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Den här ledaren skiljer sig något från tidigare texter. 
Den här skriver vi i familjen Byström tillsammans.  

För det är just tillsammans vi driver Logosol, vi i famil-
jen och självklart vår fantatsiska personal. Just nu har 
vi en enorm efterfrågan på sågverk och det är tydligt 
att trätrenden inte bara är en trend. Att såga sitt virke 
har blivit ett del i ett mer medvetet sätt att leva. Allt 
fler upptäcker det fantatsiska i att bli självförsörjande 
på virke. Att det inte bara är väldigt klokt att bygga av 
egensågade brädor, det är förbaskat roligt också!

I det här numret av Nysågat får vi bland andra träffa 
Anna och David som driver en egensågad gårds- 
butik med fokus på närproducerat. Vi får hälsa på Phil 
som använde tiden hemma under restriktionerna vid 
Covid-19 till att bygga en vildmarksstuga till familjen. 
De lyfter hur viktigt det känns att skapa något hållbart 
ihop och att nya idéer kommer ”per automatik” när 
man har tillgång till egensågat virke.  

När vi pratar med våra kunder blir det tydligt hur 
värdefullt det är att rusta upp sitt hem och att göra 
fint i sin närmiljö. Det får oss att må bättre. Att bygga 
själva gör oss stolta. Att göra det tillsammans med 
familjen ger livskvalité. 

Vi vet ju själva hur bra det känns när vi hjälps åt att 
renovera den där lobryggan, bygga den där bastun 
eller grillplatsen. Eller att driva Logosol tillsammans, 
det är också otroligt kul!

Det här är ett fullspäckat nummer av Nysågat fyllt till 
brädden med produktnyheter och spännande kund-
besök. Vi önskar dig trevlig läsning och ett riktigt gott 
avslut på 2020. 

Bygg din framtid!
LEDARE

BENGT-OLOV, KATARINA, MATTIAS OCH ROBERT

NYSÅGAT är en tidning om småskalig träförädling  
och skogs   bruk, som utges av LOGOSOL AB. 
Ansvarig utgivare Bengt-Olov Byström 

Produktion: LOGOSOL AB
Annonser: Katarina Byström 0611-182 85
Tryck: Mittmedia Print, november 2020
Utgivning: Nysågat kommer ut med två nummer per år 
Webbplats: Besök vår hemsida med uppdaterade nyheter 
och filmer året om: www.nysagat.se
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HEJ MEDARBETARE!

ANDERS MATSSON
SÄLJARE 

HUR SER EN DAG PÅ LOGOSOL UT FÖR DIG? 

– Jag skickar ut paket och större leve-
ranser till Logosols kunder runt om i 
världen. Den senaste tiden har det varit 
ett högt tryck och vi har skickat ut mer 
maskiner och tillbehör än någonsin tidi-
gare. Men det är roligt när det är fullt 
upp och man får hugga i. 

IDA HAGBERG
LEVERANS

– Den senaste tiden har det varit fullt 
upp med att ställa inför våra live-
demos. Idag har jag medverkat i vår 
första Finska live-demo tillsammans 
med vår finskspråkiga säljare Juhani.  
Jag åker vanligtvis på många mässor 
och tar emot samtal från våra kunder. 
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INNEHÅLL • 2020
4. BACKSTAGE 
Vad händer på Logosol just nu?

5. PÅ BESÖK I PROTOTYPVERKSTAN
Utveckling av hydraulik pågår

6-7. NYHET! NYA ELSÅGAR & ELDRIFT
Bästa elsågarna någonsin! 

8-9. LOGOSOL LANSERAR HYVEL I VÅR
Exklusiv förhandstitt.

10-11. PÅ BESÖK I BERGS DRÖMKÅK
Carina och Erik sågar och bygger utemöbler.

MITTUPPSLAGET LOGOSOL SÄNDER LIVE!

14-15. EGENSÅGAD GÅRDSBUTIK
Nysågat besöker Gårdsbutiken i Höga Kusten.

16. NYSÅGAT HÄLSAR PÅ!
Stefan snickrar med olika träslag och Maria bygger ett soffbord. 

17. NYSÅGAT HÄLSAR PÅ!
Ferry Svan vinner mästerskap i Hot Saw och Magnus bygger 
med egensågat virke. 

18. PHIL BYGGER VILDMARKSSTUGA I WYOMING
Förverkligade drömmar under restriktionerna under Covid-19. 

19. PÅ EXKURSION MED LÖVTRÄDFÖRENINGEN

20-21. FERRY & GUNDE SVAN PREMIÄRSÅGAR MED B1001
Häng med till Dalarna där far och son sågar tillsammans

22. FRITIDSFÖRVALTINGEN SKAPAR I TRÄ
Kul på jobbet med kedjesågverk! 

23. SMÅSÅGAT 

BAKSIDAN. JÄTTETALLARNA ÄR FÄLLDA

1212
BAKSIDANBAKSIDAN
TALLARNA ÄR FÄLLDA!TALLARNA ÄR FÄLLDA!

”Utan ett eget 
kedjesågverk hade 
projekten på gården 
inte blivit gjorda!”

@logosol_
portable_sawmills

logosol.se/
store/nyhetsbrev

Logosol
Portable Sawmills

MER INSPIRATION FRÅN LOGOSOL HITTAR DU HÄR!

SID 14-15
HEMSÅGAD  
GÅRDSBUTIK

I tidningen kommer du att se QR-koder 
på olika ställen. På nyare mobiler håller 
du kameran mot koden för att komma 
rätt direkt. För äldre mobiler behöver 
du en särskild qr-app. Till exempel 
”QR Reader for iPhone” för iPhone och 
”QR Code Reader” för Android.

QR-koden tar dig rätt direkt

SID 10-11SID 10-11
CARINA & ERIK BYGGERCARINA & ERIK BYGGER
 EGENSÅGAD UTEMÖBEL EGENSÅGAD UTEMÖBEL

SID 22SID 22
KUL PÅ JOBBET MED KUL PÅ JOBBET MED 
KEDJESÅGVERKKEDJESÅGVERK

MITTUPPSLAGETMITTUPPSLAGET
LIVE-DEMOLIVE-DEMO MED LOGOSOL MED LOGOSOL
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TESTA LOGOSOLS 
TORK-APP

Under 2020 har efterfrågan på Logosols sågverk ökat 
extremt. Nysågat pratade med Logosols VD Mattias 
Byström om den nya situationen. 
   – Allt fler väljer att såga sitt eget virke hemma på gården till 
olika projekt och upprustning av byggnader, säger Mattias. Att 
bli självförsörjade på eget virke i exakt de dimensioner man 
vill ha är en starkt ökande trend. Vi märker att allt fler väljer 
Logosol som leverantör i och med att vi har användarvänliga 
produkter till rätt kvalité för den som vill såga sitt eget virke 
hemma på gården. Det är väldigt glädjande att hälsa så 
många nya kunder välkomna in i gänget!   

Hur ser leveranstiderna ut med denna starka 
efterfrågan? 
   – Tyvärr har leveranstiderna varit alltför långa på vissa 
maskiner under en period. Vi har arbetat hårt och målinriktat 
och vårt fantastiska team har gjort ett helt otroligt jobb, vilket 
gör att vi nu kan leverera alla sågverk i princip omgående. 

Vad har ni som företag gjort för att anpassa er under 
rådande världsläge? 
   – Vår marknadsavdelning har tillsammans med 
säljavdelningen snabbt anpassat vår kommunikation med 
kunderna och återförsäljare. Inställda mässor ersattes av publikhyllade live-demos, och möten på teams 
gör att vi har en väldigt bra sammanhållning i Logosol worldwide, menar Mattias. Vi ser väldigt positivt på 
framtiden och det är roligt att erbjuda kunderna maskiner som är en del i en meningsfull och rolig livsstil. 

Fler köper sågverk

Just nu kan du få direkt tillgång till appen, 
utan kostnad genom att bli BETA-testare. 
Det har aldrig varit lättare att beräkna tiden 
för önskad fuktkvot på ditt sågade virke. 

100 +60% 69K

! Logosols egen app för torkning av trä är 
nu nära lansering. Under nära två år har 
vårt team jobbat på att testa och utveckla 
den första i sitt slag i världen. Torkning är 
på många sätt ett outforskat område och 
en rejäl djupdykning i ämnet har undvikits 
av många i branschen just på grund av 
av dess komplexitet. Men nu har vi på 
Logosol tagit tjuren vid hornen och samlat 
mycket information i våran app. Nu blir 
dyket in i torkningens värld en enklare resa 
för dig. 

Tobias Eklind, känd från Project of the 
day, har testat appen sedan i april och 
använder den dagligen.
– Jag använder den mest då jag ska 
räkna ut torkningstid för en parti sågat 
virke beställt av en kund. Då kan jag sätta 
leveranstiden väldigt exakt.

För dig som är intresserad av att börja 
använda appen redan nu och hjälpa till i 
researchen finns det möjlighet att bli beta- 
testare. Scanna QR-koden och ladda ner 
appen så är det bara att köra igång.

Scanna QR-koden för 
att komma till appen.

...69 000 prenumererar på 
Logosols YouTube-kanal.

...allt fler väljer att handla i 
Logosols webbutik,

+ 60 % i år. 

...livesändningar kommer 
Logosol visa i år.

Logosol utvecklar
Hyvelserie
Logosol lanserar en hyvelmaskin, Logosol CH3 
Flerkutterhyvel, anpassad och optimerad för 
sågverksägare (som du kan läsa mer om på sid 
8-9). Den är robust, lättanvänd och prisvärd, och 
vi är övertygade om att den kommer att bli mycket 
uppskattad hos våra kunder. Leverantören av vår 
tidigare hyvelserie har lagt ner sin produktion i 
Sverige. Vi har tagit beslutet att konstruera och 
producera vår egen hyvellinje för att säkerställa 
kvalité, tillgång och kundservice i alla led. 
Produktionen kommer att sätta igång under 
vintern 2020. Vi kan redan nu ta emot preliminära 
beställningar för leverans våren 2021. Som vanligt 
kontaktar vi dig innan leverans.

VAD HÄNDER PÅ LOGOSOL JUST NU?

Tack Malte!
Malte Frisk, tidigare VD på Logosol, har gått 
vidare till ett nytt jobb efter 10 år på Logosol. 
Malte finns dock kvar i Logosols styrelse. Alla på 
Logosol önskar Malte ett varmt lycka till på sitt 
nya jobb och de kommer att sakna honom på 
jobbet. Ägarfamiljen har gått in i mer aktiva roller 
i företagets styrning. Mattias Byström som VD, 
Katarina Byström som marknadschef med fokus på 
affärsutveckling, Robert Berglund som produktchef 
och Bengt-Olov Byström finns kvar som ordförande 
i styrelsen. Bakom sig har de såklart hela det 
fantastiska Logosol teamet.

Boka demo
Nu kan du boka ett personligt videosamtal 
med någon av Logosols säljare. Kontakta oss på 
0611-182 85 eller maila info@logosol.se. Vi kan 
då visa produkten närmare och svara på frågor 
och funderingar. 

TIPS!

• Malte är fortsatt engagerad i Logosol i sin nya 
roll som ledamot i styrelsen. 

• Personalen har själva snickrat ihop en fantatsik 
bänk som avskedsgåva till Malte med texten: 
”Han kom, han sågade, han segrade!” 

OM APPEN

BACKSTAGE
ACCESS ALL AREAS
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Hydrauliskt system i prototypverkstan
HYDRAULIK TILL B1001 KOMMER UNDER VÅREN 2021

Logosols bandsågverk kan såga riktigt grovt 
timmer. Även om vi har tagit fram manuella 
system för att kunna hantera tunga stockar är 
det många som nu välkomnar ett hydrauliskt 
stockhanteringssystem som ersätter allt tungt 
manuellt arbete. Först lanseras hydrauliken 
till B1001 och lite längre fram till B751 Pro.
Vi får en genomgång av systemet av Jonas 
Höglund, produktutvecklingschef.

– Vi är i slutfasen av testandet av vårt fina 
hydrauliksystem som ersätter allt tungt ma-
nuellt arbete, berättar Jonas. Idéen är att du 
ska kunna lasta, positionera, låsa och rotera 
stocken helt med hjälp av hydrauliken. Detta 
fantastiska system kommer stöka undan alla 
tunga kroppsmoment och låta dig dirigera 
sågningen från manöverpanelen, förklarar 
Jonas.   

–  Som du ser här på denna prototyp (bild 
t.h.) kommer du stå vid änden av stockbäd-
den och styra lastningen och positionerandet 
av stocken därifrån. Systemets manöverpanel 
är designad för bästa arbetsposition och god 
sikt vid sågandet genom att den är justerbar i 
höjd och sidled, säger Jonas.  

– Automatiken är uppdelad i två delar. Vi har 
delat upp det på ett sätt som ska bli optimalt 
för kunden, berättar Jonas.  

– Dels har vi Smart Set, som är en automa-
tisk framdrift samt digital och motoriserad 
inställning av varje sågsnitt. Detta system 
finns redan till försäljning och är levererat 
till många nöjda kunder, berättar Jonas. 

– Sedan, i vår, lanserar vi Hydraulisk 
stockhantering med manöverpanel, 
topplyft, stockspännare och stockstöd. 
Denna utrustning är ett 400V-system med 
separat 16A matning, men senare kommer 
också ett bensindrivet alternativ att lanseras. 
Stockspännaren kan med lite träning även 
användas till att vända på normalstora stockar 
och block. Många kommer klara sig bra med 
dessa funktioner, menar Jonas. 

–  Kort därefter lanseras en stocklastare och 
en stockroterare. Fullt utrustat blir sågningen 
mycket enkel, vilket kan vara bra när du han-
terar stora stockar eller planerar lite större 
projekt där det kan bli många timmar med 
sågverket.  

Hydrauliken är efterlängtad av många kun-
der. Systemet är planerat att finnas klart till 
försäljning under våren 2021. Vi kommer att 
visa upp allt live på vår Facebook-sida och 
YouTube-kanal när det blir dags.

Smart Set och hydraulik går att komplet-
tera med i efterhand till din bandsåg.

Logosols R&D-team har arbetat intensivt för att ta fram ett komplett 
automatiskt system till våra bandsågverk med smidig hydraulisk 
stockhantering. Det börjar nu närma sig slutfasen och vi tar här en titt på en 
prototyp i verkstan.

SMART SET Automatiserar framdriften och 
ger dig digital och motoriserad inställning av 
varje sågsnitt. Med en smart mjukvara och 
enkla förinställningar jobbar du snabbt, enkelt 
och effektivt när du sågar. Finns att köpa till 
B1001 idag och inom kort till B751 Pro.

MANÖVERPANEL (INGÅR)  
Justerbar i höjd och sidled för bra översikt 
under lastning och sågning. Fullt förberedd för 
att kunna integreras i Smart Set så att du kan 
styra allt från samma panel.

TOPPLYFT (INGÅR)  
Ger dig möjlighet att lyfta stocken i toppänden 
för att ställa in sågsnittet parallellt med 
kärnan på stocken och få ett rakt snitt i våg 
med stockens fibrer. 

STOCKSPÄNNARE (INGÅR)  
Hydrauliskt styrd arm som trycker in stocken 
mot stockstödet. Den kan även vända stocken 
eller blocket.

STOCKSTÖD (INGÅR)  
De 300 mm höga stockstöden styrs enkelt 
från manöverpanelen. De är mekaniskt 
sammankopplade, vilket ger fördelen att de 
alltid blir inställda på samma höjd.

STOCKLASTARE (TILLVAL)  
Två grova armar som lyfter upp stocken från 
marken upp på stockbordet. 

STOCKROTERARE (TILLVAL)  
Med motordriven tandad kedja för att rotera 
stocken till bästa position för optimalt 
sågutbyte. 

EXTRA TOPPLYFT (TILLVAL)  
En extra topplyft för andra änden för ännu 
smidigare stockhantering.

Vändhake Premium
PRODUKTNYHET! 

Vändhake Premium är vår nya premiummodell med specialgjorda aluminiumprofiler. 
Med ett specialtillverkat stumt skaft som förstärkts i brytriktingen, samt hela 12 mm 
stål i näbben och 10 mm i kroken, så har produkten ändå låg vikt i förhållande till sin 
kraftfullhet. Den släpps i två modeller, en som är 1 meter och en som mäter 1,60 meter. Vi 
rekommenderar Vändhake Premium till stockar från 30 cm i diameter. Den större modellen 
med längre handtag lämpar sig för riktigt rejäla stockar. Ett verktyg som underlättar 
stockhanteringen kring sågverket, vilket gör sågningen mer effektiv och arbetet smidigare. • Anders Mattsson använder gärna den nya 

vändhaken vid sågverken. 

• Det hydrauliska systemet kan med fördel 
kombineras Smart Set där man elektriskt styr 
frammatning och inställning av brädtjockleken. 

• Från skiss till färdig produkt. Hydrauliksystemet 
är efterlängtat och nu är lanseringen nära. 

SMART SET 

HYDRAULISK STOCKHANTERING  

• Smart Set kan köpas separat

• Hydraulisk stockhantering kan 
köpas utan Smart Set
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    – Det känns bra att få ge vårt klassiska 
aggregat en rejäl make over. Vi har filat på 
att få till de starkaste och mest precisa ag-
gregaten och nu är vi i mål med två riktiga 
kanonprodukter, säger Robert Berglund, 
produktchef.

EN STABIL PRODUKT MED VÄRDEFULLA 
UPPGRADERINGAR
De nya elsågarna utgår från beprövad teknik 
och har utrustats med värdefulla funktioner.  
Dessa aggregat sågar tystare och snabbare 
än sina bensindrivna syskon. De är också 
kraftfullare vilket gör dem smidigare när du 
sågar mycket och länge. Elsågarna är mycket 
kraftfulla tack vare att trefasmotorer korta 
stunder kan leverera nästan dubbla märk- 
effekten.
    – Bägge sågaggregaten är kraftfulla och 
stabila, men sågar du mycket virke eller 
grovt virke är den starkare elsågen en riktig 
dröm att såga med, säger Robert.  

SÅGAGGREGATET FÅR HÖGSTA BETYG
En av dem som hårdkört produkten är 
Logosolambassadören Marcus Lindgren på 
Träkultur. Han har varit delaktig i utveck-
lingsfasen av ES8 och har testat prototyper i 
sin såghall i Sidensjö.
    – ES8:an sågar bättre än någon såg jag har 
kört förut. Den nya längre släden är super-
stabil och löper stadigt på sågbalken, förkla-
rar Marcus.
    –  Jag sågar dagligen och stora mängder, 
och det går perfekt med ES8:an, sammanfat-
tar Marcus.

ES5 och ES8 är här – stabila, pålitliga och starka
Nu lanserar Logosol två nya 
elsågsmodeller, ES5 och ES8, som 
är uppgraderade versioner av sina 
föregångare E5000 och E8000. 
Föregångarna har funnits sedan 
mitten på 90-talet och har varit 
stabila genom årtionden. Under 
åren har de genomgått ett antal 
modifieringar och uppdateringar 
men nu var det dags för en rejäl 
uppgradering. De nya elsågarna 
passar samtliga tidigare modeller av 
kedjesågverk från Logosol.  

NYHET! TVÅ NYA ELSÅGSMODELLER FRÅN LOGOSOL

• De nya elsågsaggregaten bygger på beprövad teknik men har finslipats och optimerats. 

”En dröm att såga med

och resultatet blir enastående”

• Snabbkopplingen för aggregatet och 
manöverlådan gör det smidigt att  ta in 
utrustningen när du sågat klart. 

• Den nya designen har många smarta funktioner. 
Enkla kedjebyten och integrerad kedjespänning 
underlättar arbetet vid sågen och är mycket 
uppskattat hos våra testkunder. 

• Robert Berglund, som har utvecklat de nya 
elsågarna, har lagt många sågtimmar och 
mycket tankemöda för att utveckla det optimala 
sågaggregatet. 



7Nysågat  # 2 • 2020

ES5 och ES8 är här – stabila, pålitliga och starka

Scanna QR-koden och 
se demo om de nya 
elsågsaggregaten. 

• ”Det här är det bästa sågaggregatet som 
gjorts!”, kommenterar Marcus Lindgren, 
en av våra testkunder som hårdkört de nya 
sågaggregaten i flera månader. 

Längre sågsläde och nytt svärdsfäste
Sågsläden är längre, ger en stabilare sågkänsla och håller emot bättre i vridningstrycket från 
stocken under sågningen. Vårt produktutvecklingsteam har även uppdaterat svärdsfästet, så att 
du kan använda dig av vanliga sågsvärd. 

Ny design
Vi utvecklar konstant vår design och så även med dessa aggregat, som fått ett stillyft i linje med 
våra nya sågverk.

Drift
Två uppgraderade versioner av drivningen för sågaggregaten är också lanserade. Dessa passar 
till både el- och motorosåg. Vevdrivften (där man går med sågen under sågandet) har förbättrats 
med en avvibrerad stabil matningsvev och matningslinan har gjorts starkare.

Fjärrdrivningen
Den nya fjärrdrivningen tillåter dig att stå kvar vid änden på sågverket och du slipper därför gå 
med i spån och avgaser. 

Ergonomiskt arbete
Du kan ställa in en optimal arbetsställning för just dig med hjälp av de olika höjdval som finns. 
Du kan också anpassa vevaggregatet för höger- eller vänsteranvändning.

Snabbkoppling
Snabbkoppling till sågaggregatet gör det enkelt att koppla loss sågen när du vill ta av den från 
sågverket. 

DET NYA MED ES5 & ES8 ÄR

Smarta drivningar för elsåg & motorsåg
PRODUKTNYHETER! 

MANUELL FJÄRRDRIVNING FÖR ELSÅG
Med fjärrdriften kontrollerar du bekvämt såg-
aggregatet från sågverkets ena ände. Du vevar 
sågaggregatet fram genom stocken och tillbaka 
och kommer undan spånsprut. 
• Veven kan justeras så att du står bekvämt och 
ergonomiskt. Du kan ställa in tre olika höjdlägen 
och även för använding med höger/vänster arm.
• Integrerad vajersträckare i vändhjulet
• Snabbkoppling till sågaggregatet
• Manöverlådan kan enkelt kopplas loss för smi-
dig förvaring när sågverket inte används.
• Passar ES5/ES8 Electric Saw

ENKEL VEVDRIVNING FÖR ELSÅG
Med den enklare vevdriften följer du med såg-
aggregatet längs sågverket. Sågen vevas mjukt 
och fint genom stocken. Linspolen fästs direkt 
på sågsläden. I den andra änden monteras ett lin-
fäste. Sågen dras fram med den nya extra starka 
matningslinan. Den rejäla veven är avvibrerad 
och ger ett i princip vibrationsfritt grepp.
• Avvibrerad rejäl matningsvev
• Extra stark matningslina
• Prisvärt alternativ
• Passar ES5/ES8 Electric Saw

ENKEL VEVDRIVNING FÖR MOTORSÅG
Med den smidiga vevdriften följer du med 
motorsågen längs sågverket. Sågen vevas mjukt 
och fint genom stocken. Linspolen fästs direkt 
på sågsläden. I den andra änden monteras ett lin-
fäste. Sågen dras fram med den nya extra starka 
matningslinan. Den rejäla veven är avvibrerad 
och ger ett i princip vibrationsfritt grepp.
• Avvibrerad rejäl matningsvev
• Extra stark matningslina
• Prisvärt alternativ
• Passar motorsågsläde
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Logosol Flerkutterhyvel CH3 
– ny superhyvel för sågverksägaren

HYVEL FRÅN LOGOSOL LANSERAS VÅREN 2021

     – Under alla år vi arbetat med träföräd-
ling har vi träffat tusentals kunder. En sak 
står klart. Alla som håller på med småskalig 
träförädling vill ha en hyvel. Vad man än 
ska göra med virket blir det bättre om man 
kör det igenom en hyvel, konstaterar Logo-
sols grundare Bengt-Olov Byström. Hyveln 
är av hög kvalité och den är oerhört pris-
värd. Den kan göra allt som tidigare fyrkut-
terhyvlar kunde göra och har en mängd 
fördelar du som kund kommer att uppskatta. 
     Med en hyvel på gården kan du hyvla allt 
du behöver. Allt från inomhuslister och pa-
neler till fasadvirke och planktimmer. Dina 
möjligheter når nya nivåer med en hyvel. 
Förutom de projekt du har framför dig just 
nu kommer nya möjligheter att öppna sig 
när du börjar använda maskinen.
     – När man har en hyvel som är lätt att 
ställa in och ger ett fint resultat finns det 
ingen anledning att låta bli att hyvla det 
virke du ska använda, menar Bengt-Olov, 
som bland annat hyvlat virket till hela sitt 
hus, både invändigt och utvändigt. 

VÄRLDENS MEST LÄTTPOSTADE 
PROFILHYVEL 
Erik Svensson som är huvudkonstruktör av 
den nya hyveln har under utvecklingen av 
maskinen fokuserat på användarvänlighet 
och kvalité. 
     – När du ser hyveln kommer du direkt 
förstå hur den ska användas. Du ser hela 
funktionen genom det rejäla fönstret och 
under locket finns alla inställningar lätt 
tillgängliga och pedagogiskt placerade och 
uppmärkta. 

     – Höjd och bredd är enkelt att ställa in 
steglöst vid dimensionshyvling. Vill du 
tillverka profiler av olika slag är det lika 
enkelt. Att posta maskinen, dvs montera 
in profilskären i rätt position, går på några 
minuter. Du är snabbt igång, lovar Erik. 

TILLVERKNING I HÄRNÖSAND
Maskinen är intrimmad från fabriken i 
Härnösand, vilket innebär att det går extremt 
snabbt och enkelt att sätta i profilskär i 
maskinen. Bredd och tjocklek ställs in med 
tydliga skalor 
     – Den tid vi lägger på att trimma in hy-
veln på fabriken gör att kunden får perfekt 
resultat från start, säger Erik. Sidokuttrarnas 
position i höjdled är exakt inställda från 
fabrik. 
     Borden är tillverkade av tjock lasersku-
ren och precisionsbearbetad stålplåt som är 
ytbehandlad för att aldrig rosta. De är till 
och med tyngre än traditionella gjutjärns-
bord och oerhört stabila. I övrigt är både 
kuttrarna och spindlarna, dvs sidokuttratnas 
axlar, rostskyddade för att hyveln ska kunna 
användas i ej uppvärmda lokaler och till och 
med kortare perioder utomhus.
     – Det här är en maskin som vi ser fram 
emot att få leverera till många kunder. Den 
är prisvärd, extremt enkel att använda och 
du kan snabbt komma igång och producera 
lister och paneler till dina byggprojekt. 

Logosol är stolt över att presentera nästa generations hyvelmaskin, 
utvecklad och producerad i Härnösand. Med trettio års erfarenhet av 
hyvlar har företagets utvecklingsavdelning i nära samarbete med sälj- 
och marknadsavdelningen tagit fram en efterfrågad tresidig profilhyvel i 
toppklass. 
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Du kan redan nu förhandsboka din 
maskin. Vi beräknar att hyveln är 
testad och kvalitetssäkrad under 
våren 2021. Skicka ett mail till 
info@logosol.se och märk mailet 
”CH3”. Förhandsbokningen är inte 
bindande, vi kontaktar dig innan 
leverans. 

FÖRHANDSBOKA NU!!

Mycket enkel inställning Med veven för bredd och tjocklek och tydliga skalor ställs dimensionerna 
på den färdiga prodilen in med en precision på någon tiondels millimeter. Det tar bara ett par minuter 
att ställa om hyveln till nya mått för bredd och tjocklek.  
 
Rejält tilltagna matarvalsar  Matarvalsarna är hela 40 mm tjocka och har vinklade räfflor för 
kraftfull matning samt att förhindra att ämnet slirar. 
 

Individuella motorer Individuella motorer ger dig fördelen att kunna starta kuttrarna och drivningen 
individuellt. Om virkesstycket stannar i maskinen kan man starta kuttrarna först och sedan drivningen. 

Snabbare överkutter Hög rotationshastigheten på överkuttern ger bättre yta än tidigare hyvlar gjort.

Ställbar matningshastighet Välj mellan 3 m/min eller 6 m/min. 

Justera matarvalstrycket uppifrån Det är mycket enkelare att justera valsarnas tryck än på våra 
tidigare hyvlar.  

Snabbinställning av sidoanhåll Sidokutterns riktanhåll ställs snabbt och exakt med en spak.

TEKNISKA FINESSER
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I slutet av maj ger sig Anders Mattson, som är säljare på Logosol, 
och Lars Wahlström, filmare och fotograf, iväg från Härnösand med 
bil och släp och styr söderut. Släpet är lastat med storstocksågverket 
Big Mill och ett kedjesågverk F2+. Målet med resan är att hjälpa Erik 
och Carina Berg att förädla den gamla eken som stod på drömkåkens 
tomt. 
     –  Det är en vacker vårdag på Värmdö och vi ser fram emot våra 
15 minuter av “fame”, berättar Anders. Att vara mitt i en tv-inspel-
ning händer inte varje dag på kontoret och vi känner oss rätt stolta 
över att kunna visa upp våra fina produkter på bästa sändningstid, 
säger Anders glatt. 
 
GROVA GRENAR BLEV FINT SNICKARVIRKE
Anders och Lars är laddade inför tv-inspelningen och kedjesågver-
ken monteras och ställs in. Förutom den 4 meter långa och 70 cm 
grova ek som ska sågas kommande dag hittar Anders även ett antal 
grova grenar i en hög.
     – Vi såg de grova grenarna och passade på att såga ett gäng fina 
ekbrädor. De var tänkta att bli ved och blev en uppskattad överrask-
ning för Carina och Erik, som nu kan använda dem i något byggpro-
jekt, berättar Anders. 

BERGS ÄR ENTUSIASTISKA SÅGARE
När det blir sågdags i inspelningenschemat visar Anders för Carina 

och Erik hur de enkelt kan göra bred och grov plank av eken med 
Big Mill. 
     – Mitt intresse för att arbeta med trä började egentligen när vi 
köpte vårt hus och började ta ned lite träd. Då ville jag gärna ta till-
vara på det istället för att bara elda upp virket, säger Erik, som är helt 
inne i sågningen och knappt kan slita sig för att återgå till tv-inspel-
ningen. Efter en stund är det Carinas tur att ta över sågningen.
     – Det var verkligen en grym upplevelse att såga. Otroligt smidigt 
och resultatet blev så jäkla bra, säger Carina efter att ha sågat med 
båda sågarna. 
     Vi frågar vad mer de har tänkt att bygga med allt fint virke.
     – Det snurrar en hel massa nya idéer i mitt huvud kring vad jag 
ska bygga. Funderar på en gunga som nästa projekt, säger Erik med 
ett brett leende.  

ONE OF A KIND- UTEMÖBEL
När Nysågat några veckor senare kontaktar Erik har mycket hänt. 
     –Den stora eken vi fällde på vår tomt har blivit utemöbler, ute-
säng och bord. Det är mycket roligt att vi kunde använda det fina 
virket. Jag är riktigt nöjd och det är speciellt häftigt att kunna såga 
breda plankor att sitta på. Att skapa en one of a kind-utemöbel har 
gett mersmak. 
     – Ja, mer byggen blir det, säger Erik entusiastiskt. 

Ni kanske har sett serien Bergs drömkåk på Kanal 5? Kändisparet som köper ett fallfärdig lantställe i Stockholms 
skärgård och renoverar det från grunden. Carina som vi känner igen som programledare och komiker och Erik, 
Djurgårdens stabila försvarare och före detta fotbollslandslagsman. När en stor ek togs ner väcktes en önskan hos 
paret, att ta vara på virket och använda det i sina byggprojekt. 

Bergs bygger unika möbler  

”Häftigt att såga breda plankor

och skapa one of a kind-utemöbler”
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• Konstruktionen börjar bli klar och nu återstår 
det att välja ut nysågade ekbrädor till sittbänkar 
och ryggstöd. 

• Det blev ju bra det där! En unik utemöbel med plats för många. Och som många Logosolkunder 
vittnar om: Kaffet smakar lite bättre på den bänk man har byggt själv! 

• Breda ekplankor sågades fram ur eken med 
hjälp av Big Mill.

• Erik och Carina sågade brädor till sina 
byggprojekt från eken som tagits ner. Det gick 
inte att ta miste på deras entusiasm över att såga 
sitt eget virke. 

• Det blir en otroligt vacker yta i de nysågade 
ekplankorna. 

• Det blir mycket byggmaterial från en enda rejäl 
stock.

Se programmet
Bergs Drömkåk säsong 2 sänds nu på 
Tisdagar kl. 21.00 Kanal 5 och på D-play.

TIPS!
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Andreas Alvåg, teknisk chef på Logosol är en av dem som ofta syns i 
bild i Logosols live-demos. 
    – Det har varit en jättekul utmaning som fått ett fantastiskt gensvar 
världen över. 
    I slutet av mars sände Logosol sin första demo på en nyligen 
snöplogad sågplan på huvudkontoret i Härnösand. Nu, sju månader 
senare, har de presenterat nästan 100 live-demos och andra livesänd-
ningar på YouTube. 
    – Det har varit otroligt roligt att få bjuda på kunskapen till så 
många. Vanligtvis på en mässa så når man bäst ut till de som står 
längst fram och frågar. Med det här formatet med live-demo sitter 
alla på första raden och det blir på många sätt tydligare. Alla som vill 
kan också enkelt ställa frågor i chatten, säger Andreas. 

I FRAMKANT I BRANSCHEN
Logosols försäljningschef Karin Edholm har tillsammans med  
Katarina Byström, marknadschef, varit drivande bakom satsningen 
på live-demos.  
     – Vår nya strategi att ha ett globalt digitalt budskap och världs-

omspännande kampanjer har breddat exponeringen och förbättrat 
upplevelsen för våra kunder. 
     – Det känns också kul att få fortsätta Logosols tradition att ligga 
i framkant i branschen genom att använda den senaste tekniken. Jag 
tänker på hur Logosol förmedlade sitt budskap genom VHS-kassetter 
när det var nytt, menar Karin.  

KUNDERNAS NÄRVARO ÄR VIKTIG
Lars Wahlström, Logosols egen fotograf och filmare, har varit haft 
fullt upp under våren med dessa livedemonstrationer. 
     – Den stora utmaningen har nog varit att på ett bra sätt kunna 
simulera känslan av att befinna sig på någon av våra mässor. Vi har 
på flera sätt skapat möjlighet för kunderna att känna sig närvarande 
och delaktiga, till exempel genom direktkontakt genom chatt där de 
kan ställa på frågor, be om närbilder eller specifika demonstrationer 
på produkten. Vi försöker även förstärka ”mässkänslan” genom att ha 
flera av våra kända säljare med under streamarna, så att det är samma 
människor som tittarna vanligtvis möter på våra mässor.
     Logosol har under snart 30 år jobbat med att visa produkterna 
genom film, men ännu längre genom demonstrationer på mässor och 
marknader.
     – Att vi nu kan kombinera både mässa och film på det här sättet, 
och att det blir såhär uppskattat, är ju såklart jättekul, säger Karin.

Logosol hälsar Nysågats läsare att de gärna tar emot förslag på äm-
nen och streamingtips från sina tittare på mailen info@logosol.se. 

I och med den globala pandemin och att alla Logosols planerade 
mässor och resor blivit inställda har Logosol, som ni kanske sett, 
sänt demos av våra maskiner live på YouTube och Facebook. 
En stor förändring för företaget som visade sig vara en både 
inspirerande och lönsam utmaning.

• Sågverkstävlingen, Kedjesågverk vs Bandsågverk, med Robert, Anders och 
Pelle var en nervkittlande sändning som setts av över 40 000 personer. 

• Logosols populära livesändningar kommer att pågå året om i Logosols 
nybyggda live-demostudio.

Logosols Live-demo 
en global succé!
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LOGOSOL
FILM 

KVÄLL

KOMMANDE

LIVE-DEMOS
Timberjig-DUELL! Montering och sågning, 
man mot man! 
Måndag 23 november kl. 15.00  

Demo av alla sågverk och besök av 
hemlig gäst. 
Måndag 30 november kl. 15.00 

Julkampanjen Live! Vi visar och tipsar 
om sågverk och tillbehör.  
Måndag 7 december kl. 15.00  

B1001 och B751 Pro
– sneak peek på ny produkt. 
Måndag 14 december kl. 15.00  

Julspecial med Logosol. Bloopers, 
rimstuga och roliga tävlingar.  
Måndag 21 december kl. 9.00 

NERVKITTLANDE SÅGVERKSTÄVLING!
För en tid sedan sändes tävlingen Kedjesågverk vs Bandsågverk 
live. Det är en stor succé med över 40 000 visningar på svenska 
och engelska. Nysågat träffade Karin Edholm, försäljningschef. 
– Det var en av våra roligaste och modigaste sändningar, berättar Karin. 
Att inte veta hur det skulle gå gav lite extra pirr i magen. Tävlingsnerven 
slog till direkt hos våra tre tävlande och det blev action direkt. Vi hade 
även mellansnack och pepp-snack under tävlingen.  

Vilka tre sågverk var med i tävlingen?
Det var kedjesågverken F2 med motorsåg och F2+ med elsågen ES8 och 
fjärrmatning. Bandsågverken representerades av en B751 Pro. 

Nu är vi nyfikna, vilket 
sågverk vann?
– Jag vill inte förstöra spän- 
ningen för dem som inte redan  
sett filmen. Men jag kan säga  
att det blev en riktig nagel- 
bitare! 

Scanna QR-
koden för att se 
tävlingen och 
vem som knep 
förstaplatsen!

DIGITALT ÖPPET HUS – 4 H MED LOGOSOL
Logosols längsta livesändning var ungefär 4 timmar lång och 
innehöll både inspiration och produktdemonstrationer i en 
trevlig mix. En av stjärnorna i showen var Bengt-Olov Byström, 
grundare av Logosol. 
– Det var en trevlig dag! Jag visade vår Wide Slabber tillsammans med 
Pelle och berättade om Logosols historia med mina barn Katarina och 
Mattias. Spännande inslag med kundbesök och rundvisning av våra 
lokaler varvades med produktdemonstrationer. 

Hur fungerar samspelet med kunderna under ett digitalt event?
– De som ser sändingen live kan 
kommentera och sedan svarar vi  
på frågorna under sändningen.  
Självklart saknar vi att åka på  
mässor och träffa kunderna  
men våra live-demos är ett  
uppskattat alternativ och  
väldigt roligt att göra!

Scanna QR-
koden för att 
se Logosols 
trevliga  
Öppet hus.

• Daniel Håkansson och Lars Wahlström gör ett fantastiskt jobb bakom 
kameran. 

• Actionfylld succésänding i form av en sågtävlning mellan bandsågverk 
och kedjesågverk finns på vår Facebook och YouTubekanal. 
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Gården har funnits i familjen i 14 generationer och butiken som star-
tades av Berit och Göte 1988 drivs nu av sonen David Nilsson och 
hans fru Anna, som tog över verksamheten 2009.
     – Jag har tid att prata, men inte att stå still, säger David glatt en 
morgon i början av sommaren då vi pratas vid. Det arbetas i bakgrun-
den, det är mycket som ska förberedas innan kunderna kommer in 
vid elvatiden. Gårdsbutiken är ett populärt besöksmål i Höga Kusten. 
Platsen osar lantlig nostalgi och en trygg hembyggdskänsla. 
     – Att verka i bygden har alltid kännts naturligt för mig. Jag känner 
mig stolt över att kunna driva företaget vidare på familjens gård även 
fast det innebär mycket ansvar, säger David.

NÄRPRODUCERAD GÅRDSBUTIK OCH RESTAURANG
Gårdsbutiken startades 1988 och var då främst en gårdsbutik i den 
traditionella benämningen, man sålde kött och egenodlade grönsaker. 
1996 utvidgade man butiken och öppnade restaurangen, nu har man 
ett brett sortiment med mathantverk från bygden. 
     – Vi har nötkött, lamm, strömming och lax, vi har grönsaker, plant 
och blommor från vårt växthus. Vi gör sylt, saft, chutney och glögg 
och säljer lokalbryggd öl och whiskey plus att vi har en heminred-
ningsavdelning, säger David.

HEMSÅGAD INREDNING
På gården finns många byggnader som behöver underhåll och många 
byggprojekt som har och ska förverkligas. Kedjesågverket med elsåg 
samt en hyvel, både från Logosol, har blivit väl använda. 
     – Vi har uppdaterat inredningen i butiken och restaurangen med 
ny vankantpanel. Vi har lite egen skog och vi sågar gran som an-
vänds till i stort sett alla byggnader här, oftast till trall och panel. Det 
blev också en speciell soffmöbel till restaurangen med 75 mm plank, 
berättar David. Inredningen av det egenproducerade virket passar fint 
in i den traditionella och hemtrevliga miljön, och även en hyvel från 
Logosol används flitigt. 
     – Med hyveln har det största projektet varit att tillverka trallvirke. 
Vi har även hyvlat liggande ytterpanel samt tillverkat ribb till stå-
ende panel. Förutom det har vi tillverkat grangolv, foder, sockel och 
taklist. 
     Sommaren var väldigt lyckad med många besök och bra försälj-
ning trots det rådande läget. Under hösten ligger fokus på återhämt-
ning och att umgås med familjen. Men framtida projekt finns alltid.
     – Nästa byggprojekt är att en gammal bagarstuga ska få byta 
skepnad till en bastu, berättar David. 
     Klockan slår och butiken öppnar för dagen. Plingan på dörren 
plingar till och de första kunderna kliver in i Davids och Annas 
gårdsbutik. 

Mitt i den backiga, ljusa kulturbygden vars vindlande småvägar 
tar oss mellan jordbruk, konstgallerier och byar ligger 
Gårdsbutiken. Den ligger belägen i en liten dal mellan de 
granbeklädda bergen, ovanför sjön, bredvid keramikverkstan. 
”Du kan inte missa det”, som det brukar heta.

Egensågad 
gårdsbutik

• Ett underbart växthus som till stor del är byggt med virke sågat på gårdens 
sågverk från Logosol. 

• Närproducerat, hållbart och hemkokat! På gårdsbutiken lagas både sylt 
och byggnationer från grunden! 

NYSÅGAT PÅ BESÖK I HÖGA KUSTEN
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• Omsorgsfullt utvalda produkter, ofta från lokala konstnärer och 
matproducenter, hittar man i butiken. 

• Gårdsbutiken ligger vackert belägen i Höga Kusten. Maten är fantastisk 
och man kan känna omsorgen om kunderna i detaljerna. 

• Anna och David driver Gårdsbutiken i Nordingrå på gården som Davids 
släkt ägt i 14 generationer. Restaurangen ligger mitt i världsarvet Höga 
Kusten, det vill paret att alla dina sinnen ska få känna. Därför serverar de 
mat tillagad från grunden på lokala råvaror.

”Vi brinner för öppna landskap, äkta varor

och en levande landsbygd!”
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Så har dagen äntligen kommit då vi svänger in på Stefan 
Gustavssons gård på Visingsö för att besöka honom på 
riktigt. I våras då vi pratades vid på telefon förstod vi att det 
skulle behövas ett verkligt besök för att få se hans gård och 
allt fint som Stefan bygger.

Med olika träslag 
får hantverket liv!

På det stora öppna fältet inramat av gedigna Visingsö-ekar står de 
vackra byggnaderna med anor från 1600-talet. Byggnaderna har Ste-
fan renoverat med varsam hand och självklart med egensågat virke. 
I de två utställningshallarna som Stefan gjort iordning i ladugården, 
finner vi en stor samling möbler, skärbrädor, vinflaskehållare och 
ljusstakar, allt skapat med en med en otrolig känsla, där träets natur-
liga skönhet alltid är framträdande.
    – Det projekt jag är mest stolt över är mitt ekbord där jag lät kvis-
ten sitta kvar i bordsytan. Det är nåt jag aldrig har sett förut så det 
känns speciellt. 
     Stefan använder sig av allt från björk till ek i sina verk och blan-
dar gärna olika träslag för att, som han säger, “få mer liv i dem”.
    – Det fantastiska med en Logosolsåg är att man kan såga precis 
det man vill, säger Stefan med ett leende lika brett som hans
härliga västgötska. Han berättar hur han lärt sig sågandet helt själv 
och menar att det är det bästa sättet, att låta det ta sin tid och att man 
alltid lär sig något nytt även efter 15 år.
    Stefan visar runt i lokalerna vidare ut på ägorna. Kedjesågver-
ket från Logosol står snyggt placerat med öppna vidder som utsikt. 
Stefan har byggt ett praktiskt stockbord för att underlätta stockhante-
ringen. Det märks att Stefan älskar det han gör och trä som material. 
Vi anar att Stefan redan nu vet vad stocken som ska sågas härnäst ska 
bli och vi vet att det kommer bli helt fantastiskt. 

• Stefan skapar i trä, med sågverket från Logosol som ett oumbärligt verktyg. 

Scanna 
QR-koden 
och häng 
med på en 
rundtur på 
Visingsö 
och Stefans 
gård. 

•  Ett praktiskt stockbord som underlättar vid stockhanteringen står 
uppställt framför sågverket. 

STEFAN GUSTAVSSON, VISINGSÖ

Snickrar soffbord och skapar i trä
MARIA PALMGREN, EKONOMICHEF PÅ LOGOSOL

•  Stefan blandar gärna olika träslag 
för att få mer liv i sina alster. 

•  Vinboxar tillverkade i Visingsö-
ek. 

•  Stefans bästa projekt hitills är 
ekbordet med synliga kvistar. 

Varför göra en sak om och om igen när man kan pröva på 
nya saker hela tiden? Det är lite av Marias motto då hon 
utvecklar sitt kunnande och skapar genom att snickra och 
bygga många olika verk i trä. 
 
Med sitt intresse för att skapa, gärna i trä, känner Maria sig hemma 
på Logosol, både på kontoret i sin roll som ekonomichef sedan år 
2000 och med Logosols produkter.
    – Jag beundrar hantverk och älskar att lära mig att förfina material 
och i processen få kunskaper kring skapandet och tekniken. Jag har 
byggt och snickrat bland annat en spegelram, en lampette, en lap 
steel (ett stränginstrument) och ett soffbord, berättar Maria. 
    – Soffbordet byggde jag av en stor skiva alm sågat på vår Big Mill. 

Det var en sprucken bit som jag torkade här på kontoret under ett år. 
Hemma i vardagsrummet fyllde jag den med tvåkomponents epoxy 
och spelkulor av glas. Sedan lackade jag den och monterade på ben 
som jag beställt, berättar Maria.  
   – Det är roligt att ha möjlighet att få fram material till mina bygg-
projekt. Det sätter fart på kreativiteten!  
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Mästare i Timbersport
FERRY SVAN 

Ferry Svan når framgång efter framgång i sporten 
Timbersport. En actionfylld och växande sport som går ut på 
att ta sig an en stock med motorsåg eller yxa, beroende på 
vilken delgren det handlar om. 
Ferry Svan är just nu den stora unga talangen inom sporten. En 
sjunde plats på senior VM 2019 trots sin unga ålder har imponerat 
på hela eliten. Han tränar nu för fullt för att åter igen ta sig till VM i 
november. Logosol är en stolt sponsor av Ferry och Nysågat ringer 
upp Ferry en eftermiddag i oktober. 
    – Grattis till guldet i Four Nations Cup!
    – Tack! Det var kul att få tävla lite efter ett sånt långt uppehåll, 

Sågar man sitt eget virke 
blir mycket gjort!

MAGNUS ERIKSSON, TORROM

I Torrom, Ångermanland, i början av Höga kusten bor 
Magnus Eriksson med sin familj. Gården ligger högt med en 
fantastisk utsikt över åkrar och byn Häggdånger.
    – Vi flyttade hem till gården när vår andra dotter föddes och reno-
verade upp mina farföräldrars hus säger Magnus. På gården bor nu 
Magnus familj och hans föräldrar. Den renoveringen gjordes -98 med 
virke från egen skog som sågades på en “bondsåg” i närheten. Men 
nu när dessa “bondsågar” inte längre finns kvar valde Magnus att 
investera i en B751:a för att kunna ha virke till diverse projekt.
    – Det finns alltid behov av virke på gården. Jag har dessutom 
byggt en ekonomibyggnad och kommer bygga ett garage. Sen finns 
det alltid något att renovera, säger Magnus.
    – Det är ju en liten investering men jag räknar gott hem den på allt 
virke jag behöver. Magnus ler nöjt när han berättar om sågande och 
dess inverkan på honom.
    – Det är ju en tjusning det här med att såga. De säger ju att man 
blir lite fast i det och så är det verkligen. Har man t.ex haft mycket 
på jobbet en dag, så är det lite avslappnande att gå ut och såga lite på 
kvällen, det är rekreation, säger Magnus.
    Just nu sågas några vindfällen från familjens skog och det är tänkt 
att bli grova bänkar att ha till älgjakten under helgen. Bredvid såg-
platsen där B751:an står på en gjuten betongplata ligger “årets skörd” 
som Magnus kallar den. En 4 meter bred stapel med bräder i olika 
dimensioner. Man ser stoltheten lysa igenom och glädjen över att 
kunna vara självförsörjande på virke. 
    – Har man inget virke på gården, blir ingenting gjort, säger Magnus.

• Följ QR-koden 
för att se och höra 
Magnus berätta om 
sitt sågande. 

säger Ferry. Nu laddar jag inför en svensk uttagning sista oktober i 
Orsa som fungerar som en kvalificering inför VM, som kommer hål-
las i Munchen om VM i Tyskland blir av i november. 
    Timbersport är än så länge en rätt liten sport i Sverige men stor i 
t.ex Nya Zeeland och speciellt Australien där Ferry spenderat tid de 
senaste åren.
   – Jag har bott och tränat med Laurence O’Toole, världsmästare 
2018, ett par månader. Han är ett stort namn bland seniorproffsen. 
När jag tränar är det mest tekniken som slipas plus uthållighet blandat 
med styrka.
    Att Ferry kan hantera en motorsåg vet vi redan och sågning med 
bandsåg blir en lätt match för Ferry. Läs mer om Ferrys premiärsåg-
ning med B751 Pro på sidan 20-21. 

ferrysvan Ferry Svan
Logosol

@logosol_
portable_sawmills



18 Nysågat  # 2 • 2020

Phil Norvold i Wyoming, USA, har flitigt använt sitt sågverk 
från Logosol hemma på gården. Det har bland annat 
resulterat i en vildmarksstuga och även mer värdefull tid 
med familjen. 

Vi pratas vid en sommareftermiddag på Skype, men i Eau-Claire, 
Wisconsin är det dags för frukost. I Eau-Claire driver Phil Norvold 
en specialiserad bilbyggarverkstad, Max-Bilt Offroad. Phil berättar 
över kaffet hur han i vintras fick sitt första sågverk levererat. Det var 
ett kedjesågverk F2+, och han berättar att han inte kunde hålla sig 
tills snön smält utan satte istället ihop den i vardagsrummet. 
    – Ja, när man får bygga ihop ett sågverk hemma i vardagsrummet, 
har man en bra fru! säger Phil Norvold och skrattar gott. Jag gillar att 
F2+ var enkel att sätta ihop, instruktionerna påminde mig om Ikeas.

Vi pratar om världsläget med tanke på Covid19 och hur situationen 
påverkat Phil och hans familj.
    – Vi har lyckats hålla igång vårt företag och jag har kunnat behålla 
alla mina anställda. Trots alla restriktioner har vi haft en fin tid med 
familjen. Det har blivit extra mycket tid för mig och min fru med 
barnen, berättar Phil. 

Det nyinköpta kedjesågverket levererades precis innan pandemin 
bröt ut och det har använts flitigt under hemmavistelsen. 
“Coronaprojektet”, som familjen kallar det, blev en stuga vid en bäck 
på tomten som nu används som en knutpunkt för familj och vänner. 
    – Vi hade tänkt i flera år på att skapa en plats där vi kan umgås och 
komma närmare naturen. Mitt första projekt var att såga plank till ett 
flak på en gammal Ford truck och jag insåg hur snabbt och enkelt det 

gick. Att såga material till en stuga kändes direkt möjligt, säger Phil. 
Stugan är klar och används ofta av barnen. Det finns ingen el eller 
vatten men det är tanken, att hålla det enkelt.

Det är tydligt att enkelhet, frihet och att skapa själv är en drivkraft 
hos Phil. Hans företag Max Bilt Offroad bygger om gamla Jeepar 
och designar nya bildelar på beställning. Killarna i företaget 
organiserar också ett grupprally som heter Epic Willys Adventure.
    – Vi har gjort ett par roadtrips med ett stort gäng Jeepentusiaster. 
Reglerna är enkla: Ta dig från A till B, inga GPS, inga telefoner, inga 
stora vägar, säger Phil. 
    2016 var rutten Wisconsin till Utah, sommaren 2018 körde gänget 
från Kanada till Mexiko. Det tog ett par veckor och de var ofta vilse, 
men det var som Phil säger meningen. 
    – Vi vill inspirera! Visa att man kan lära känna sig själv och andra 
även utan modern teknik. 
    Epic Willys Adventure har blivit en succe bland Jeepentusiaster 
och flera hundra ansökningar kommer in till varje tur. I år var rutten 
planerad till Oregon, där tanken var att följa den gamla Oregonleden, 
som de första pionjärerna drog, men de får vänta tills ett annat år. 

Med mer tid hemma på gården finns många idéer på projekt. 
    – Vi måste ju till exempel ha en bastu vid stugan, menar Phil. Jag 
är så glad att jag köpte den, annars skulle alla de här projekten inte 
blivit gjorda! 
    Phil Norvold är ytterligare ett strålande exempel på kunder till  
Logosol där innehavet av sågverket sätter igång kreativa processer 
som leder till projekt man inte ens drömt om. 

”Utan ett eget kedjesågverk 
hade projekten på gården 
inte blivit gjorda!”

WYOMING 
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• Phil började med ett litet projekt och kände 
direkt att det var möjligt att skapa något större. 
Det tog inte länge innan familjens vildmarkstuga 
kunde invigas och bli till glädje för hela familjen. 

• Att bygga något från grunden som sedan direkt 
kommer till använding är ett fantatsiskt sätt att 
avnända sin fritid på. Det är Phil och hans familj 
ett levande bevis på. 

FAKTA OM LÖVTRÄDFÖRENINGEN

Svenska Lövträdföreningen är en nationell förening, som har anslutna medlemmar från 
hela Sverige, från Norrbotten längst i norr till Skåne i söder. Svenska Lövträdföreningen 
är en ideell förening och har till ändamål att tillvarata, samordna och utveckla odling, 
produktion och användning av lövträd och mindre vanliga barrträd. 

•  Föreningen arbetar aktivt med att öka intresset för vidareförädling av lövträdtimmer i 
vårt land och för en utökad användning av lövträ i byggnationer, inredningar m.m.

•  Föreningen arrangerar exkursioner, studieresor och kurser, med tyngdpunkt på pro-
duktion och skogsskötsel, men även kring vidareförädling av virke. Vårens program- 
punkter fick skjutas fram med anledning av pandemin.

•  Lövträdföreningens medlemstidning, Lövträdtidningen, ges ut med 1 exemplar per år. 

Läs mer på Lövträdföreningens facebooksida eller på hemsidan lovtradforeningen.se. 
På hemsidan hittar du information om hur du blir medlem.

• Det fina björkbeståndet är nu moget för 
gallring. Jan Olsson mäter grundytan.

•Lunchen intogs i det fria intill Husån. 

Förening med 
lövträd i fokus

SVENSKA LÖVTRÄDFÖRENINGEN

• Bengt-Olov kände sig hemma bland de andra 
trädentusiasterna. Här flankerad av föreningens 
sekreterare Jan Olsson (t v) och ordföranden 
Björn Gustafson (t h). 

• Nysågat virke, en källa till inspiration! 

I Svenska Lövträdföreningen är 
intresset för lövskogsskötsel och 
lövträdslagens virke den stora 
drivkraften. Ett intresse de delar 
med många av Logosols kunder 
och företagets grundare Bengt-Olov 
Byström.   

När Bengt-Olov blev medbjuden på en 
tvådagars exkursion med föreningen var han 
inte sen med att tacka ja.  
    – Lövträdföreningen vill öka intresset för 
att använda lövträ på olika sätt och det vill 
jag också. En stor del av dessa fina träslag 
går ofta till ved. Men till exempel med 
ett eget sågverk finns många möjligheter 
att skapa något annat. Det är något vi på 
Logosol också vill lyfta. 
Dessa dagar innehöll ett fullspäckat 
program. Ett besök på Örnsklöldsviks 
teknikcenter där de använder trä som råvara 
för kemisk industri. Därefter ett besök hos 
Tord Lundin som har ett litet plantage av 
Masurbjörk och ett annat med snabbväxande 
Hybridpoppel. Slutligen en tur till Birger 
Berglunds björkplantage för att studera hur 
träden växt. Lunchen intogs ute i det fria 
med utsikt över Husån. 
Många erfarenheter delas och deltagarna 
suger i sig alla nya kunskaper kring lövträ. 
Bengt-Olov lyfter Logosols kunder som 
främjare av lövträanvänding. 
    – Det är inte lätt att få tag på lövvirke 
i den vanliga bygghandeln, men vi 
sågverksägare kan ofta få tag på lövtimmer 
och såga vårt eget bygg- och snickerivirke. 
Många av våra kunder sågar just lövtimmer 
till sina byggprojekt, asp till bastubygget, 
björk till slöjd och snickerier och ek till 
golvtillverkning är bra exempel, menar 
Bengt-Olov.  
När exkursionen nått sitt slut är deltagarna 

fyllda med inspiration och Bengt-Olov lyfter 
föreningens fina arbete.  
   – Lövträdföreningen är en spännande ideell 
förening för oss som är intresserade av att 
använda lövträ på traditionella sätt men även 
på nyskapande sätt. Jag har tidigare tagit del 
av deras intressanta tidning om lövträd och 
deras skötsel och det var roligt att hänga med 
på denna intrycksfulla exkursion i lövskogen!
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Logosol kom i kontakt med Ferry Svan som stolta sponsorer 
till honom i hans satsning inom Timersports. Det visade sig 
också att familjen Svan är skogsägare med erfarenhet av 
att såga eget virke. När det var dags att premiärsåga med 
Ferrys nya bandsåg, en B751 PRO  från Logosol, var Nysågat 
på plats.  
 
Familjen Svans hus ligger vackert beläget med den egna skogen intill 
knuten. På gården finns också en stor lada som bland annat inrymmer 
Ferrys träningslokal och en såghusdel som är optimerad för sågverket. 

MÅL ATT BLI BÄST I VÄRLDEN
Ferry satsar helhjärtat på Timbersports, en actionfylld sport där 
han använder yxa, hotsaw och handsåg för att såga eller hugga av en 
stock. Han är mycket stolt över sina framgångar hitills, men frågan 
är om inte föräldrarna är ännu stoltare. Hela familjen Svan är riktiga 
vinnarskallar. Både pappa Gunde, mamma Marie och systern Julia 
har tävlat i längdskidåking och Ferry tävlade både inom lägdskidåk-
ning och motorcross innan han fann ”sin” sport, Timersports.  
   – Målet är att bli bäst i världen och med de resultat jag fått, ser jag 
att det måste gå, säger Ferry. 

Den innovativa entreprenörsandan är tydlig hos familjen och det är 
tydligt att hela familjen är engagerade och stöttande i Ferrys ambi-
tiösa satsning. I träningslokalen har Gunde byggt en specielmaskin 
som svarvar kubbar i björk eller asp till de exakta dimensioner som 
krävs vid internationella Timersports-tävlingar. Ferry har på så sätt 
obegränsad tillgång till kubbar när han tränar på att på kort tid hugga 
eller såga av dem på mitten. Det ligger också mycket tid i att trimma 
och sköta om den krävande utrustningen, som hotsaws, yxor och 
sågar. Det märks att skruvandet sitter i händerna på både Ferry och 
Gunde när de sätter igång med bandsågen.
   – Jag är positivt överraskad. Det går väldigt bra och det går både 
fort och lätt att köra bandsågen. När man kommer igång med inställ-
ningarna är det bara att köra på, säger Ferry glatt. 

STORSLAGNA BYGGPROJEKT AV EGEN SKOG 
På Nysågat har vi genom året träffat många familjer som sågar och 
bygger tillsammans och det blir tydligt att det inte bara är resultatet 
som är i fokus utan också att göra någonting tillsammans. Så även 
här. Far och son har storslagna byggprojekt och virket som sågas 
hämtar de från den egna skogen.  
   – Vi har mycket skog och en del vindfällen när stormarna kommer. 
Sågverket är perfekt när man vill såga något ”special” när man ska 

Familjen Svan sågar egen skog
FERRY OCH GUNDE SVAN PREMIÄRSÅGAR MED B751 PRO gundeochferry 

@logosol_
portable_sawmills

• För Ferry har alltid skog och natur, idrott och sport varit en stor del i livet. 
Sporten Timersports passade Ferry som handen i handsken. 

• Sågning med bandsåg är ingen konst för Ferry, det går fort och lätt!

• Gunde Svan, Bengt-Olov Byström och Ferry Svan hade ett gemensamt 
intresse för teknik och innovativa lösningar.
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1. Vid din timmerleverans, tänk igenom hur du vill ha timret upplagt. Väl på plats är 
det svårt att flytta på.

2. Ett bra stockupplag underlättar sågningen. LOGOSOL har färdiga stockbord. Du 
kan också enkelt tillverka ett själv med timmerstockar eller plankor.

3. När du hanterar stockarna så se till att använda bra verktyg för att arbeta säkert. 
LOGOSOL har unika verktyg som underlättar stockhanteringen. Trädfällriktaren med 
inbyggd stocklyftare är ett bra redskap för att lyfta tunga stockar. Stockvändaren 
är ett handverktyg som underlättar rotering av timmer på sågverket. Traditionella 
redskap som timmerkrok och timmersax kan du också köpa hos LOGOSOL.

4. Vi sätter stor vikt vid säkerheten kring våra maskiner. Om du utför kroppsarbete 
– sågar länge och hanterar stockar och brädor – är det lätt att olyckor händer. Var 
rädd om dig och använd föreskriven skyddsutrustning.

5. Det underlättar också om sågplatsen är lättstädad.

tips för smartare 
stockhantering5

April har sedan sommaren börjat sälja sågverk i USA till sin 
miljonpublik på YouTube. Hennes engagemang och intresse 
för att såga eget virke är enormt! 

April Wilkerson är känd för sin YouTube-kanal Wilker Do’s och 
lärde känna Logosol som inbjuden influencer på Logosols Globala 
återförsäljarmöte. Idag är hon inte bara influencer utan har tagit 
steget till att bli en av Logosols återförsäljare i USA. I sina sociala 
medier bygger hon allt hon behöver och det är många som inspireras 
och själva vill såga sitt virke till sina byggprojekt. 

Säljsuccé!
APRIL WILKERSONS

bygga något. Då är det ju perfekt att kunna bestämma själv vad man 
vill få ut av stockarna, menar Ferry.
   Sågverket står på plats i ladan och en stor öppning gör det smidigt 
att komma åt och lasta in virke och lasta ut färdigsågade plank och 
brädor.
   – Vi har lite småbyggen då och då men nu ska vi bygga en ny 
sommarstuga. Då kommer vi förmodligen använda sågverket väldigt 
mycket. Pappa gillar också att snickra med grovt virke som är svårt 
att få tag i på brädgår’n, så det kommer nog att sågas en hel del rejäla 
stockar också, säger Ferry.

GUNDE OCH FERRY PÅ INSTRAGRAM
Mörkret sänker sig men i ladan lyser det från både Ferrys tränings-
lokal och i såghuset. Vi från Nysågat och Logosol tackar för oss och 
för ett fint besök hos familjen Svan. Vi ser fram emot att följa Ferry 
både på scen i Timersports och på såg- 
planen hemma på familjens gård.
   När vi kommer hem kikar vi in på Ferrys och Gundes gemen-
samma instagramkonto @gundeochferry där vi får följa far och son 
i deras vardag, arbete i skogen, actionfyllda tävlingar i Timersports 
och Gundes tv-jobb. Vi ser att de lagt ut de första filmklippen från 
sågverket.
   – Är det kul?, frågar mamma Marie som står bakom kameran.
   – Det är kul och luktar gott också, av nysågat, säger Ferry med ett 
leende och sågar stocken till plank och brädor med ett stort leende. 

wilker_dos Wilker Do´s
Logosol

@logosol_
portable_sawmills

• Den stora ladan rymmer både såghus och Ferrys träningslokaler. 

• Ett smidigt såghus underlättar arbetet vid sågverket och detta var ett fint 
exempel på en snygg och praktisk lösning med tillgänlighet från flera håll.

Logosol samarbetar också med Robert Ebner, 
timbersports-stjärna i Tyskland, som ofta 
ligger på den absoluta toppen vid timersports-
tävlingar.

TIPS!

• Följ QR-koden för 
att se intervjun med 
Ferry Svan.

robertebner_official Robert Ebner
Logosol

@logosol_
portable_sawmills
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Vänd stocken tidigare vid stor skillnad på 
topp och rot
Vanligtvis vänder man stocken eller blocket när 
man passerat dess centrum. Om du har en stock 
som har stor skillnad mellan topp och rot kan det 
vara bra att vända stocken tidigare, kanske redan 
efter ett par snitt. Om du sågar ned för långt 
innan du vänder stocken kommer stocken vara 
mycket tyngre på ena sidan, risken är då att den 
böjs av sin tyngd, tipsar Andreas.

Rotera stocken så tyngdpunkten vilar mot 
stockanhållen 
Stockar är nästan aldrig helt runda. När du 
rullar upp en stock, försök att rotera den så 
att tyngpunkten gör att stocken vilar mot 
stockanhållen istället för att tippa utåt. Då ligger 
stocken stadigare när du sågar, tipsar Robert.

Börja med lilländan så ser du var svärdet 
kommer ut
Om man är ovan att såga är det lättare att börja 
med lilländan (toppen). Då ser man var man 

kommer in i stocken. Om man har storändan 
(roten) först kan det vara lite svårare att se var 
svärdet kommer ut, tipsar Bengt-Olov. 

Om du vill såga korta bitar
Vill man såga stockar som är kortare än 2 eller 
1 m i längd på en F2/F2+ sågbänk så kan man 
lägga en rak skiva mellan hyllorna och fästa 
biten du vill såga på den med vinkelbeslag. Då 
kan man enkelt såga ut material till exempel till 
skärbrädor, tipsar Mattias..

Kul på jobbet med kedjesågverk
FRITIDSFÖRVALTNINGEN I VALLENTUNA

På fritidsförvaltningen i Vallentuna kommun sprudlar kreativiteten. Marie 
Mattson och Johan Karlsson ansvarar för kommunens fritidsanläggningar. 

  – Efter en storm hade vi en massa stormfäl-
len liggande och vi ville använda dem. En ar-
betskamrat har ett kedjesågverk från Logosol 
så vi började använda den för att göra plank.

Planken blev till soffor och bänkar runt om 
på vandringslederna och elljusspåret i och 

i närheten av Roslagsleden som går genom 
kommunen. 

  – Vi gillade hur enkelt det var att använda 
sågverket, så vi köpte ett eget till vår förvalt-
ning! Det sågverket går varmt i olika bygg-
projekt.

Bästa såghacksen med Kedjesågverk F2/F2+

”Using the Logosol 
sawmills ourselves in 
our forest manage-
ment company helps 
us greatly when it 
comes to advicing 
and supporting our 
Logosol customers.”

TOM FOX
FOX INDUSTRIES, USA



SMÅSÅGAT
notiser och nyheter med träkänsla
Här delar vi med oss av spännande produktnyheter 

av trä, spännande läsning både på webben och i 
bokform – och dessutom tips som passar extra 

bra till barn och barnfamiljer!

BYGGKLOSSAR MED BARK
Högkvalitativa byggklossar i trä! 
Naturliga byggklossar med barken kvar 
ger en härligt rustik känsla och gör dem 
extra spännande och intressanta för 
den lilla konstruktören.
Tillverkare: Grimms,  
www.abcleksaker.se

POPULÄRA BÅTRESOR TILL HÖGA KUSTEN & HÄRNÖSAND
Under sommaren och hösten har flera stora kryssningsfartyg lagt till vid Härnösands 
hamn. Resor till Höga Kusten blir allt mer populära då fler och fler väljer att 
semestra i Sverige. Vi vill passa på att tipsa om att boka in ett besök hos Logosol 
om du har vägarna förbi. Slå gärna en signal innan så att vi hinner sätta på kaffet! 

MED DOFT AV TRÄ
Klintas veganska Massageljus är inga 
vanliga ljus. Det är en massageolja som 
ser ut och beter sig som ett doftljus. För 
oss som älskar doft av skog finns en fin 
serie som heter Träd. www.klintaco.se

JULKLAPPSTIPS

NYA FILMER
Missa inte Logosols omfattande 
filmutbud på YouTube. Där finns 
mängder med nyinspelade live-demos 
och produktfilmer. Passa också på att se 
våra trevliga intervjuer med kunder som 
ger sin bild av Logosol och berättar om 
sina byggprojekt. 

ÅTERBRUK AV
TRÄLEKSKAER

TAVELLIST BLIR BILBANA
Sätt breda tavellister på sniskan och 
vips har barnen en kul bilbana till bilar 
eller kana för nallarna.  
Tips från @familjehacks

TÅGBANA BLIR HYLLA
Perfekt förvaring för tåg och vagnar.
Tips från @familjehacks

PERSONLIGT PUSSEL
Sätt bilder på nära och kära under 
pusselbitarna. Superkul! 
Tips från @familjehacks

TRÄTRENDEN VÄXER SIG STARK
Naturliga material skapar harmoni 
och en varm och personlig stil 
hemma. Även vardagsrumsborden 
som länge synts i glas och 
stålkonsruktioner ersätts nu 
enligt trendspanare av bord i trä. I 
inredningstidningar syns ofta bord 
med breda plankor, gärna med ”live 

edge”, alltså att kanten på brädan får 
behålla in ursprunliga form. Precis 
sådana bord som Logosols kunder 
ofta sågar och bygger själva. Det är 
alltså trendigare än någonsin att vara 
logosolare! 

BO I EN STUBBE 
En upplevelsegåva

till den som har
allt. Läs mer på

norrqvarn.se

DET SKA BÖRJAS I TID
Motorsåg i trä. Snygg motorsåg för det 
händiga barnet. Motorsågen är gjord 
av trä och påminner om de motorsågar 
som de vuxna använder till sitt sågverk 
från Logosol och i skogen när träden 
ska fällas. Leksaken är tillverkad i FSC-
godkänt bokträ
Tillverkare: MaMaMeMo
 www.storochliten.se

VAD HAR DU 
BYGGT I TRÄ? 
Maila gärna dina 
byggprojekt till 
info@logosol.se

TOM FOX
FOX INDUSTRIES, USA

PODDTIPS!
Logosols filmare och fotograf Lars 
Wahlström har tillsammans med Tommy 
Kuusela (doktor i religionshistoria) startat 
podden ”När man talar om trollen” om 
folktro, mytologi och traditioner. En riktigt 
mysig och spännande podd som vi varmt 
rekommenderar. 

• Foto: Martin Edholm



”Jättetallarna är fällda!”
BENGT-OLOV BYSTRÖM, GRUNDARE AV LOGOSOL

Att fälla ett träd kan ibland vara ett svårt beslut. 
Så var fallet när ”de kramande träden” (de kall-
lades så av barnen) det vill säga tre enorma tallar 
skulle fällas på familjen Byströms familjegård i 
Hundsjö i norra Ångermanland 

Hur gick tankarna när de skulle fällas? 
  – Vi har pratat i många år om att ta ner tallarna 
och i sommras var det slutligen dags, säger 
Bengt-Olov. Det var ett genomtänkt beslut, träden 
var en del av karaktären på gården men de var 
också mitt i synfälten för utsikten över sjön.

Hur gick du tillväga vid själva trädfällningen. 
  – Jag tog hjälp av Gustav Källström, en granne 
med erfarenhet av komplicerad fällning. De två 
sammansnärjda stora tallarna togs ner utan pro-
blem. Vi filmade hela processen och ni kan alla 
se den på våran YouTube kanal.

Vad händer med tallarna nu?
  – Tallarna är uppsågade med kedjesågverket 
F2+  och jag passade på att testa våra nya 

elsågar med olika driftalternativ och även 
kedjesågen med fjärrdrift. Det gick fantatsiskt 
bra! 

Det måste ha blivit en hel del snickarvirke av 
träden. Har du bestämt vad det ska användas 
till? 
  – Det ska bli enkla stockbänkar som ska ställas  
upp vid Mjösjön. Där kommer de att komma till 
stor glädje. Där har Hundsjö fiskevårdsförening 
startat put and take-fiske. Jag ser fram emot 
att dra upp en och annan regnbåge där till 
sommaren, kanske med något av barnbarnen. Då 
kan jag berätta om att stockbänkarna vi sitter på 
faktiskt är stockarna från de kramande träden. 

• Följ QR-
koden för att se 
tallarna fällas.


