utvikle sine tanker 
og ideer om utnyttelse av skogen.  Saga 
de har kjøpt gir gode muligheter for å 
sage spesiallengder  som for eks til tak
stoler etc. og de vet at de kan vurdere 
stokken med sitt opplegg.  Hva egner 
seg til bord på yttervegg. Hva passer 
for det og hva for det?

Lønnsom inVestering  

• Saga. Morten Hollås t v. og Nils 
Magnus Kjenstad er godt fornøyd med 
investeringen.  De ser fram til å få ennå 
bedre tid ved saga og foredle eget virke. 

• Bakveden.  De liker å ha det ryddig 
rundt seg. Baken kappes i 3 meters 
lengder, legges i en bukk klar for 
utkjøring. 

– Ingen tvil om at det er lønnsomt å foredle en del av det virke 
som tas ut, samtidig som en også får fylt opp ledig tid. Nå er 
ikke det med ledig tid noe problem. For bønder er dagene fulle 
nok. Likevel, med dagens samfunn er det godt å ha flere bein 
og stå på.  
Nils Magnus Kjenstad og Morten Hollås i Snåsa er sikre i sin 
sak.  
– Skogen og saging skal vi satse mer på.
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LOGOSOL AS, Ystadvegen 41, 7670 Inderøy         www.logosol.no            Tlf:  47 87 50 00  Fax: 741 54 712  

Har du lyst til å bli medlem av vår Facebook side? Her 
kan du legge inn bilder og fortelle om dine prosjekter 
innen trebearbeiding.

Vi vet at mange av våre kunder har saget, høvlet 
og bygd sine drømmeprosjekt med hjelp av Logosol 
utstyr. Del dine bilder og historier med oss på facebook. Gå inn på  
www.facebook.com/logosolas og trykk på liker Logosol.  velkommen!

Bygger nytt fjøs på 600m2 av materialer saget med LOGOSOL M7  

Dato for vårens laftekurs er:
10.-11.-12.  April
16.-17.-18. April

NB! Kursene holdes innendørs.

Merk deg datoene og kom og besøk oss på en av disse plas-
sene. vi stiller med utstyr og mannskap for å demonstrere 
produkter og for at vi kan få en riktig bra sag og høvel prat.
vi vil og ha med oss noen ekstra gode tilbud for deg som tar 
turen innom oss på ei av disse messene.
velkommen!

20.-21. April   Sag og Høveldager hos Logosol AS, på Inderøy
27.-28. April   Sag og Høveldager hos Magne Mjåland, 4724 Iveland 
15.-17. juni Vilmarksmesse på Sætermoen i Bardu
2.-5. August  Etnemarknaden på Etne i Hordaland
7.-8. September  Verdens Mesterskap i Stihl Timbersport på Lillehammer 
14.-16. 
September  Dyrskun i Seljord
15.-18. Nov. Agroteknikk 2012 på Lillestrøm
2.-3. November  Sag og Høveldager hos Logosol AS, på Inderøy

LAFTEKURS hos Logosol våren 2012

LIKE OSS på Facebook

Demonstrasjoner 2012

• Jeanette og Leif-Richard ved sagbenken, Bakdungen og gammelfjøset i 
bakgrunnen.

– Vi har aldeles topp moderne ut
styr som gir oss mulighet til å ta fram 
den gode gamle kunnskapen om tøm
mer, om kjerneved osv. Kunnskap 
som uten tvil er verdifull, men som 
i dagens moderne samfunn ikke er 
tatt vare på, sier de to ungdommene 
på Snåsa som gleder seg til flere ti
mer ved saga. Vi føler oss sikre på at 
det blir lønnsomme tider for oss, sier 
Hollås og Kjenstad. 

Så var det dette med tid da. De 
regner med å bruke tida før våronn 
godt, likedan om sommeren mellom 

onnene. På sikt blir det nok saging og 
høvling mer eller mindre hele året.

Men i onnene må tømmerstokken 
hvile. 

– Vi er bønder og da prioriterer 
man ikke bort onnsarbeid.

Ellers, jo, da skal vi sage og høvle 
og utnytte det ressursgrunnlaget vi 
har.

 Vi føler oss sikre på at dette ut
styret  har muligheter som vi gleder 
oss til å utnytte i  ei spennende fram
tid, sier Nils Magnus Kjenstad og  
Morten Hollås. 

Lønnsom inVestering  
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Anders Lennartsson började 
timra för drygt tio år sedan.
Resultatet är en fjällstuga 
på 100 kvadratmeter. Bland 
annat.
– Utan sågverket hade vi 
aldrig haft råd med det här, 
säger han och hustrun Anna-
Lena nickar instämmande.

Anders är verkstadsansvarig på ett 
bilföretag i Bollnäs. Familjen bor i 
Gäddvik ett par mil därifrån. Det är 
ett gammalt torp som genom Anders 
intresse för trä blivit större med åren.

För drygt tio år sedan gick han en 
kurs i timring. För att såga blocken 
byggde han ett sågverk med delar 
från Logosol. Det var en sågbalk 
och några beslag på ett egenhän
digt svetsat underrede, med vevar 
från en släpvagn som stocklyftare. 
Sågaggregatet blev det då största från 
Logosol, E5000.

– Sågverket har fungerat bra för att 
såga timmerblock, säger han och pas
sar på att berömma E5000.

– Det enda jag behövt göra är att 
byta drivrem en gång.

50 STOcKAR REDAN SåGADE
Att såga bräder och plankor var inte 
lika enkelt på hemmabygget och 
i höstas bytte han upp sig till nya 
Solosågen M8. Det var många som 
gjorde likadant, men de flesta hade 
inte börjat såga när den här tidningen 
skrevs. Anders har sågat desto mer.

– Jag hade 50 stockar liggande och 
började såga så fort jag fick sågverket 
levererat.

Vad tycker då en van sågare om 
nya M8:an? Visserligen saknar 
Anders egen erfarenhet av en kom
plett Solosåg, men han har hjälpt be
kanta med Solosågar.

– En granne köpte en M7 för några 
år sedan. Det var mycket som skulle 
skruvas ihop. M8:an är mer färdig 
och går snabbt att montera, säger han 
och fortsätter:

– Det bästa är att sågaggregatet 
och tillbehören som jag redan hade, 
passar på det nya sågverket.

MER PLATS I SåGHUSET
Han har valt bort en av finesserna på 
M8 och får istället en annan fördel. 
En skillnad är att benställningen är 
betydligt smalare än på M7. Istället 
ingår stocktrappor som hakas på 
benställningen, vilka gör sågverket 
bredare och ännu mer stabilt. 

Eftersom Anders bultat fast såg
verket och redan hade ett stabilt 
stockbord, behöver han inte använda 
stocktrapporna. De hänger på såghu
sets vägg, i beredskap för den hän
delse att Solosågen ska användas på 
annan plats. I såghuset tar M8 min
dre plats.

Även om det forna torpet ligger 
nära skogen, finns det inte särskilt 

många träd på fastigheten. Enligt 
Anders är det inga problem:

– Jag tar hand om vindfällen och 
liknande. Efter stormen i julhelgen 
blev jag erbjuden så mycket timmer 
att jag var tvungen att tacka nej.

ETT TIMRAT PARADIS
Sågar och timrar gör han bara för 
eget behov. I Gäddvik har det blivit 
ett såghus, ett traktorgarage och en 
timrad stuga samt en inglasad altan 
och ett växthus. Det är en sidoef
fekt av att Anders och AnnaLena 
köpte ett härbre på 30 kvadratmeter 
med tillhörande mark i Slagavallen, 
Lofsdalen i Härjedalsfjällen.

Härbre är ett uthus eller visthus
bod, föga lämpad att bo i under smäll
kalla vintern. Anders har byggt 
ut det i etapper. Utbyggnaderna 
har sågats och timrats i Gäddvik, 
för att sedan monteras upp igen 
i Slagavallen. Med det senaste 
tillskottet, en gäststuga, har det 
forna uthuset blivit en mysig fjäll
stuga på hundra kvadratmeter. 

– Det är vårt eget paradis, den 
bästa platsen på jorden när vårso
len tittar fram, säger AnnaLena.

Men inget är så bra att det inte 
kan bli bättre. På den nya M8:an 
har Anders sågat fram timmer och 
virke till nästa projekt, ett skoter
garage. Med vässad utrustning 
lär det med tiden bli ännu mer byggt, 
både i Gäddvik och i Slagavallen.

anders bytte upp sig till m8 
för att bygga sitt paradis 

• Såg-
aggregat 
och 
tillbehör 
för äldre 
Solosågar 
passar även 
på M8.

• Ett timrat paradis i fjällen, byggt i etapper på 20 kvadratmeter om året.

• Anders Lennartsson började såga 
direkt när han fick hem sin nya 
Solosåg M8. Han har redan klarat 
av 50 stockar.
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vad väljer svenska folket – 
avkoppling i en engelsk park 
eller i en omväxlande skog, 
varsamt anpassad för rekrea-
tion?
På Sveriges Lantbruksuniver-
sitet i skånska Alnarp satsar 
man på skogen.

Svaret på frågan beror givetvis på vem 
man frågar. Men det lär bli fler skogs
lika parker i framtiden, inte minst ef
tersom skogar kräver mindre skötsel 
än välansade parker. Dessutom är 
skogens betydelse för oss svenskar 
väl belagd.

I Alnarp finns ett landskapslabo
ratorium där olika varianter av skog 
och park testas i full skala. Här un

dersöker forskarna hur olika växter 
fungerar tillsammans och påverkas 
av människor. Hit kommer kommu
ner och andra för att få inspiration 
och se olika alternativ i verkligheten.

SPåNG ERSäTTER STIG
Erik Svensson arbetar med skötseln 
av landskapslaboratoriet. Han driver 
även egna projekt för att testa olika 
lösningar. Det senaste projektet in
spirerades av spångar som han såg 
under en fjällvandring.

– Landskapslaboratoriet ligger på 
gammal åkermark. Lerjorden passar 
inte för stigar, förklarar han.

För 20 år sedan planterades bok 
som med tiden ska bli en pelarsal. 
Som amträd användes lärk, al och 
björk. Nyligen var det dags för gall
ring och då avverkades amträden. Al 

och björk blev till ved, men den feta 
lärken ville ingen elda med.

Istället apterade Erik lärkarna i 
tvåmeterslängder och sågade dem 
med en Logosol Big Mill.

– Det var enda lösningen eftersom 
träden står så tätt och stigarna är för 
krokiga och smala för stora maski
ner. Det bästa var att såga där virket 
skulle användas, säger Erik.

BEvARAR KäNSLAN Av SKOG
Första delen av projektet är färdigt 
och syns på bilderna i anslutning 
till artikeln. Erik har tagit vara på 
trädens naturliga form och lämnat 
vankanterna kvar. Det ger organiska 
former och en känsla av att konstruk
tionerna tillhör skogen.

– Spångar gör det enklare att för
nya gångvägarna jämfört med att an

lägga stigar, säger Erik.
Han har även byggt en plattform 

med sittplats, som inleder skogspro
menaden. Arbetskamraterna har 
döpt den till Eriks Catwalk. Mer är 
planerat att byggas under våren.

HAR REDAN SåGvERK
Drygt hälften av landets kommuner 
äger redan en eller flera Solosågar eller 
Big Mill från Logosol. Därför hand
lar det inte om några större kostnader 
att göra något liknande i tätortsnära 
skog ar runt om i landet, som inte läm
par sig för kommersiellt skogsbruk. 

Skapa en avkopplande skog för 
stressade stadsbor istället. Inspiration 
finns på Sveriges Lantbruksuniversitet 
i Alnarp. Mer information på univer
sitetets hemsida, www.slu.se. Sök  
efter landskapslaboratorium.

– sågad med Logosol Big Mill
Framtidens stadspark

STIHL FS 490 C-EMK 

Röjsåg med M-Tronic  
minnesfunktion
9.990:– inkl. moms   
Finns även med  
handtagsvärme

NYHET!  

Riktiga redskap säljs bara av experterwww.stihl.se

Ny, extremt lättstartad och stark röjsåg utrustad med vårt elektroniska motorstyrsystem M-Tronic. Det minns gårdagens arbetspass och anpassar automatiskt  
bränsleblandning och motoreffekt efter ditt arbetssätt och motorns temperatur. Det ger dig optimal prestanda och lägre bränsleförbrukning i alla lägen. 
 

För mer information om våra produkter och aktuella erbjudanden, bara hos din rådgivande STIHL och VIKING specialist i den Servande Fackhandeln:  
www.stihl-viking.se eller ring 020 - 555 666 
 
Välkommen till Din Servande Fackhandlare!


