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Motorsågen kom -
och försvann
Av Rudolf Wallenius

Rudolf Wallenius

farande efter den mycket branta basvä-
gen. Fällning pågick strax intill och
plötsligt ändrades fallriktningen. Top-
pen av en grov, lång gran slog ned bak-
om hästryggen, men lyckligt nog fram-
for kusken.

För övrigt ansåg jag att fä llningen
gick bättre än väntat.

Strax efter mitt besök vid Gräsberget
rådgjorde jag därför med revirförvalta-
ren om att skaffa en motorsåg. Den 13
december 1948 kom så den första sågen
till reviret. En motorintresserad hugga-
re vidtaides och sågen en Mac Culloc
provades forst på morgonen vid krono-
jägarbostället. Vi hade haft den inom-
hus över natten, så den startade utan
besvär.

Därefter åkte vi upp till en avverk-
ning vid Vitmossen på kronoparken
Ovansjö. Där arbetade ett tiotal av be-
vakningens huggare. Det var en rätt
kall vinterdag, så sågen var hårdstar-
tad. Men motorsågsmannen och jag
gjorde en middagsbrasa, och snart sam-
lades mannarna for att skåda det nymo-
diga redskapet.

Ett inhugg gjordes på en ca tio tums
gran. Man räknade i engelska tum på
den tiden. Om jag minns rätt stannade
sågen tre gånger under fällningen. Nå-
gon större succé blev inte denna vår de-
monstration.

Visst hade jag under några år efter
andra världskriget hört talas om en ma-
skin som fällde träd. Bilder av bl a ame-
rikanska skogsarbetare med sågar, som
sköttes av två man, hade förekommit i
skogstidningar. Men inte förrän i okto-
ber 1948 fick jag se det första exempla-
ret av detta vidunder. Det var vid en
skogsexkuion på dåvarande skogsbola-
get Kopparfors AB:s marker i norra
Gästrikland. Bolagets skogsförvaltare
Bror Laage-Hellman demonstrerade
verktyget och visade oss sedan hur det
gick till att falla några tallar i en hyg-
geskant.

I november samma år tillträdde jag
en ordinarie tjänst som kronojägare på
Botjärns bevakningstrakt inom Gästrik-
lands revir. Det nymodiga fallningsred-
skapet intresserade mig mycket.

Jag fick reda på att en större avverk-
ning pågick väster om skogsbyn Svart-
näs på Stora Kopparbergs AB:s i Dalar-
na. Och där skulle motorsågar använ-
das. En dag besökte jag avverkningen
som bestod av ovanligt grov granskog,
troligen hundraårig självsådd efter fin-
narnas svejande. Området vid Gräsber-
get var gammal finnbygd.

Det fanns huggare där med tvåmans
motorsågar, troligen av märket Mall.
Ett olyckstillbud inträffade när jag be-
sökte platsen. En av hästkörarna kom
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Många bekymmer
Efter någon tid förbättrades sågarens
vana, men hela vintern var det ofta mo-
torfel, fastsågningar och bekymmer med
filning.

De huggare som önskade, fick hjälp
med fällning sedan de själva gjort fäll-
hugget. Det fanns tre olika prisavdrag
och om jag inte tar fel var lägsta avdra-
get för träd under tio tum i brösthöjd, se-
dan upp till tolv tum och det högsta av-
draget däröver. Dessa gjordes vid avlö-
ningstillfället.

Vintern 1949-1950 anställdes en fäl-
lare som var en mycket motorkunnig
man, Erik Olsson, allmänt kallad Ha-
rängs-Erik. Reviret hade inköpt en Be-
Bo motorsåg, verkligen driftsäker men
en aning för tung. Då den fulltankad
vägde närmare 20 kilo. Därför anskaffa-
des en pulka for att underlätta fällarens
transporter i arbetet.

En marsmorgon besökte jag en av-
verkning pa Mombyäsen. Från bilvägen
hörde jag motorsågens knatter och såg
hur timmerträden föll med jämna mel-
lanrum. Först då förstod jag att motor-
sågen hörde framtiden till i den svenska
skogen. Men det som jag då mest frukta-
de var olycksrisken for huggarna om de
själva skaffade sig egna motorsågar.

Hösten år 1951 önskade några av be-
vakningens huggare köpa egna sågar.
Reviret ordnade rabatter på den norsk-
tillverkade Jo Bu Junior som inköptes.
Den vägde endast 11,5 kilo och blev
snabbt populär på bevakningen. Men
även den kommande vintern och några
år ytterligare fälldes de grövre träden
av någon annan. De flesta av huggarna
saknade fortfarande egna motorsågar.

Vid fallningsarbetet användes de för-
sta åren enkla björkkilar som huggarna
själva tillverkade. Något ar senare kom
stora järnkilar till användning och först

pä senare delen av 60-talet kilar av lätt-
metall och plast. En ung huggare gjorde
själv år 1959 ett brytjärn av en halv bäg-
såg som väckte stor uppmärksamhet.
Först i början av 60-talet kom fabricera-
de brytjärn.

Stormfällsvintern år 1954 ägde unge-
fär hälften av bevakningens huggare
egen motorsåg. Aren gick och vintern
1956 såg jag den sista timmersvansen
vid bevakningens avverkningar. Bägså-
gen användes då fortfarande till kap-
ning av timmer och massaved. Motorså-
gens skärande kjedja var olämplig till
kvistning och kapning. Först när skovel-
tandade kjedjor kom i bruk minskade
fastsågningen. Men länge ansågs det att
kvistning var ett mycket farligt moment
i avverkingen. Yxan fanns fortfarande
kvar långt in på 70-talet i skogsarbetet.

Sågens tid förbi
En av de äldre huggarna, som skaffat sig
motorsåg, hade för vana att med jämna
mellanrum stänga av sågen. ” Den skulle
vila” ansåg han. Vid ett tillfälle påpeka-
de jag det felaktiga i detta, men fick ba-
ra till svar att ” det var hans såg” .

Nyare modeller som Partner och
Husqvarna kom i bruk och var allt drift-
säkrare och lättare. Filmallar och servi-
cen förbättrades. Hösten 1967 utdelade
reviret hjälmar och hörselskydd till alla
huggarna, men kastskydd saknades
fortfarande. Skyddsbyxor kom mera all-
mänt till användning först in på 70-ta-
let.

Både då, och så här långt efteråt, har
det förvanat mig att inga svårare olyck-
or inträffade de första åren på bevak-
ningen. Men jag hade en känsla av att
huggarna, när sågen gick, hade en
mycket stor respekt för sin såg.
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Motorsågens tid var förbi. En liknande
utveckling har eller kommer säkert att
ske i landets övriga storskogsbruk.

Det har hänt mycket i den svenska
skogen på 43 år. Om det som skett är till
det bättre eller sämre - det är frågan.

Från den på 30-talet mycket uppskat-
tade ”sågkamraten” som draghjälp pä
timmersvansen till 90-talets ”dinosauri-
er” i skogsavverkningar är det blott ett
knappt halvsekel.

Så kom hösten år 1991. På skogsdis-
triktet som Ovansjö kronopark tillhör
blev sjutton av arton huggare friställda.

Motorsågen har genomgått stora förändringar under årens lopp.
Här ser vi en 30 kg tung såg - förmodligen av märket Mall - samt en Husqvarna av 80-tals
modell . Foto: Rudolf Wallenius.
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