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Mekaniseringen av virkestransporterna tog fart under 1950-talet. Det var storskogs-
bruket i Norrland som främst drev utvecklingen. Upp till milslånga vinterbasvägar 
samt virkesavlägg på älv- och sjöis var logistiska förutsättningar för den då domine-
rande drivningstekniken. Andra branscher hade redan kommit långt i sin mekanise-
ring t ex jordbruket, krigsindustrin samt bygg- och anläggningsbranschen. Det föll sig 
naturligt att pröva och modifiera deras massproducerade transportteknik. Men kung 
Bore var en svår motståndare som måste såväl besegras som göras till en vän. Hur det 
gick till skildras här i korthet.

Att behärska snön och 
isen i virkesdrivningarna

– 1950-talets utmaning för den
begynnande mekaniseringen i Norrland

Vid 50-talets inledning dominerade följande 
drivningsteknik norr om Limes Norrlandi-

cus1  
– huggning med enkla handredskap – yxa,

timmersvans/bågsåg, barkspade
–  lunning och basvägskörning med häst till

flottled, avlastning av virket på isen
– Flottning av virket till virkesskiljena vid älv-

mynningarna
Drivningarna skedde i huvudsak vintertid, på 

tillfälliga vägar, eftersom det krävdes snöföre och 
kyla för transporterna. Lastbärare var ju kälkar 
av olika slag. Vinterbasvägarnas längd låg i ge-
nomsnitt kring 2-3 km och kunde vara upp till 
en mil. I de flesta fall drogs vintervägen till del 

över myrmark som ju hade den fördelen att man 
slapp markarbeten för att få en jämn vägbana.
Huggningsarbetet var mycket tungt och arbets-
tyngden ökade med ökande snödjup. Tyngst av 
allt var hopdragningen av virket – kallad bross-
ling - för att underlätta pålastningsarbetet för 
hästköraren. Även körningsarbetet på avverk-
ningstrakten var mycket tungt. Hästköraren tog 
sig fram till virket och körde själv upp sina kör-
stråk/stickvägar. Basvägarna för hästkörningen 
plogades i regel. Spårisning var en teknik som 
lokalt användes för att öka lasstorleken. 

Traktorer och lastbilar hade börjat användas i 
skogsbruket redan före andra världskriget, men 
i liten omfattning. Under 1950-talet tog den ut-
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vecklingen fart. Men först några fakta om snö- 
och isförhållandena norr om Limes Norrlandi-
cus.

Snöförhållandena
Snön var alltså en förutsättning för drivningsar-
betet. Men blev det för mycket av den varan fick 
man problem. Huggare, körare och hästar tog 
sig fram och kunde arbeta även i meterdjup snö, 
även om arbetet naturligtvis blev tyngre, mer 
tidskrävande och kostsamt. De traktorer som 
prövades för virkesdrivning under 1950-talet 
hade däremot påtagliga problem när snödjupet 
översteg 60-70 cm. 

Ett inslag i F&U-arbetet på 50-talet var att få 
bra data om snödjupets variation och geografis-
ka fördelning. SMHI:s kartor och tabeller var vid 
den tiden bristfälliga, sett ur skogsbrukets syn-
vinkel. Snödjupskartorna baserades på mätning-
arna från SMHI:s mätstationer som i huvudsak 
låg i älvdalarna. Men virkesdrivningarna star-
tade ju mestadels i höjdlägenas skogar mellan 
älvarna. Till vår hjälp fanns snödjupsdata som 
insamlats i en tids- och förtjänststatistik från 
50-70 drivningstrakter per år under perioden 
1943/44 – 57/58. Genom samkörning av dessa 
data med SMHI:s observationer kunde betydligt 
mera verklighetstrogna snökartor konstrueras 
(ref. 1). Dessutom togs frekvensfördelningar över 
snödjupet fram för att få grepp om sannolikhe-
ten för olika kritiska tillstånd. Det gav underlag 
för dimensionering och utformning av tekniken. 
Från dessa observationer, som alla ligger inom 
den klimatiska 30-årsperioden 1931-60, ges här 
några exempel på snödjupsförhållanden. 

Genomsnittet för snödjupets årliga maximum 
(se karta) var över 90 cm för de fjällnära sko-
garna i hela Norrland och för höjdlägen (t ex 
Stöttingfjället) i norra och mellersta Norrland. 
Högstvärdena för maximidjupena var över 140 
cm inom nämnda områden. I Västerbottens 
fjällnära skogsområden översteg högstvärdena 
180 cm. 

Ett par exempel på varaktigheten av olika snö-
djup:

–  Medelantalet dagar med snödjup översti-
gande 70 cm var minst 60 dagar i de fjällnära 

skogarna och höjdlägena i norra och meller-
sta Norrland samt minst trettio dagar i många 
höjdlägen i södra Norrland, Dalarna och norra 
Värmland.

– Medelantalet dagar med snödjup översti-
gande 50 cm var minst 80 dagar i stora delar av 
norra och mellersta Norrland samt minst 60 da-
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gar i stora delar av området söder därom.  
Från observationerna av snöns konsistens på 

tids- och förtjänststatistikens drivningstrakter 
kan noteras att ”lös, torr snö” var den helt do-
minerande klassificeringen inom hela området 
norr om Limes Norrlandicus ända fram t o m 
februari månad. 

Ofrusna myrar under ett isolerande snötäcke 
var ofta en kritisk faktor när man skulle prepa-
rera en vinterbasväg. 

Isförhållandena 
De naturliga isförhållandena undersöktes  
(ref. 2) med hjälp av material från SMHI.

Isläggningen på norrländska sjöar och älvar 
skedde typiskt kring månadsskiftet oktober-no-
vember. Den första isen är normalt kärnis. Gan-
ska snart efter isläggningen börjar ett snötäcke 
bygga upp sig på isen, vilket gör att istillväxten 
stannar upp. När snötäcket blivit tillräckligt 
tjockt – ofta kring nyår - börjar vatten tränga 
upp och dränka snötäcket – det bildas stöp. Den 
dränkta snön fryser till uppifrån, helt eller delvis, 
och bildar vitaktig stöpis. Ofta upprepas denna 

procedur en eller flera gånger, med lagerbild-
ning som vanlig följd. Så småningom fryser i 
regel hela stöpskiktet igenom och sker det en yt-
terligare tillväxt av kärnisen. Den naturliga isens 
tjocklek kulminerar normalt i mars med typiska 
dåtida värden på 55-70 cm.  

För naturligt bildade isar i Norrland låg var-
aktigheten för en istjocklek överstigande 50 cm 
genomsnittligt i intervallet 1-2½ månad.

Mekanisering med möjligheter 
och problem
Som frekvent använt överskottsmaterial från 
andra världskriget fanns ”Amfibien”, även kallad  
”Snövesslan” eller ”Krigsvesslan”. Den var byggd 
i USA för att förflytta soldater från fartyget in 
till stranden, köra in en bit på land och släppa 
av soldaterna. Den var bandgående, drevs av en 
bilmotor och vägde kring två ton. Krigsvesslan 
visade sig ha förvånansvärt god framkomlighet 
i snö och var snabb. Många skogsföretag kom 
att använda den för att under försäsongen packa 
till snön på basvägar och avlägg så att de tjälade 
snabbare. Den användes också för transport av 

”Krigsvesslan”, byggd för landstigningsoperationer, var ett uppskattat 
överskottsmaterial från andra världskriget. 

MEKANISERINGEN OCH VINTERN



165

personal och lätt material. Den höll däremot inte 
för virkestransport, även om den användes till 
det på någon enstaka drivning.  

Som ersättning för hästen i terräng- och bas-
vägstransport prövades i början på 50-talet så-
väl jordbrukstraktorer som bandtraktorer från 
bygg- och anläggningsbranschen (”entreprenad-
maskiner”). Halvbandet, som debuterade under 
50-talets första år, gjorde jordbrukstraktorn till 
vinnare, i första hand på basvägarna. I orörd snö 
klarade den emellertid inte snödjup överstigande 
50-60 cm och var till en början inte konkurrens-
kraftig i terrängtransporten i snörika områden. 
Här identifierades ett utvecklingsbehov.  

 Genom fordonsutveckling och effektivare 
lastningsteknik – först linkranar och sedan grip-
lastare– kom lastbilen att i stigande omfattning 
ta över basvägstransport från hästen och att er-
sätta biflottleder. 

Traktorerna och lastbilarna kom till älvarnas 
virkesavlägg med allt större lass. Därmed ökade 
kraven på isarnas tjocklek för att klara de ökande 
lastvikterna. Naturens eget sätt att bygga upp er-
forderlig istjocklek var alldeles för långsamt. Så 
uppstod ett behov av metoder att bygga upp er-
forderlig istjocklek snabbare.

 
Samarbete skogsbruket 
– maskintillverkare – armén

Många maskintillverkare såg spännande ut-
maningar i denna strävan att utveckla maskinell 
drivningsteknik som klarade svåra vinterför-
hållanden.  Under 50-talet var bl a ÖSA i Alfta, 
Sandbergs Mekaniska  Verkstad i Stensele, Bo-
linder Munktell (BM) i Eskilstuna, AB Farming 
i Nyköping (Fergusontraktorer) och Huldtins i 
Malå särskilt engagerade i vinterproblemen. 

Inom skogsbruket började Domänverket och 
de stora skogsbolagen att experimentera med 
teknik- och metodförbättringar, ofta i samar-
bete med någon tillverkare. Vid storskogsbrukets 
gemensamma F&U-organisation Föreningen 
Skogsarbetens och Kungl.Domänstyrelsens Ar-
betsstudieavdelning – SDA2  – gjordes omfat-
tande studier av fordons framkomlighet i snö 
och av snöpackade vägars preparering och kör-
barhet. SDA:s försöksstation i Lycksele var basen 

för försöksverksamheten. 
Vid Statens Skogsforskningsinstitut engage-

rade institutionen för arbetslära sig i problem-
området kring uppbyggnaden av bäriga isar och 
preparering av virkesavlägg på is. 

I allt detta hade också den svenska armén stort 
intresse och ett antal militära aktörer samver-
kade med de skogsbruksanknutna. Armétygför-
valtningens fordonsbyrå, Försvarets forsknings-
anstalt (FOA), Arméns fältarbetsskola och Ing 3 
(Boden) deltog i F&U-arbetet.  

Ytterligare en viktig aktör i nätverket var 
SMHI. Såväl meteorologer som hydrologer an-
litades som kunskapsgivare.  

Fordonsutveckling
Utgångsläget för fordonsutvecklingen i driv-
ningsarbetet var 

–  den snödugliga och snabba krigsvesslan, 
som var för klen för virkesdrivning

– den snabba jordbruks(hjul)traktorn med 
halvband, som med enkla tillbyggnader blev en 
hygglig virkestransportör, men som inte klarade 
stora snödjup

–  den robusta, ”stela” bandtraktorn för bygg- 
och anläggningsarbete, som kunde dra stora lass 
på en basväg men var långsam och otymplig i 
terrängen och hade begränsad framkomlighet i 
djup snö

Bland teknikforskare, maskintillverkare och 
skogstjänstemän närdes drömmen om en robust 
och snabb snövessla som skulle klara allt på en 
vinterdrivningstrakt, även stora snödjup och 
ofrusna myrar, och som helst kunde användas 
på barmark också. 

Drömmen om den hållbara Snövesslan 
– som allroundmaskin i skogen  
På SDA:s försöksstation i Lycksele försökte man 
förverkliga drömmen. För att få en rimlig till-
verkningskostnad skulle fordonet helst utveck-
las med utgångspunkt från en massproducerad 
jordbrukshjultraktor eller bandtraktor. Man be-
stämde sig för att utgå från jordbrukstraktorn. 
Något annat än ett enkropps bandfordon fanns 
inte med i visionen. Samarbete skedde med Ar-
mén som var intresserad av att hitta en ersättare 
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för den amerikanska krigsvesslan som slutade 
säljas i mitten på 50-talet. Till SDA:s årliga vin-
terprovningar kom också en mängd andra för-
söksmaskiner, även från utlandet.

De fordon man byggde och prövade låg i hu-
vudsak i viktintervallet 1-4 ton. Krigsvesslan 
vägde kring 2 ton. Det experimenterades 1953-
56 med styrsystem, banddrivningssystem, band-
utformning och slirskydd, standardkomponen-
ter och specialkomponenter etc. Fick man till ett 
fordon som flöt ovanpå snön var det för vekt för 
virkestransport. Byggde man det mera robust 
sjönk det ned för mycket i snön och blev oma-
növrerbart i djup lös snö. Det blev ett Moment 
22 som man inte tog sig ur. Projektet lades ned 
och SDA koncentrerade sig på att varje vinter 
dra samman och utvärdera den frontteknik som 
togs fram av maskintillverkarna (ref. 3).

Maskintillverkaren AB Nordverk i Skattkärr 
lanserade redan 1952 en snögående traktor som 
alternativ till krigsvesslan. Den fick emellertid 
ingen större användning i virkestransport – allt-
så ingen allroundmaskin - men blev istället en 
populär maskin i fjällvärldens skidanläggningar. 
Domänverket i Umeåregionen tog fram en tänkt 
allroundmaskin, kallad ”Skvadern”, med ut-
gångspunkt från entreprenadmaskinen Cletrac 
OC 3. Den fungerade hyggligt men blev föga 
spridd och ganska kortlivad.

Slutprodukter i fordonsutvecklingen
Ur denna inledningsvis frustrerande försöks-

verksamhet som pågick 1954-63 växte det fram 
lösningar. Ett tidigt (1957) framsteg blev ÖSA/
BM:s ”Bamsen” – en mjukgående helbandad 
traktor byggd på chassit hos en jordbrukstraktor. 
Den blev en robust åretruntmaskin med hygglig 
framkomlighet i snö – bättre än halvbandtrak-
torns, men långt från krigsvesslans.

Man fastställde så småningom att det gene-
rellt behövdes två fordonsenheter, med svans-, 
ram- eller midjestyrning och drift runt om för 
att få riktigt bra framkomlighet3. Det blev sedan 
två skilda utvecklingsspår – en modell Light som 
armén tog hand om och en modell tyngre för 
virkestransport, som skogsbruket drev. Dröm-
men om den kompletta allroundmaskinen fick 
överges. 

Skogsbrukets utvecklingsspår ledde via halv-
band- och helbandtraktorn med svansstyrning 
mellan först dragfordon och kälke, sedan drag-
fordon och boggihjulkärra, till ”trekvartsban-
daren” med driven boggihjulkärra och midjes-
tyrning. Boggiehjulen kunde förses med band/
slirskydd. Därmed fick skogsbruket i Norrland 
i början av 60-talet en – i huvudsak bandburen 
- skotare, med nöjaktig allroundfunktion och 
med praktiskt acceptabel framkomlighet i snö, 
som en form av slutprodukt från tio års utveck-
lingsarbete4. Ekipaget bar hela virkeslasset. Där-
med försvann kälken.   

Arméns utvecklingsspår, i samarbete med 
Bolinder Munktell som också kom att svara för 
tillverkningen, ledde till den tvåkroppade Band-
vagn 202 med midjestyrning. Det blev en lyckad 
ersättare för den gamla krigsvesslan och nådde 
stor framgång på marknaden, bl a inom FN:s 
globala verksamhetsfält. Konstruktionen stod 
sig i 20 år innan den uppgraderades. Bandvagn 
202 fick också viss användning i skogsbruket.  

Köra ovanpå i stället för att ploga 
– snöpackade vägar 

Den gängse tekniken för att preparera och 
underhålla basvägarna var att packa (”trampa”) 
den första snön så att marken/myren tjälade och 
sladda den så man fick ett jämnt underlag. Sedan 
plogade man vägen under resten av säsongen. En 
stor nackdel med tekniken var att plogvallarna 

”Uppvattningsaggregat” i arbete på isen (ur 
Skogssällskapet, ”Årsringar”, Ottar Hård)
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fångade upp drevsnön. Det kunde hända att en 
väg som gick långa sträckor över stora myrar var 
ofarbar i en-två veckor p g a i hållande snödrev. 
Att successivt packa snön och enbart sladda den 
som underhåll i stället för att ploga blev ett al-
ternativ. Vägbanan kom då upp i nivå med den 
omgivande snön och vägen blev föga känslig för 
drev. Dessutom hade den packade vägkroppen i 
regel ca två veckors längre livslängd när vårsolen 
smälte snön. En nackdel var att vägbanan inte 
var lika hård och lättkörd (för kälkmedarna) 
som i plogningsvarianten och inte heller lika bä-
rig för tyngre hjulburen trafik.  

Tekniken att ”köra ovanpå” i stället för att plo-
ga hade prövats och utvecklats vid Nordmalings 
Ångsågs AB vid basvägskörning med tunga 
bandtraktorer redan under slutet av 1930-talet 
(ref 4). När traktorerna under 1950-talet i stor 
omfattning började ta över basvägskörningen 
från hästarna spred sig tekniken. 

Den ursprungliga snöpackningsmetoden var 
”bottenpackning” d v s att köra till snön i basvä-

SMV ”Myran” med kraftuttagsdriven vält och ”svansstyrning” (ur SDA:s fotoarkiv)

gen från vinterns början. Men det innebar också 
att man måste dit med ett bandfordon upprepa-
de tillfällen. Och eftersom man packade ”band 
vid band” tills hela vägbredden var packad inne-
bar det ett antal vändor per tillfälle.  

För att rationalisera prepareringen av en snö-
packad väg5 sökte man ett packningsredskap 
som klarade hela vägbredden på en vända. Ofta 
var det också så att drivningen inte kom igång 
förrän efter trettonhelgen. Då kunde snödjupet 
ha nått långt över en halvmeter Därför skulle 
tekniken helst klara att bearbeta ett uppvuxet 
snötäcke och snabbt få snökroppen tillräckligt 
bärig för traktorer med fulla lass och om möjligt 
även för lastbilar (ref 5).  

Grundläggande försök vintern 1954-55 vid 
SDA:s försöksstation i Lycksele visade att bä-
righeten i den bearbetade snön blev högre om 
man rörde om snön och blandade den finkor-
niga snön i ytan med den grovkorniga i botten. 
Piskning av snön bidrog också till högre bärighet  
Genom praktisk erfarenhet visste man också att 
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enbart tillkörning/packning av ett djupt snötäcke 
med ett bandfordon typ Krigsvesslan i regel gav 
en vägprofil med relativt hård yta och en lösare 
botten (av obearbetad rinnsnö). Det innebar en 
risk för genombrott och fastkörning för det vir-
kestransporterande fordonet. 

Maskintillverkare, skogstjänstemän och fors-
kare tog fram diverse redskap och metoder. Där 
fanns välten av gummidäck, den öppna välten 
med räls som rörde om i snön och kunde förses 
med en s k packplåt, ”Snövispen” som piskade 
snön med roterande kättingar och packade till 
den med en packplåt, samt vibratorn. 

Vibratorn kom aldrig till någon betydande 
praktisk användning som snöpackningsredskap 
i skogen. Det tillskott i packningsgrad som vi-
brationerna gav var otillräckligt för att motivera 
anskaffningen av ett dyrt redskap. Snövispen fick 
heller inte någon spridning av betydelse. Huvud-
orsaken var att befintliga dragfordon hade för låg 
motorstyrka. Snövispen lanserades med Bamsen 
som dragfordon, med en motorstyrka på 30 hk. 
När snödjupet översteg 60–70 cm hade Bamsen 
fullt schå med att ta sig fram med den bogserade 
packningsapparaten och rotationskraften för 
kättingarna blev låg. Att denna princip för snö-
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stabilisering  dock var riktig bekräftades av att 
den tillämpades på USA:s militärbaser på Grön-
land där man packade flygfält med sådan teknik. 
Men då hade man också mångdubbelt större och 
motorstarkare fordon som satte ordentlig snurr 
på de roterande bearbetningsorganen.

Det blev de enkla redskapen av typ rälsvält och 
gummidäckvält som fick praktisk användning av 
betydelse i de norrländska vinterdrivningarna. 
Men deras användning begränsades starkt av 
dragfordonens bristande framkomlighet i djup 
snö. Då kom Sandbergs i Stensele (i samarbete 
med C-E Malmberg, SDA) med en radikal lös-
ning på framkomlighetsproblemet vid snöpack-
ning – en öppen vält, driven via kraftuttaget och 
med s k svanstyrning. Välten gick med något hö-
gre periferihastighet än banden och drev därför 
på SMV:s dragfordon ”Myran” som vägde bara 
ca ett ton. Svansstyrningen bestod av två hy-
draulkolvar + stållinor som var fästade vid drag-
stången till välten och möjliggjorde vridning av 
dragfordonet i förhållande till vältenheten. Där-
med tog man sig fram i minst meterdjup snö.

Denna geniala teknik vidgade användningen 
av snöpackningstekniken. Nu blev det t o m 
möjligt att packa stickvägarna  på huggnings-

ÖSA/BM:s ”Bamsen” användes i regel för kombinerad terräng- och basvägskörning
(”direktkörning”). Ur ”En smedjas förvandling - ÖSAs historia” av Martin Östberg



169

MEKANISERINGEN I NORRLAND

trakten6, med lönsamhet och arbetsunderlätt-
nad  för huggare och hästkörare. Tekniken kom 
att tillämpas på flera skogsförvaltningar i norra 
Norrland under några år. Sedan kom framkom-
ligheten på de virkeskörande traktorekipagen – 
genom bl a svans- eller midjestyrning – att för-
bättras så pass mycket att dessa kunde användas 
till att preparera stickvägarna i direkt anslutning 
till utdrivningen av virket.

Generellt fick snöpackade vägar relativt om-
fattande användning i hela Norrland, med kul-
mination under 60-talets första år, och då främst 
vid traktorkörning7. Stor lokal variation före-
kom i tekniken för preparering och underhåll av 
snövägarna. En som nådde långt var Domänver-
kets förvaltare i Särna som kunde visa upp rejäla 
lass efter en hjultraktor på en snöpackad väg. För 
häst- och bilbasvägarna var bottenplogning fort-
farande den helt dominerande tekniken.

Bilvägnätets utbyggnad, i kombination med 
den radikalt höjda framkomligheten hos de 
skotare och lunnare som lanserades kring mit-
ten av 60-talet, minskade användningen av snö-
packningstekniken kraftigt. En viss renässans 
fick tekniken i slutet av 70-talet när man började 
packa upparbetningsstråk i delmekaniserade 

Hjultraktor på snöpackad basväg. Domänverket, Särna revir. 

slutavverkningar. Packningen skedde med gum-
midäckvältar. Fällare-läggare lade träden på de 
packade stråken där huggare sedan arbetade upp 
träden med motorsågar. Tekniken var lönsam en 
period före helmekaniseringen och användes 
även för att ge huggare med reducerad arbets-
förmåga arbetsbetingelser som de klarade av.

 
Virkesavlägg och vägar på is 
Kraven på istjocklek
En stor andel av det virke som skulle flottas kör-
des ut på älvens is och lades på underlag för att 
mätas (”tummas”) och för att torka på vårvin-
tern innan isarna gick. Det virket fick inte sval-
las ned av uppträngande vatten. Därför krävdes 
normalt minst 40 cm istjocklek innan man fick 
börja använda ett isavlägg för sådant virke. Den 
istjockleken räckte även mer än väl till för de 
allra tyngsta hästdragna virkeslassen. Allt tyngre 
traktorer och lastbilar kom att ersätta hästen. För 
den tidens traktorer och laststorlekar  behövdes 
45-50 tjock is och för lastbilarna8 minst 60 cm. 
Till de ökade krav på istjocklek som mekanise-
ringen medförde kom kravet på ökad åretrunt-
verksamhet i skogen. Det medförde att man ville 
ut på isarna så fort som möjligt. Till bilden av 
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isarnas utnyttjande hör också att en del vinter-
basvägar gick över frusna småsjöar. 

Teknik för att påskynda istillväxten
När virkeslassen blev allt tyngre och kraven på 
drivningssäsongens längd ökade blev isavläg-
gen en flaskhals. Naturens sätt att bygga upp den 
istjocklek man krävde för transport och avlägg-
ning av virke var alldeles för långsam och dess-
utom högst osäker. Olika tekniker för att snabba 
upp istillväxten kom att prövas och utvecklas 
under 1950-talet (ref.2). 

Den allra enklaste tekniken var att skynda på 
den första stöpbildningen. När snölasten på det 
relativt tunna första istäcket överstigit isens bär-
förmåga – t ex 40 cm snö på 10 cm is – borrade 
man ett antal hål i isen. Som komplement kunde 
man sedan packa snön med något lätt bandfor-
don eller – om isen inte bar ett fordon – med 
snöskor. Då bidrog man till att stöpvattnet nådde 
snöns yta och tillfrysningen kom igång fortare.

 Det snabbaste och mest pålitliga sättet att 
bygga upp isen var att snarast efter det isen bli-
vit säkert bärig för en människa (minst 5, helst 
10 cm) och innan snötäcket hunnit bli för tjockt 
(högst 10-15 cm) pumpa upp vatten på isen. 
Detta skedde med särskilda s k uppvattningsag-
gregat. Den dominerande tekniken i vårt land 
blev relativt lätta, handburna aggregat. Hål-
tagningen skedde med handborrar av den typ 
fiskare använder. Det fanns också ett kombina-
tionsaggegat med motordriven borr, monterat 
på en spark.

 När vattnet, med sitt eventuella innehåll av 

snö, sedan frusit till upprepade man uppvatt-
ningen till dess man byggt upp önskad tjocklek 
på isen. Om det råkat komma för mycket snö på 
isen mellan uppvattningstillfällena var det van-
ligt att man packade snön innan man satte igång 
uppvattningen. Det kunde då ske med en for-
donsdragen gummidäckvält eller en packplåt.

Vid rätt väderlek kunde man på detta sätt byg-
ga upp en 60 cm tjock is, bärbar för en lastbil, på 
ett par-tre veckor under förvintern – att jämföra 
med en osäker väntan på naturens ordning till 
någon gång under hög- eller senvintern. Säsong-
längden med bärig is kunde dubblas eller tre-
dubblas. Tidsplaneringen av vinterdrivningarna 
blev avsevärt säkrare. 

Isavläggen var i regel färdigpreparerade senast 
under januari månad. Vägsystemet på avlägget 
hölls mestadels trafikerbart genom successiv till-
körning av nytillkommen snö. Plogning tillgreps 
vid behov. 

Uppvattningstekniken tillämpades även på 
vinterbasvägarnas sjösträckor. När prepare-
ringen var klar skedde underhållet med plog-
ning eller snöpackning, beroende på den teknik 
man tillämpade för väghållningen. Plogning var 
gängse teknik för de allmänna isvägar som an-
vändes i Norrland.   ❏

Slutord 
Min slutsats av denna retrospektiva betraktelse 
är att skogsbrukets tekniker och praktiker – i 
samarbete med maskintillverkare, forskare och 
andra aktörer – lyckades besegra kung Bore och 
t o m göra honom till sin vän. Bore var en spän-
nande vän, ofta pålitlig men ibland ytterst nyck-
full, som man lärde sig hantera. Under 1950-ta-
lets senare hälft utvecklade man kunskap, teknik 
och metoder som gjorde att vintervägarna och 
isavläggen verkligen blev logistiskt funktions-
dugliga, särskilt i de mekaniserade transportsys-
temen. Vinterdrivningstekniken i här beskrivna 
former blev emellertid inte särskilt långlivad. 
Bilvägnätets utbyggnad och  nedläggningen av 
flottlederna gjorde att vinterbasvägar och isav-
lägg försvann.  Skotningsteknikens utveckling 
gjorde stora snödjup till ett lätthanterligt pro-
blem i terrängtransporterna.  ❑

MEKANISERINGEN I NORRLAND

Uppvattningsaggregat i transportkälke med 
handborrå och bränsletank 
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1Den topografiska, klimatiska och växtgeografiska 
norrlandsgränsen omfattande Norrland, Dalarna 
och större delen av Värmland.
 2SDA blev 1957 Forskningsstiftelsen SDA. År 1964 
slogs SDA, Mellan- och sydsvenska skogsbruket 
arbetsstudier (MSA) och Värmlands skogsarbets-
studier (VSA) samman och bildade Forskningsstif-
telsen Skogsarbeten, som så småningom utvidga-
des och blev Skogforsk.  
3Intressant är att ÖSA redan 1954 presenterade ett 
fordon med dessa principlösningar. Det blev ”bäst 
i test” vid SDA:s fordonsprov i snörika Stöttingfjäl-
let vintern 1955-56. Av någon anledning – som 
förf. inte lyckats klarlägga - fullföljdes inte det ut-
vecklingsspåret av ÖSA. Man satsade på den en-
kroppade Bamsen
4Trekvartsbandaren fick sedan snabbt konkurrens 
av den allhjulsdrivna skotaren med stora hjul och 
(givetvis) midjestyrning, men det är en annan his-
toria. 
5”Snöstabilisering” är den professionella termen 

för ”snöpackning” 
6Gallring var den dominerande avverkningsformen 
under 50-talet.
7Datainsamling från 134 drivningsobjekt som 
kördes med traktor vintern 1959-60 visade bl a 
följande: Traktoriseringen hade slagit igenom i 
främst Västerbotten och Norrbotten. Kombinerad 
terräng- och basvägstransport var dominerande 
metod. Körsträckan var i medeltal 1,8 km och 
maximalt 8 km. 79 % av dragfordonen var mjuk-
gående helbandtraktorer (typ Bamsen och Fiat 
CF 25), 18 % hade halvband och 3 % saknade 
band. För pålastningen hade 84 % av ekipagen 
olika varianter av linkran, 4 % griplastare och 12 
% lastades för hand. Ca 80 % av traktorerna var 
inlejda. (Ur Forskningsstiftelsen SDA, Redogörelse 
nr 1, 1962).
8Vid 1960-talets början låg totalvikten för traktor-
ekipage kring 10-15 ton och för lastbilsekipage 
kring 20-25 ton.

Här tas endast sammanfattande skrifter upp. I des-
sa finner man hänvisningar till andra källor. 
1. Studier över klimatet i Norrland, Dalarna och 
Värmland. Skogshögskolan. Studia Forestalia Su-
ecica nr 19. (B.Ager 1964) 
2. Preparering av virkesavlägg på is. Skogshögsko-
lan. Studia Forestalia Suecica nr 1. (B. Ager 1963) 
3. Olika fordons framkomlighet och användbarhet 
i snö eller på därmed jämförliga undelag. Forsk-
ningsstiftelsen SDA. Meddelande nr 62 (C E Malm-
berg 1959) 

4. Den snöpackade vägen III Fältförsök och praktisk 
tillämpning. Föreningen Skogsarbetens och Kungl. 
Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning (SDA). 
Meddelande nr 56 (A. C:son Leijonhufvud 1955)
5. Om snöns egenskaper och snöstabilisering – en 
sammanfattning av 1950-talets svenska försök. 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten. Meddelande nr 
3 (B. Ager 1965).
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