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Hur långt tillbaka i tiden som den här ty-
pen av såg har funnits är inte klarlagt, men 

på 1600-talet började de första exemplaren av 
dem dyka upp här och var i landet. Ett av dem 
kan beskådas på Skoklosters slott. Där finns ett 
rum som kallas det ofullbordade rummet. Här 
pågick byggarbeten fram till 1676 då slottsher-
ren gick ur tiden och byggkassan tog slut. Arbe-
tarna lämnade rummet i halvfärdigt skick, men 
verktygen blev kvar. Ingen lär ha rört något i 
rummet sedan dess och där, på väggen hänger 
en – stocksåg. 

Det är en såg som med all sannolikhet är 
tillverkad i Sheffield i England som på den tiden 
var världsledande inom detta område. 

Karaktäristiskt för de här sågarna är ”M-
tandningen”, det vill säga sågtänder i form av 
stående M. Det är en tandform som lär ha ut-
vecklats i Tyskland redan under 1400-talet. 

Men det var i England som tekniken för att 
stansa ut sågtänder hade uppfunnits. Det var en 
teknik som engelsmännen sedan var ensamma 

om i nästan 200 år. Det sägs att svenska sågtill-
verkare ska ha kommit över tekniken genom 
industrispionage vid slutet av 1700-talet.

Sådana här sågar användes vid trädfällning 
i flera länder runt om i Europa. Deras främsta 
förtjänst var att de vedförluster som yxorna 
åstadkom eliminerades. 

I Sverige såg man vid den här tiden ingen brist 
på skog. Sågarna kunde därför inte konkurrera 
med yxorna, som var både billigare och faktiskt 
också effektivare.  En bit in på 1800-talet hade 
dock läget blivit ett annat. Runt städerna och i 
bergsbygderna började det bli brist på åtkom-
lig skog. Man började då räkna på hur mycket 
virke som gick förlorat när träden ”fälldes och 
avtrummades” med yxa.

En av entusiasterna och pådrivarna för att 
introducera sågar i svenskt skogsbruk var den 
framstående skogsmannen Israel af Ström, ofta 
kallad ”den svenska skogshushållningens fader”.   
I hans Handbok för skogshushållare från 1832 
kan man i kapitlet om avverkning, läsa följande: 

Stocksågen 
– värd att minnas

Stocksågen med sitt kraftiga sågblad och handtag i båda ändar var 
vanlig i de svenska skogarna fram till 1900-talets mitt. Rätt skränkt och 

skärpt var den ett effektivt verktyg som lätt skar av de kraftigaste 
stammar. Idag är den nästan glömd, men fortfarande kan man hitta 

slitna exemplar i bodar och logar i skogsbygderna. 

Rolf Johansson är ett välkänt namn i hela Skogssverige.
Efter flera skogsjobb verkade han från 1970 som huggarin-
struktör i det svenska skogsbruket. Han hade också uppdrag 
i bland annat USA, Australien och på Nya Zeeland. 1980 
startade han det egna bolaget Huggarna Konsult. Under 
1990-talet blev han en uppskattad instruktör även i Ryssland 
och Lettland. Vad han inte vet om handsågar, motorsågar och 
manuellt skogsarbete är förmodligen inte värt att veta.
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Till fällning äro yxor tjenligare än såg, men till 
aftrummning borde såg nyttjas åtminstone på 
tjocka stammar och der brist är på skog. Är så-
gen god och väl uppskuren, samt sågarne vane, 
så går sågningen lika fort som huggning, i annat 
fall långsammare; men man besparer på grofva 
stammar genom sågning 1/6 af den skog som 
hugges till ved, hvilken sjättedel, vid hugg-
ning går bort i spån. För att lindra sågningen 
kunna inhugg göras med yxa på tre sidor af 
stocken, endast en smal spåns bredd borthug-
ges, men det är den förnyade inhuggningen 
som medtager så mycket träd. På dyrbarare 
träd måste dock såg nyttjas till afskärningen. 
I Preussen och Sachsen nyttjas såg både till 
fällning och aftrummning efter fällningen, 
och man anser der som stor misshushållning 
att begagna yxa till andre stammars afhugg-
ning efter fällningen än de som hafva mindre 
än 6 tums diameter. Länge torde dock dröja 
innan detta bruk kan införas i Sverige; men 
man bör börja med att vid vedhuggning be-
tala varje sågad famn med 1/6 högre pris än 
man betalar för huggen ved, och skall man 
derigenom så småningom införa bruket af 
såg in skogarna. 

Den ved som avses artikeln är famnved, i 
de flesta fall lika med brännved. Här höggs 
bitarna i längder av 90 cm (ca en 1/2 famn), 
därav det stora bortfallet vid yxhuggning. 
Kolved som var ett annat stort sortiment av-
höggs i längre bitar.  

Hur fort bruket av sågar ökade är svårt att 
veta, ganska långsamt och sporadiskt är nog 
ett bra antagande. 

Bland intressanta notiser från den tiden 
som ger en viss indikation kan nämnas ett 
avsnitt från ”Skogswärdering wid Riddar-
hyttan” från 1835 av Jakob Jakobsson.   Där 
kan man bland annat läsa följande: 

Att föreslå skogens affällning med såg, lik-
som dess afhuggning till Kholwed medels såg-
ning, skulle ännu möta för många motsägel-
ser, och för mycket owilja bland folket, som af 
owana skulle anse det som galenskaper, men 

dermed skulle man än ytterligare vinna minst 
6 procent om intet deröfwer, med tjenlige så-
gar, går det lika fort, som nu huggningen skjer 
med yxor.  I Mora socken af Kopparbergs Län, 
sågas inte obetydligt Kholwed af så kallad 
Taxad skog, enligt tillförlitliga uppgifter.

Vid Norns bruk hade brukspatronen Jakob 
Nils Tersmeden 1842 intresserat sig i ämnet 
och uppdrog till ”inspektorn” att skaffa två á 
fyra sågblad för att göra försök med att införa 
sågning vid fällning. Hur försöket utföll är inte 
känt, men 1856 inköptes en stocksåg från Nyby 
Bruk att användas ”vid fällning av dyrbarare 
träd”.

I Godegårds Bruks skogsskötselinstruktion 
från 1863 kan läsas att träd grövre än 12 tum 
skall fällas och kapas med såg för att spara virke.

De sågar som stod till buds vid mitten av 
1800-talet var tydligen ”de engelska” med M-
tandning och ”Nybysågen” som hade vanliga 
spetständer.  Sannolikt gick inte kapningen 
snabbare, yxan var oftast minst lika effektiv, 
även då sågen var ny och välfilad.  En nackdel 
var förstås också att det krävdes två man för att 
hantera en stocksåg. 

Nyby Bruk erbjöd också blad till bågsågar och 
ramsågar,  sådana där man spänner bladet ge-
nom att tvinna ett rep. Bågarna tillverkades ofta 
av kraftiga grangrenar. De här sågarna spelade 
dock ingen större roll i skogsbruk. De dög bara 
till att såga klenare stammar med – och sådana 
kunde man utan större vedförluster hugga med 
yxa.  

Sedan Nybysågen kommit ut på marknaden 
verkar det som att den blev populärast, kanske 
på grund av att den var lättast att få tag på. Av 
egen erfarenhet vet jag också att den är lättare 
att fila. Möjligheten att köpa lämpliga filar från 
samma tillverkare bidrog säkert också till Nyby-
sågens popularitet. 

År 1842 betingade en Nybysåg 9 riksdaler 16 
banco inklusive två filar. Huggarlönen för en 
famn ved var då 3 riksdaler banco.  De här upp-
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M-tandningen hos de engeska sågarna lär ha 
utvecklats i Tyskland på 1400-talet.

Spetstandningen introducerades på 
1840-talet med Nybysågen.

En ”engelsk såg”, med stor sannolikhet tillverkad i Sheffield. En 
såg av den här modellen glömdes under andra halvan 1600-talet 

kvar i det ofullbordade rummet på Skokloster

Olika tillverkare utvecklade olika sorts sågtän-
der. Den här kallas skraptandning.

Sista utvecklingssteget. Så här såg "moderna" 
stocksågar ut när de slogs ut av motorsågarna 
på 1950-talet. Modell 915, en hyveltandad såg 
från Sandviken.

gifterna finns i en skrift utgiven av Sällskapet för 
nyttiga kunskapers spridande. Ett litet tips finns 
där också:

Då sågning skall ske i mycket feta furuträd, fast-
nar märendels kåda på sågen, hvilket försvårar 
arbetet; men detta afhjelpes lätt om en i smält 
ister uppblött ylleklut medtages, med hvilken 
sågbladet före och under sågning gnides, hvari-
genom kådans seghet förmildras.

Man kan nog säga att stocksågen befann 
sig på försöksstadiet fram till 1850 för att sedan 
bli mer och mer vanlig. Genom sågverksindu-
strins snabba expansion under andra halvan av 
1800-talet ökade också efterfrågan på den här 
typen av sågar. 

I den äldsta av de orderböcker som finns be-
varade från Nyby Bruk finns en notering från 
den 18 september 1842 på beställning av en 
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Författaren med den stocksåg av märket
Pio som han 16 år gammal inledde sin
skogliga bana med.
– Pappa lånade ut både mig och sågen
till en granne som behövde hjälp med 
att avverka ett skifte. Jobbet räckte hela 
vintern, och sen  har det bara fortsatt.  
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stocksåg till Sörfors Bruk, att sändas med Ång-
fartyget ”Torshälla”. Hur länge man kunde köpa 
sågar från NB, som var företagets varumärke, 
vet jag inte, men 1864 beställdes av Norns Bruk 
en stocksåg för en huggares räkning.

Efter hand kom nya tillverkare på marknaden, 
till exempel Ernst Stridsberg, som 1876 startade 
tillverkning av sågar i Torshälla. Några år 
senare flyttade rörelsen till Trollhättan och 
förvandlades till Stridsberg & Björk, som 
tillverkade sågar under namnet Pio. Sandvi-
ken började tillverka ämnen till stocksågar 
1871, och färdiga sågar cirka 15 år senare. 

I slutet av 1800-talet dök en modifierad 
sågmodell upp. Nykomlingen hade handtag 
bara i en ände av sågbladet. Timmersvansen 
hade sett dagens ljus och den blev omgående 
mycket populär, i synnerhet i norra Sverige. 
   Sågblad till bågsågar har funnits under hela 
den här tiden. Dock blev inte bågsågarna 
vanliga i skogarna förrän på 1920-talet, då 
det för första gången dök upp mer ända-
målsenliga bågar.

Under den ett sekel långa handsågsepoken 
utvecklades naturligtvis sågarna och blev 
med tiden allt bättre. För grova stammar 
blev de så småningom effektivare än yxan. 
Klena träd höggs däremot med yxa ända till 
dess bågsågarna så småningom började kun-
na konkurrera. 

M-tandade sågar var vad som gällde fram 
till den spetstandade Nyby-sågen dök upp 
vid mitten av 1800-talet. Under årens lopp 
har det också funnits andra typer av skärtän-
der. Det dröjde dock ända till 1935 innan hy-
veltandade sågar började tillverkas av Sand-
viken och Stridsberg & Björk. Märkligt nog 
var sådana vanliga i Amerika långt tidigare, 

det första patentet på tandningen är från 
1863. En hyveltandare kostade 1950 knappt 
50 kronor med handtag, men då följde det 
inte med några filar.

Jag har under årens lopp provat ett antal 
olika modeller av stocksågar och timmersvan-
sar från olika tillverkare. Jag har lärt mig filning 
och skränkning och många gånger frapperats 
över hur effektiva välskötta stocksågar och tim-
mersvansar är i skogen. Men  under 1950-talet 
tog motorsågar över deras roll – för att i sin tur 
snart nog ersättas av skogsmaskiner.  De gamla 
stocksågarna och svansarna förpassades till bo-
dar och vindar där de för vart år som gick blev 
allt mer patinerade och rostbruna av overksam-
heten. Fortfarande kan man hitta dem lite var-
stans. När nya generationer tar över de gamla 
torpen och gårdarna i skogsbygderna brukar de 
dyka upp på loppisar och i kuriosabutiker. 

Att skränka och fila en såg så att den får det 
rätta bettet är ett hantverk som kräver träning 
och åter träning. Men det ger en skön känsla 
och stor tillfredsställelse att sätta sågen i ett träd 
och känna hur den biter. Och jag önskar att en-
var som stöter på en gammal såg ska skänka en 
tanke åt att det kan vara just en sådan som fällt 
träden till det hus den kanske återfanns i. Det 
är sågar av den typen som bokstavligt var med 
om att bygga det Sverige med röda hus och la-
dugårdar som vi värderar så högt. Det var också 
de som fällde träden och sågade den ved som 
värmde våra föräldrars och farföräldrars bostä-
der under krigsårens kalla vintrar. Tänk så – och 
se till att ge gamlingen du hittat en smula om-
vårdnad. Avlägsna rosten, olja in handtagen och 
ge den en hedersplats på bodväggen. Det är den 
mer än väl värd.  q
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