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Sågen
som kommer till
virket

MOBILT Om inte virket kommer till sågen får sågen komma

till virket. När kundunderlaget för det fasta sågverket
minskade insåg Bengt Davidsson att något måste göras.
Lösningen blev en mobil såg.

När SKOGEN besöker Bengt Davidsson har han kört
traktorn och sågen de fyra milen från Vånga i Östergötland till Johan Fransson utanför Grytgöl. Traktorn står
bokstavligen på plats hos stockarna i skogen.
– Det är inte första gången Bengt är här. Han brukar
få komma med något års mellanrum. Efter vinterns
stormar betalas det sämre för virket och när jag har
små volymer passar det bättre att såga upp det på plats.
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Byggmaterial behövs alltid på en gård, resonerar Johan
Fransson.
DET BÖR VARA MINST TRE PERSONER för att arbetet ska fungera
smidigt. Den här dagen är de fyra personer och alla är
fullt sysselsatta hela tiden. Johan Fransson har bjudit in
Mattias Svensson och Mikael Olofsson som lägger
undan det sågade virket. Själv fyller han på med stockar
och kör bort högarna med sågat virke. Bengt Davidsson
sköter själva sågen.
– Jag kom till Johan för någon dag sedan, säger Bengt.
Ryktet går och när skogsägarna vet att jag är på plats
brukar det ofta bli ytterligare några kunder. Många

”JAG BRUKAR
SÅGA 80 TILL
150 STOCKAR
PÅ EN DAG. IGÅR
VAR DET 100.”

gånger säger de att det kanske är tio stockar som ska
sågas, men när jag kommer på plats ligger det tjugo,
ler Bengt.
HAN ANVÄNDER EN CIRKELSÅG från finska Kara Master. Även

om måtten ställs in digitalt är det ett tungt arbete. Kara
Master rekommenderar minst 100 hästkrafter på traktorn, men Bengt anser att det bör vara minst 120. Bengts
nya traktor har 160 och drar tio till tolv liter diesel per
timme under sågning. Det tar 30 minuter för Bengt att
plocka ner sågverket och vara klar för avfärd. För att få
allt i ordning vid ankomsten behöver han 40 minuter.
Bengt är nöjd med utrustningen, även om några små-

fel dyker upp då och då. Bland annat har sågaxeln gått av
någon gång.
– Jag brukar såga 80 till 150 stockar på en dag. Igår var
det 100, säger Bengt. Efter Gudrun sågade jag 22 000
stockar. Upp till 60 centimeter i diameter funkar bäst,
men det går att såga grövre om man vill. I går sågade jag
22 stycken en tum åtta på en stock som höll 60 centimeter i diameter.
NUMERA HÅLLER SIG BENGT mest inom en radie på sex mil

från hemmet. Tidigare for han runt i ett betydligt större
område. Oftast är han på samma plats upp till en vecka.
Vissa år har han sågat hela året och andra år är det några
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 Vi åker direkt till kunden och sågar det de efterfrågar, säger Bengt Davidsson.

månader. Fler vindfällen har en tendens att skapa mer
arbete. Det är tall och gran som sågas till 98 procent,
även om några enstaka aspar och björkar åker med.

mycket snickerier och gärna takarbeten. Ironiskt nog
sågar de inte själva virket till snickeriverksamheten.
Volymerna är stora och det blir billigare att köpa det.

– ATT SÅGA FINNS I SLÄKTEN säger Bengt. Farfar startade ett

MEN BENGT UPPLEVER att kvaliteten på den sågade varan har

sågverk någon gång på trettio- eller fyrtiotalet. Han
hade 16 anställd. Jag har sågat 1983. Från början var jag
anställd på bruket i Skärblacka och körde eget på sidan
om. Då sågade och hyvlade jag mycket och sålde virket.
I dag kör vi sedan 16 år enbart med det mobila sågverket.
Vi åker direkt till kunden och sågar det de efterfrågar.
Företaget heter BD:s mobilsåg och är en familjeverksamhet med fem anställda. Utöver sågningen utför man

försämrats under åren och tror att snabbväxande virke
på tidigare åkermark och för hårda gallringar skulle
kunna vara några orsaker. Samtidigt tycker han att
skogsägaren inte får betalt för att leverera hög kvalitet,
framför allt när det gäller gran. Det leder till att när
Bengt tar sågen till skogen får han ofta såga det fina
virket som får stanna på gården. n
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