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Förord

Det finns ett stort utbud av såväl äldre typer av 
handredskap och maskiner som modernare, mer 
tekniskt avancerade. Detta gör marknaden oöver
skådlig för den utövande kulturminnesvårdaren 
och naturvårdaren. Vilka fördelar och nackdelar 
har de olika typerna? Vilken teknisk lösning är 
lämpligast? Varför är vissa tekniska lösningar bätt
re än andra etc? Frågeställningarna blir många.

Denna bok är ett försök till strukturering av äm
net och upptar bl.a. utvecklingen av vissa äldre 
fortfarande användbara typer, en redogörelse av 
befintligt utbud på marknaden samt en i görligas
te mån teknisk beskrivning och utvärdering. 
Skriften vill inte göra anspråk på att vara tekniskt 
heltäckande eller fullständig. Rekommendatio
ner av namngivna fabrikat görs inte, endast av ar
betssätt, tekniska lösningar, konstruktioner, me
toder m.m.

Bildmaterialet är hämtat ur flera skrifter med 
tillstånd av respektive författare/förlag, till vilka 
vi tar tillfället i akt att rikta ett varmt tack. Bilder 
utan angiven källa är tagna ur bl.a. äldre uppslags
verk, kataloger, broschyrmaterial och foldrar.

Boken ingår i en serie handböcker som förfat
tas av riksantikvarieämbetets specialister för att 
underlätta det praktiska arbetet med att vårda 
kulturminnen och hålla landskapet öppet. Där 
hundratals liar svingades förr i världen måste vi 
idag tillgripa vår tids arbetsredskap, här som på 
alla andra områden. Då är det väsentligt att detta
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kan göras med kunskap om vilka möjligheter som 
bjuds. Jochen Kühne som författat denna skrift 
har lagt ned mycket arbete på att skaffa sig över
blick över området. Det är vår förhoppning att bo
ken skall fylla ett stort behov.

Gustaf Trotzig 
Fornminnesavdelningen

Slåtter med slåtterbalk. 
Foto Jochen Kühne.
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1. Avverknings- och röjningsredskap

HUGGANDE REDSKAP 

Yxor
Yxan är ett av människans äldsta redskap och har 
fortfarande inte spelat ut sin roll som verktyg, 
trots relativt små förändringar. Utvecklingsmäs- 
sigt ligger den till grund för ett flertal andra red
skap i denna skrift, varför några av yxans tidigare 
former här presenteras i bild. Amvändningen av 
de förhistoriska yxorna skilde sig säkert en hel del 
från senare tiders bruk. Hällristningar från brons
åldern visar t.ex. att yxliknande föremål använts i 
kultiska sammanhang.

Skåne och västkusten bör ha mottagit de första 
människorna för omkring 14.000 år sedan, då in
landsisens avsmältning hade hunnit så långt att 
dessa delar av landet låg blottade. Det skulle ta yt
terligare ca 5.000 år (omkring 7.000 f.Kr.) innan 
inlandsisen helt hade avsmält. Tidsmässigt befin
ner vi oss i en period av människans historia som 
benämns äldre stenålder (ca 12.000-4.200 f.Kr.)

I början av denna period var klimatet kyligt och 
torrt men förändrades successivt till ett allt milda
re klimat som i slutskedet kan betraktas som 
mycket varmt. Landskapet förändrades från ett 
kargt trädlöst tundralandskap till ett landskap 
med lövblandskog där eken dominerade. Befolk
ningen som sannolikt utgjordes av spridda kring
vandrande smågrupper på tre till sex familjer, liv
närde sig främst på jakt och fiske samt insamling 
av ätliga växtdelar. Redskapen som användes var
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spjut och pilar, försedda med flintspetsar, harpu
ner och krokar av ben samt skaftredskap av hjort
eller renhorn, s.k. renhornshackor. De sistnämn
da utgörs av en hornstam med ett bibehållet 
stycke av en gren som var tillspetsad, mejselfor- 
mig eller urholkad för insättning av en flintudd. 
Detta redskap kan sägas vara den tidigaste före
gångaren till den moderna yxan, men nyttjades 
troligen inte som en sådan, utan snarare som ett 
hack- och slagredskap.

Ur denna enkla typ utvecklades redskapet från 
enkla skiv- och kärnyxor till mer ändamålsenliga 
flintyxor och trindyxor av olika bergarter.

Först under yngre stenåldern (ca 4.200-1.800 
f.Kr.), då de förstajordbruken började etableras i 
form av svedjebruk och människan började hålla 
boskap, ser vi en avsevärd förbättring av yxan som 
huggredskap. Från denna tid är den tunnnackiga 
flintyxan som påträffats i tusentals exemplar i 
Skandinavien, en slank yxa med fyrsidig genom-

Kärnyxa.

Trindyxa.

Tunnackiga flintyxor. 
Den vänstra med 
oslipad yta. De 
tillverkades under 
yngre stenålder.
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skärning och svagt välvda bredsidor och samtliga 
ytor slipade. Längden varierar från 15-20 cm upp 
till 40 cm.

Nu hade människan fått ett utmärkt huggred- 
skap som gav henne möjlighet att effektivt röja 
och avverka den skog som stod på tänkta svedje- 
ytor. Sentida praktiska försök av bl.a. danska fors
kare har visat med vilken förbluffande hastighet 
träd kan fällas med detta redskap.

De hittills beskrivna yxorna var sannolikt skafta- 
de på så vis att yxan sattes fast i ett i skaftänden 
gjort hål eller i en klyka som kompletterades med 
någon form av snörning av senor eller hudrem
sor.

Den s.k. skafthålsyxan blev nu allt vanligare, 
dock inte så mycket som arbetsredskap utan som 
strids- och statussymbol. Som framgår av namnet 
var dessa yxor hålförsedda och skaftet kunde såle
des stickas in i yxan och troligen fanns även här 
någon form av fastsnörning eller kilning.

Båtyxa. Benäm
ningen kommer från 
yxans båtform.

Skaffad tunnackig flintyxa.
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Skafthålsförsedda 
bronsyxor, troligen 
använda i kultsam- 
manhang.

Olika typer av yxor
trän bronsåldern, ca 
1800 f.Kr.-500 f.Kr. 
Från vänster kantyxa 
avsatsyxa samt två 
holkyxor.
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Rekonstruerat exempel på skaftad holkyxa.

Smidd holkyxa från 
tidig järnålder.

Yxtyper från järnål
dern med ovalt ut
formade skafthål.

Under järnåldern (500 f.Kr.-1050 e.Kr.) för
bättrades vapen och redskap ytterligare, främst 
genom införandet avjärnet som bruksmetall med 
dess förträffliga egenskaper. Råvaran utgjordes av 
sjö- och myrmalm. Yxan förekom fortfarande som 
holkyxa, tillverkad i smide, men utvecklades 
snabbt till skafthålsyxa där skafthålets omform
ning till oval form var den tekniska förbättringen. 
Redskapet satt ordentligt fast på skaftet och kun
de inte, som tidigare, vrida sig på detta.
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Under historisk tid har materialet i yxan för
bättrats väsentligt, allt eftersom människan lärt 
sig hantera järnet bättre och göra det härdnings- 
bart, fram till dagens lege rade stålsorter. Utform
ningen av yxan har varierat efter användningsom
råde, men även lokala varianter förekommer.

NORRBOTTEN DALARNA p/NLAND 7 XS KL AND

Olika varianter och 
modeller av yxor.

V. NORDAMERIKA

Den moderna huggyxan tillverkas, i tekniskt av
seende, i två olika varianter, nämligen ”stålad yxa” 
och ”helstålsyxa”, varav den sistnämnda yxan tor
de vara den vanligaste. Tidigare kunde det hända 
att stålet pa den stålade yxan kunde lossna vid 
stark kyla, vilket inte förekommer med dagens 
moderna tillverkningsmetoder.
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LM JU KT \ 
SMIDESSTÅL 
EGGSTÅL—

Den stålade yxans tillverkningsfaser

ÄMNET KLIPPES UR 
STÅLSTANGER

HALPRESSAS
mf\L/

Xv>1

FORMPRESSAS

SMIDES UT

GROVSLIPAS,
SMÄRGLAS

HÄRDAS, ANLÖPS- 
POLERAS, MÅLAS

Helstålsyxans tillverkningsfaser.

Skaftnacke Yxans "anatomi
Skaft ryggÖga Läpp (öra)

Skaftknopp

Skaftbuk

Huvud-Skaft

Två olika typer av huggyxor tillverkas och mark
nadsförs i Sverige, nämligen ’Yankee” och ”Tur
pentine”. Bägge är amerikanska provinsmodeller 
som tillverkats bl.a. i Sverige och för länge sedan 
slagit ut de gamla svenska landskapsmodellerna.
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Yxa av "Yankee"-typ.

Yxa av "Turpentine"-typ.

Yankee-modellen är enklast i formen, men i re
gel inte så smäcker som Turpentine-modellen, 
vars ”läppar” eller ”öron” dessutom stärker skaftet 
i infästningen.

Ytterligare en modell förekommer i handeln, 
nämligen stålplåtsyxan, tillverkad helt i stålplåt 
med påsvetsad kluven skaftholk. Yxan utmärker 
sig främst för sin låga vikt.

Vid köp av yxa, se till 
att den är felfri.

FELFRI FELSMIDDA SKEVT 
YXA SKAFTAD
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Slipningen av yxan skall ske på en väl vattenbe- 
gjuten slipsten och aldrig på en smärgelslip- 
maskin eftersom härdningen avyxeggen kan ska
das. Fil eller bryne kan också användas.

Egglinjens utformning 
är viktig. M står för 
egglinjens tänkta 
medelpunkt och T står 
för yxans tyngdpunkt.

Tvärsektioner av 
yxeggar.

Grövre
egg

hårt
trä

Tunnare Kilformad Skålslipad 
egg egg egg

mjukt klyvning fel 
trä slipning
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En god regel vid val av skaftlängd är att skaftet 
skall vara lika långt som armlängden. Vid skaft- 
ning av yxan bör skaft med så långt som möjligt 
genomgående fibrer väljas och helst av trädslaget 
hickory. Skaft av plast eller limmade konstruktio
ner undviks. Tillpassningen av träskaftet görs när 
detta är helt torrt och lämpligen med hjälp av en 
trärasp.

Yxan drives på skaftet genom kraftiga distinkta 
slag på skaftknoppen och i skaftets längdriktning. 
Kilspåret sågas upp, rakt i ”ögats” längsta utsträck
ning och i 1/3 av yxögats längd. Träkil rekom
menderas och tillverkas av torrt rätfibrigt virke 
samt doppas i lim före islagningen. Innan kilen är 
helt indriven görs ett par skåror i höjd med skaft
änden, varefter kilen helt slås in och därefter lätt 
bryts. Vid skaftbrott skall aldrig kvarsittande bitar 
i yxögat värmas ur. Använd istället ett borr.

Fiberriktningen i 
skaftet är viktigt.

Brottrisker

Brottrisker

Svaga skaft

x

En skåra på vardera sidan av kilen 
tjänar som brottanvisning, när den

Kilning med träkil.
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LÄMPLIGA YXVIKTER

Röjning, ung- 
skogshuggning

Gagn virke, 
barrträd

Gagnvirke, 
hårda lövträd

Ungdom
Vuxna

0.6-0.7 kg 
0.7-0.8 kg

0.8-1.0 kg 
0.9-1.2 kg

1.0-1.3 kg
1.3-1.7 kg

Värdering: trots sin långa historia har yxan inte 
helt spelat ut sin roll som arbetsredskap utan är 
ett gott verktyg eller komplement till annan ut
rustning vid exempelvis röjningsarbeten och 
mindre awerkningsarbeten.

Röjknivar
De moderna röjknivarna härstammar från de pri
mitiva röjningsredskap som människan använt sig 
av sedan jordbrukets begynnelse, men framför 
allt från den tid i Norden då den omfattande ny-

Exempel på tidiga 
röjningsyxor.
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odlingen ägde rum, omkring 500 e.Kr. Exempel 
på liknande primitiva redskap är de så kallade röj
nings-, förhuggare- eller rotyxorna, vilka utgörs av 
träskaftade utsmidda järnplåtseggar av olika ut
formning. Ur dessa enkla former utvecklades spe
cialredskapen, från olika typer av lövknivar och 
lövhackor till röjknivar. Utformningen kunde va
riera från landskap till landskap och även lokala 
varianter förekommer. Likheten mellan moder
na röjknivar och dessa gamla former är i vissa fall 
slående.

Olika typer av löv
knivar och lövhackor.
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EXEMPEL PÅ I HANDELN FÖREKOMMANDE RÖJKNIVAR

Röjkniven "Kraft".

Verksamhetsområde: röjning av klen sly, speciellt 
vid stor stenforekomst, t.ex. på och i anslutning 
till gravrösen, stengärdesgårdar etc.

Värdering: tack vare skaftets utformning erhålls, 
som namnet anger, god kraft vid röjningsögon- 
blicket. Snittytan kan läggas jämförelsevis mycket 
lågt inom verksamhetsområdet. Åtkomligheten 
är god liksom möjligheten till selektiv röjning 
utan risk för skador på kvarlämnat plantmaterial. 
Enkel och riskfri att använda. Röjningskapacite- 
ten är dålig utanför verksamhetsområdet.

Röjknivarna "Kvick
en" och "Snabben".

Verksamhetsområde: från sly till normalröjning 
inom mindre arealer och även vid stor stenfore
komst.

Värdering: kan i viss mån användas som röjkniven 
”Kraft” tack vare sina krokförsedda klingspetsar,
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som dessutom delvis skyddar eggen mot sten- 
huggning. Dessa verktyg rekommenderas inte att 
användas som ryckröjare någon längre tid. Skaft
utformningen på röjkniven ”Snabben” är dock 
bättre i detta avseende. Röjknivarna kan bedömas 
som bra och ändamålsenliga inom sitt verksam
hetsområde. De är dessutom enkla att använda.

Röjkniven "Vet- 
landahacken".

Verksamhetsområde: normalröjning inom mind
re arealer.

Värdering: avsaknaden av krokförsedd klingspets 
gör att denna röj kniv ej är så universell och inte 
har samma skydd för eggen som röjknivarna 
”Kvicken” och ”Snabben”. ”Vetlandahacken” vin
ner i gengäld på sin åtkomlighet och har i övrigt 
samma fördelar och värdering som de två senast 
beskrivna knivarna.

Röjningsyxan
"Sandvik".

Verksamhetsområde: normalröjning inom mind
re arealer.

Värdering: tack vare den lätta konstruktionen 
med den inspända smala klingan är detta kanske
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det bästa alternativet inom verksamhetsområdet. 
Konstruktionen är i längden inte så tröttande för 
användaren. Den smala klingan kräver mindre 
kraft vid röjningstillfället än de flesta tidigare be
skrivna röjknivarna. Arbetet behöver inte avstan
na någon längre tid vid eventuell stenhuggning 
eftersom klingan snabbt är utbytbar utan verktyg 
och den skadade klingan kan slipas/filas vid an
nat tillfälle.

Vanlig huggyxa: se avsnittet ’Yxor”.

SÅGANDE REDSKAP

Sågen har förekommit i vårt land sedan åtminsto
ne järnåldern och kan beläggas genom fynd från 
bl.a. Mästermyr i Slite socken på Gotland. I detta 
fynd, som utgjordes aven hel verktygsuppsättning 
för en smed, fanns två stycken sågar.

Handsågar för röjning och avverkning
Handsågen genomgick under 1800-talet och förs
ta hälften av 1900-talet små, men tekniskt viktiga, 
förändringar och förbättringar. Materialen i så
garna förbättrades, sågtänderna specialiserades 
för olika ändamål, liksom sågarnas utformning. 
Fram till omkring 1950-talet var stocksågen, tim
mersvansen och bågsågen de dominerande sågty- 
perna vid awerkningsarbete. Därefter skedde en 
successiv övergång till motorsågen som omkring 
1960-talet helt hade slagit ut handsågarna vid av- 
verkningsarbeten.

De olika tandtyperna som förekom på hand
sågarna var främst rivtandning, skraptandning 
och hyveltandning.
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Rivtandningen är den ursprungliga tandtypen 
där varje tand skär av, bryter loss och för ut spå
ren.

Tänderna på en skraptandad såg är mer specia
liserade. Vissa tänder skär av fibrerna och andra 
för ut spåren.

Hweltandningen liknar skraptandningen men 
skiljer sig därigenom att en tandtyp är helt tvär
ställd och för ut de avskurna fibrerna på ett hyvel- 
liknande vis.

För att inte sågen skall nypa i sågspåret måste 
ett visst ”svängrum” finnas mellan såg och sågspår. 
Detta åstadkommes antingen genom att sågtän
derna skränks, det vill säga snedställs i förhållan
de till varandra eller genom att vissa eller alla tän
der stukas (förtjockas) vid spetsen.

in—................ ........... ..............

SKRÄNKNING TUNNSLIPNING

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID SKRÄNKNING.

J
 STUKAD 

_ HYVELTAND
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EXEMPEL PÅ TANDTYPER

SKRAPTANDNING

HYVELTANDNING
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Stocksågen användes vid fällnings-och grovtkap- 
ningsarbete och var tvamansmanövrerad, men 
kunde vid behov hanteras av en skicklig yrkes
man. Tandtypen på dessa sagar var främst hyv- 
lingstandning.

Timmersvansen var ett enmansredskap med 
samma arbetsområde som stocksågens. Rivtand
ning var den vanligaste tandtypen. Både stockså
gen och timmersvansen är idag betraktade som 
museiföremål.

Bågsågen är den enda av de nämnda sågtyperna 
som fortfarande finns kvar på marknaden, dock 
inte i så många utföranden som tidigare vad gäller 
bågens utformning och typen av bladinfästning. 
Sågbladen finns i samtliga tandningsutföranden, 
varav riv- och skraptandningen rekommenderas 
vid sågning i klenare virke. Sågtypen är ett för
träffligt hjälpmedel vid vissa beskärningsarbeten 
men kan även vara ett bra komplement till mo- 
torsågen/röjsågen vid mindre röjnings- och av- 
verkningsarbeten som t.ex. fornminnesvård.

Hyveltandad stock-
~\____ såg och hyveltand i

förstoring.

Modernt utformad 
bågsåg.
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Handsågar för beskäming
För beskärningsarbeten finns flera olika special
han dsågar. För grövre arbeten kan en såg av båg- 
typ vara att föredra. Åtkomligheten är dock bättre 
med en såg av klingtyp. Till vissa modeller av den 
senare typen finns ett stånghandtag som tillbe
hör, vilket möjliggör beskärningssågning från 
marken. Effektiviteten och precisionen blir dock 
lidande vid handsågning med hjälp av stånghand
tag.

Beskärningssåg av
bågtyp.

Beskärningssåg av 
klingtyp.

Beskärning med 
stångsåg.
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Motorsågar för röjning och avverkning
Motorsågen är idag det helt allenarådande ”ma
nuella” redskapet vid awerkningsarbete och be
höver väl knappast någon närmare presentation. 
Redan under slutet av 1800-talet gjordes försök 
med mekaniserad trädfällning. Vidunderliga 
konstruktioner prövades där kraftkällan utgjor
des av ”vandringar”, drivna av såväl hästar som 
människor, och kraften överfördes via sinnrika 
konstruktioner till den fram- och tillbakagående 
sågen. Även ångmaskinen prövades i detta sam
manhang men någon större framgång hade inte 
dessa prototyper.

Först omkring 1930-talet kom de första motor
sågarna som var försedda med förbränningsmo
tor, sågkedja av rivtandstyp och som manövrera
des av två man. Endast fällning kunde utföras 
med dessa enormt tunga och svårhanterliga så
gar. Det skulle dröja ända in på 1950-talet innan 
de första mer tillförlitliga och användbara en- 
manssågarna kom till användning. Successivt för
bättrades tekniken, och sågvikten minskade från 
25-30 kg till dagens lätta konstruktioner på mel
lan 4 och 6 kg. Den rivtandade kedjan ersattes av 
den moderna hyveltandningen. Sågen kunde 
hanteras i vilket läge som helst tack vare ny för- 
gasarteknik m.m.

Den moderna motorsågen är än så länge ett oöver
träffat redskap vid awerkningsarbete men också 
ett av de farligaste, trots alla skyddsanordningar. 
Den bör därför användas med försiktighet och re
spekt och endast handhas av en för ändamålet ut
bildad person, utrustad med handskar, hörsel-, 
ögon- och benskydd samt hjälm. Man bör dagli
gen kontrollera att kastskyddet, kedjebromsen, 
kedjefångaren och tomgångsspärren fungerar. 
Kedjan, svärdet, kedjedrivhjuletoch skyddskåpan
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Modem hyveltandad 
motorsågskedja är 
sammansatt av tre 
olika länktyper. 
Uppifrån: tandlänk, 
mellanlänk och 
drivlänk.

skall vara oskadade. Sågen skall ej användas om 
något av ovanstående fel upptäcks utan repareras 
omgående. I övrigt skall tillverkarens instruktio
ner alltid följas liksom de säkerhetsregler som gäl
ler vid skogsarbete.

En viktig punkt som bör beaktas vid val av såg- 
märke och typ, är tillgången till service, repara
tion och reservdelar samt att myndigheternas 
krav på säkerhet m.m. är uppfyllda.

Vid röjningsarbete är röjningsmotorsågen det 
helt dominerande redskapet och torde vara lika 
bekant som motorsågen. Röjningsmotorsågen 
uppträder mer allmänt som användbart, funge
rande och tillförlitligt redskap först under 1960- 
talet och har sedan dess successivt utvecklats till 
dagens moderna och väl genomtänkta röjsåg.

Flera olika röjsågsklingor finns att välja mellan 
för olika ändamål. En del är upptagna under ka
pitlet ’’Slåtterredskap” som gräsröjningsklingor, 
men kan också användas vid röjning av klenare 
sly. För grövre röjningsarbete skall riv- eller hyvel- 
tandade klingor användas med en maximal dia
meter av 225 mm.

Hyveltandad röjsåg- 
klinga t.v.

Rivtandad röjsåg- 
klinga t.h.
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Använd alltid rätt avpassat klingskydd till den 
klinga som används och kontrollera dagligen så
gens olika funktioner. Felaktigheter åtgärdas om
gående. Följ i övrigt tillverkarens rekommenda
tioner. Använd alltid samma personliga utrust
ning som vid motorsågning. Justera såghandtaget 
och bärselen så att arbetsställningen blir bekväm. 
Fulltankad såg skall balansera ca 30-40 cm ovan 
mark. Använd alltid väl skärpta klingor och ansätt 
klingan med fullt varv.

Filning av röjsåg- 
klinga med hjälp av 
hög stubbe och 
filmall.
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Hydrauliskt driven 
kedjestångsåg med 
manuellt buren hyd- 
raulenhet.

Motorsågar för beskäming
Försök har gjorts med stångsågar i motormanuellt 
utförande med såväl hydraulisk och mekanisk 
drivning som tryckluftsdrivning. Gemensamt för 
dem var den sågande enheten, som utgjordes av 
en i änden på stången driven sågkedja, vilken reg
lerades med ett manöverorgan i andra änden av 
stången. Försöken har visat att hydrauldrivning är 
den lämpligaste drivkällan. Ett fabrikat har ut
vecklat en mycket avancerad bärbar enhet där 
hydrauliken drivs med en röjsågsmotor som bärs 
på ryggen i en sele. Gashandtaget är rörligt längs 
manöverstången och medger därmed bekvämt 
arbete på såväl låg som hög höjd. Detta redskap 
bör vara ett utmärkt alternativ vid t.ex. beskär- 
ningsarbeten i fruktträdgårdar och alléer men 
även vid stamkvistningsarbeten och vissa röjnings
arbeten. En av de stora fördelarna är att operatö
ren hela tiden bär med sig kraftkällan och där
med har stor rörelsefrihet.

Ett liknande redskap har funnits på markna
den en längre tid, men med den stora skillnaden 
att kraften har tagits från en separat hydraulenhet 
eller från traktor eller skylift. Fördelen med den
na typ är främst att större skärkraft erhålls. Den 
lämpar sig därmed bäst inom kommunal park
vård och liknande, där tunga beskärningsarbeten 
utförs och där tillgång till traktor eller skylift 
finns. För övrigt kan nämnas att flera olika sågut- 
föranden finns som tillbehör till dessa fabrikat.

KLIPPANDE REDSKAP 

Busksaxar och sekatörer
För beskärningsarbeten samt mindre och svåråt
komliga röjningsarbeten inom exempelvis forn-
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och naturvården finns en rad användbara hand
verktyg som arbetar efter den klippande princi
pen, nämligen busk- och grensaxar samt sekatö- 
rer. Båda verktygstyperna finns i utförande med 
sidoskär eller med motskär samt i ”enkelt utföran
de” och i ”kraftutförande”.

Med ”enkelt utförande” menas att klippet ut
förs utan hjälp av extra kraftförstärkande häv- 
armssystem.

Med ”kraftutförande” menas att klippet utförs 
med hjälp av extra kraftförstärkande hävarms- 
system.

Redskap utrustade med sidoskär utför i allmän
het ett bra snitt så länge skären är vassa och ligger 
väl an mot varandra.

Redskap utrustade med motskär utför också ett 
bra snitt men har tendens att klämma sönder bark 
och intilliggande ved vid motskäret om inte skär
pan är perfekt.

Klenare beskärningsarbeten på höjder upp till 
ca 4 m kan lätt utföras från marken med en stång
sax. Dessa finns i samtliga ovan nämnda utföran
den.

Olika typer av sekatörer. Den högra arbetar med motskär.

Motskärsprincipen.

Sidoskärsprincipen.

Olika typer av busk- 
saxar. Den undre 
arbetar med mot
skärsprincipen och i 
"kraftutförande".
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Stångsaxar av ovan
ligare modell. Hela 
enheten dras neråt 
under arbetsmomen
tet varvid risken för 
spjälkning är stor.

Motormanuella beskämingsredskap
För stora beskärningsarbeten i exempelvis kom
munala parker och trädgårdar kan hydrauldrivna 
varianter av beskrivna verktyg vara att föredra. De 
finns i olika utföranden som tillbehör till den tidi
gare, i detta kapitel, beskrivna hydraulstångsågen 
med separat drivkälla.

Generella rekommendationer för olika utför
anden vid anskaffning av här beskrivna klippande 
redskap är svåra att ge. Det enda säkra rådet är att 
alltid satsa på kvalitet, det lönar sig i längden.

Vissa helmekaniserade awerkningssystem an
vänder sig av en klippande enhet, i stället för en 
sågande, vid fällningsarbetet. Dessa system är ute
slutna på områden som åsyftas i denna skrift och 
kommer därför inte att behandlas vidare.

Konventionell stångsax.
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2. Slåtterredskap

SKÄRANDE REDSKAP

Ett skärande redskap utnyttjar stråets inneboen
de tröghet som mothåll (lien) eller också förbätt
ras denna tröghet genom att man håller i strået 
under awerkningsmomentet (skäran). Det först
nämnda awerkningssättet fordrar ett betydligt 
vassare verktyg än det senare.

Skäror
Skäran är ett av människans äldsta redskap och 
användes redan under stenåldern. Redskapet ut
gjordes då av en tunn, halvmåneformig, eggför- 
sedd flintskiva, som sattes fast i ett bågformigt trä
skaft.

Redskapet förbättrades under bronsåldern, 
främst genom att flinteggen ersattes av en brons
egg. I senare konstruktioner tillverkades skäran 
helt i brons, förutom skaftet. Då användes skäran 
troligen endast för att skära av strået strax nedan
för axet, vilket inte ställde alltför stora krav på egg
skärpan. Eggarna var tandade och awerknings- 
förloppet kan närmast betraktas som en kombi
nation av skärande och sågande effekt.

Flintskära från stenåldern.

Exempel på brons- 
skäror med "tandför- 
sedd" egg.

Skaftade bronsskä- 
ror. Den undre är 
försedd med genom
gående skafttånge.
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Moderna skäror för 
ogräsrensning.

Järnet och smideskonsten gjorde att bl.a. egg
verktygen kunde göras betydligt effektivare. Skä
ran tillverkades nu av järn och indelas efter bla
dets utformning i två typer, vinkelskäran och ba
lans- eller bågskäran.

Vinkelskäran har bladet stående i vinkel från 
handtaget medan balans- eller bågskärans blad, 
från skaftet sett, har ett bakåt-framåtböjt utseen
de. Den senare blev under medeltiden förhär
skande som skörderedskap i större delen av Sveri
ge och användes i vissa delar av landet ända fram 
till slutet av 1800-talet.
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Liar
Lien anses utvecklad från vinkelskäran. Den före
kommer i en övergångsform som så kallad kortlie 
och anses ha nått Skandinavien omkring Kristi fö
delse. Benämningen kortlie eller kortorvslie här
rör sig från det relativt korta skaftet eller orvet. 
Dessa var helt raka eller vinkelböjda så kallade 
knäorv som ej var försedda med knagg eller hand
tag.

Kortorvslien anses ha förts med en hand, even
tuellt med en käpp eller krok som mothåll. Gräs 
eller säd snarare höggs än skars av med denna typ 
eftersom liens flacka vinkel i förhållande till orvet 
gjorde att denna träffade stråna så att säga rakt 
framifrån längs hela eggen. Under vikingatiden 
förlängdes orvet och fördes troligen med två hän
der. Dessa liar utvecklades senare till allt mer än
damålsenliga skörderedskap, bl.a. blev lien mer 
vinkelställd i förhållande till orvet vilket gjorde att 
man uppnådde bättre skäreffekt.

Orvet anpassades allt mer till arbetstekniken 
genom att särskilda handtag anbragtes och på vis
sa typer förlängdes och utformades orvets skaft
ände för att passa i vänster armhåla, s.k. stjärtorv

Exempel på kortorvs- 
liar. Den högra av 
knäorvstyp.
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Exempel på äldre 
orvfyper med dubbla 
knaggar.



eller bladorv. Under nyare tid ersattes dessa pro
vinsiella och mycket ändamålsenliga konstruktio
ner av kortare orv med två handtag.

Liebladen tillverkades tidigare av speciella lie
smeder men också i stor omfattning av bönderna 
själva i sina gårdssmedjor. Först i mitten på 1800- 
talet började fabrikstillverkning av liar. Många be
römda lietillverkare har funnits inom landets 
gränser, t.ex. Igelfors bruk i Östergötland, Gisla- 
veds liefabrik i Skeppshult, Lerbäcks bruk i När
ke, Wira bruk i Roslagen, Långö bruk i Älvdalen, 
Hults bruk med lietillverkning i Örebro m.fl.

EXEMPEL PÅ MODERNA LIAR

Skördelie av ameri
kansk modell.

Slåtterlie av små- 
landsmodell.

Busk- eller röjlie.

Ogräsrensare av 
lietyp.
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Europeisk brommtyp.

Amerikansk bromm- 
typ.

Exempel på bra 
respektive dåligt 
jordlagd lie.

Idag förekommer ingen inhemsk produktion 
av lieblad, däremot marknadsförs importerade 
blad, från bl.a. Österrike, Frankrike och Norge, av 
flera firmor i Sverige. Bladet tillverkas nu för ti
den helt av stål och inte som tidigare då endast 
eggen utgjordes av stål medan ryggsidan gjordes 
av ett segare smidesjärn.

Liebladen marknadsförs i ett flertal olika utför
anden, från den korta (ca 500 mm) och breda 
(ca 60 mm) röj- eller skottlien, till slåtterliar med 
varierande längd (590-800 mm) och bredd 
(ca 35-55 mm). Även den ålderdomliga skäran 
marknadsförs av åtminstone två företag i landet, 
men torde knappast ha något större användnings
område.

Liens rygg skall vara väl falsad efter hela sin 
längd för att god stadga skall erhållas. Liens in- 
fästningsdel, den s.k. brommen, finns på markna
den i två typer, den amerikanska och den europe
iska, varav den förstnämnda är vanligast och också 
den som rekommenderas. Lien skall vara ’jord
lagd”, d.v.s. vara nedsmidd vid brommen och lagd 
efter marken, för att god effekt skall uppnås.

Av lieorv förekommer så gott som uteslutande 
stålrorskonstruktioner, som från hållbarhetssyn- 
punkt är att föredra framför träorv. Stålrören som 
används kan antingen ha runt eller ovalt tvärsnitt. 
Lieorvets infästningsände bör vara så utformad 
att olika vinklar (spetsvinklar) kan erhållas mel
lan blad och orv.



Stålorv med runt tvärsnitt och med liering av plåttyp.

Stålorv med ovalt tvärsnitt och med liering av bygeltyp.

Stålorv med runt tvärsnitt för liar med europeisk brom mtyp 
(fastsättning med skruvförband).

Infästningen av lieblad med amerikansk bromm 
sker oftast med hjälp av en s.k. liering eller fästby
gel som finns i olika utförande. Den europeiska 
brommtypens infästning utförs i regel med två 
skruvförband. Fällbara konstruktioner förekom
mer av båda typerna där liebladet och orvet är en 
enhet som vid transport kan fällas upp.

Skärpning av lien skall utföras på vattenbegju- 
ten slipsten och inte på smärgelskiva som på
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Liering av bygeltyp.

Liering av plåttyp 
med dubbla spänn- 
skruvar.

grund av den höga värmeutvecklingen kan för
därva bladets härdning för all framtid. Efter slip- 
ningen brynes eggen med ett fmkornigt bryne, 
för att få bort den s.k. råeggen efter slipningen. 
Lien skärps successivt under användandet med 
hjälp av en s.k. slipsticka som utgörs av en trästicka 
av hårt träslag med eller utan pålagt slipmedel. 
Ovan nämnda slipningsförfarande bör som regel 
upprepas efter högst en dags användning och krä
ver stor noggrannhet och skicklighet för att ett 
bra resultat skall erhållas. Vid transport av lien 
bör bladet vara demonterat och eggen väl skyd
dad.

Liens awerkningssätt är tekniskt att betrakta 
som skärande, till skillnad från klippande (t.ex. 
cylinderklipparen) och slående redskap (t.ex. 
gräsröjaren).

Snittytan efter en lie är distinkt, till skillnad från 
en gräsröjare som ger en söndertrasad yta. Försök 
har visat att den distinkta snittytan är betydligt 
mindre känslig för bakterier och svampangrepp.

Fällbar slåtterlie med amerikansk brommtyp och skruvför- 
bandfastsättning.

Fällbar röjlie med europeisk brommtyp.
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Röj-/skottlie
Verksamhetsområde: slåtter på mindre och kupe
rade ytor med besvärande inslag av exempelvis 
klenare slyvegetation och hallon etc.

Värdering: bra som komplement till motormanu
ella metoder inom verksamhetsområdet. Billig i 
inköp. Jämförelsevis dålig kapacitet och tidskrä
vande skärpningsförfarande.

Slåtterlie
Verksamhetsområde: små till medelstora kupera
de slåtterytor där stort bevarandeintresse av be
fintlig flora finns.

Värdering: bra inom verksamhetsområdet på 
grund av sitt varsamt skärande awerkningssätt 
som är skonsamt både för underlaget och vegeta
tionen. God awerkningskapacitet (ca 0,3-0,5 ha/ 
dv) i förhållande till billigt inköpspris. Tidskrä
vande skärpningsförfarande. Dålig tillgång på lie- 
vant folk.

KLIPPANDE REDSKAP

Vid avverkning med klippande redskap måste 
strået vila mot någon form av mothåll för att en 
klippeffekt skall uppnås. Fördelarna med denna 
princip är att en distinkt snittyta erhålls samtidigt 
som effektbehovet minimeras. En av de två ma
skintyperna som grundas på denna klipprincip är 
cylindergräsklipparen. På grund av sitt specifika ar
betssätt och sin konstruktion är den endast läm
pad för vårdade gräsytor som trädgårdar, parker 
etc. på relativt plan t underlag och kommer därför 
inte att behandlas vidare i denna skrift.
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Slåttermaskiner
Den andra maskintypen som arbetar efter den 
klippande principen är betydligt mer intressant i 
detta sammanhang, nämligen knivslåttermaskinen.

Laga skiftets successiva genomförande, tillsam
mans med effektivare dikning, andra växtföljder 
etc., var bidragande orsak till att utvecklingen av 
jordbruksredskap tog ordentlig fart omkring 
1800-talets mitt. Många mer eller mindre kompli
cerade idéer om slåttermaskiner, grundade på 
den klippande principen, såg dagens ljus under 
denna period. De flesta blev dock inte förverkliga
de utan blev liggande som outnyttjade patent. 
Exempel på klippenheterna för några av dessa 
följer här.

Den första praktiskt brukbara slåttermaskinen 
konstruerades av skotten Patrik Bell år 1826. Den
na maskin kan anses ligga till grund för den mo
derna konventionella knivslåtterbalken. Model
len utvecklades vidare av främst amerikanen 
McCormick, som vid världsutställningen 1851

Slåttermaskin med 
avverkningsapparat 
av skruvtyp.
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Klippenhet beståen
de av fast fingerbalk 
med ovanpåliggan- 
de, roterande skruv, 
där klippeffekten fås 
mellan fingrarnas 
konkava ovansidas 
kanter och kanterna 
på den roterande 
skruvens "gängtop
par".

Klippenhet beståen
de av fast fingerbalk 
med ovanpåliggan- 
de, rörlig, ändlös 
"knivkedja" där 
klippeffekten fås 
mellan fingrarnas 
kanter och de förbi
passerande kniv
eggarna.

Klippenhet beståen
de av fast halvcirkel- 
formad fingerbalk 
med överliggande 
roterande knivhjul.

Klippenhet där varje 
finger på fingerbal- 
ken är utrustat med 
en roterande vänd
bar kniv med gemen
sam drivning.

Klippenhef där mel
lanrummet mellan 
varje finger är ut
rustat med en fram- 
och tillbakavippande 
kniv med gemensam 
drivning.
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kunde presentera en maskin vars klippapparat i 
stort överensstämmer med dagens konstruktio
ner.

Knivslåttermaskinerna förekommer inom det 
moderna jordbruket som traktordrivna bogsera
de eller, vanligast, som burna enheter. De före
kommer också på marknaden som tillbehör till 
självgående enaxliga trädgårdstraktorer eller som 
enbart enaxliga självgående slåttermaskiner.

Skärapparaten på knivslåttermaskinen, som be
nämns balk, finns i tre olika grundutföranden:
- Konventionell flngerbalk eller långfmgerbalk
- Kortfmgerbalk eller sumpfingerbalk
- Dubbelknivbalk eller dubbeloscillerande kniv-

balk

Avverkningen för de olika balktyperna sker på ett 
likartat sätt, nämligen mellan den oscillerande 
knivskenans kniveggar och underknivar, respek
tive fingrarnas fingerstål. Av dubbelknivbalken 
förekommer både enkeloscillerande och dubbel
oscillerande konstruktioner.

Enkelsidig lång- 
fingerbalk t.v. 
Enkelsidig knivbalk t.h.

Långfingerbalk t.v. 
Knivbalk t.h.
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Fingerbalk.

Kortfingerbalk eller 
sumpfingerbalk.

Dubbeloscillerande 
knivbalk till enaxlig 
specialmaskin.

Dubbeloscillerande
knivbalk.

Långfingerbalken arbetar bäst i grödor med 
ringa eller normal bottenvegetation. Den arbetar 
dåligt i liggvallar.

Kortfingerbalken eller sumpfingerbalken arbetar 
bättre än långfingerbalken i grödor med tät bot
tenvegetation samt i liggvallar.
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Dubbelknivbalhen arbetar bättre än de två före
gående i veka och fuktiga grödor med stor botten
vegetation samt i liggvallar.

Konventionell kniv- 
slåttermoskin med 
långfingerbalk.
1. Fingrar
2. Kniv
3. Knivhållare
4. Rensbrädor
5. Inre släpsko
6. Yttre släpsko

Finger till långfinger
balk.
1. Fingerstål
2. Knivhållare
3. Slitplåt för bättre 
anliggning mellan 
knivblad och finger
stål

Knivskena med 
knivblad (benämns 
kniv).

Knivblad med tandad 
respektive slät egg.
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Knivbladen tillverkas i två olika utföranden, an
tingen med slät egg eller med sågtandad egg. Den 
släta eggen är mest lämpad för ”grönt” material, 
medan den sågtandade eggen är mer universell 
men lämpligast på torrare material. En mindre 
vanlig och mindre lyckad konstruktion är den där 
knivarna är utstansade i ett stycke och således ej 
utbytbara var för sig.

Knivbalkens skötsel, justering och översyn: 
Knivbalken måste vara absolut rak för att skära 
bra. Kontrollera att alla fingrar är raka och sitter i 
linje samt att fingerspetsarna inte är deformera
de. Rikta och justera vid behov.

Fingerstål som är slöa slipas aldrig utan byts ut. 
Knivblad som är slipade så mycket att den från 
början tvära udden är spetsig, byts ut. Ett knivblad 
som skall bytas ut, tas enklast bort genom att man 
sätter fast knivskenan i ett skruvstycke och med 
hjälp av dorn och hammare slår bort bladet.

Nita fast det nya bladet. Nitningen utförs med 
hjälp av ett speciellt underlägg med försänkning 
för nithuvudet, en s.k. nitstans.

Vid all nitning gäller att niten helt skall fylla hå
let och sticka utanför detta med 1,5 gånger nitdia
metern. För att kontrollera att samtliga knivar sit
ter fast, kan knivskenan stötas i golvet. Uppkom
mer skrammelljud, åtgärdas nitningen. Rakheten 
hos knivskenan kontrolleras och åtgärdas vid be
hov. All riktning sker i kallt tillstånd.

Slipning av knivbladen kan utföras på slipsten 
eller försiktigt med vinkelslipmaskin så att för hög 
värmeutveckling inte uppstår. Eggvinkeln skall 
hållas konstant.

Kniven skall löpa lätt i balken och knivbladens 
främre del ligga väl an mot fingers tålen. Dettajus- 
teras antingen med hjälp av underlägg under slit-
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Riktning av fingrar 
med hjälp av skruv
stycke och ett rör.

Demontering av 
knivblad.

Exempel på nitstansar.
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Knivbladen skall 
ligga väl an i fram- 
ändan mot fingerstå
len. Slitplåtarna skall 
vara väl framskjutna 
mot knivskenan, så 
att glapp undviks.

Kontroll av glapp 
mellan knivar och 
knivtillhållare med 
hjälp av ett papper.

plåtarna eller genom att dessa byts ut. Med slit
plåtarna justeras också knivens glapp i sidled.

Knivtillhållarens uppgift är att hålla ner kniven 
mot fingerstålet eller underkniven. Glappet mel
lan knivtillhållare och kniv får varken vara mindre 
eller avsevärt större än att ett vanligt skrivpapper 
får plats.

Förslag till dagliga åtgärder vid användning:
- Smörjning efter tillverkarens anvisningar
- Kontrollera knivskärpan och att samtliga kni

var sitter fast. Ha gärna en reservknivskena i 
ordning

- Glapp och anliggningsytor kontrolleras och 
justeras enligt föregående

- Kontrollera att fingrarna ligger i linje och att 
spetsarna är intakta

- Kontrollera skruvar och muttrar
- I övrigt följ alltid tillverkarens anvisningar

Förslag till åtgärder före längre tids förvaring:
- Noggrann rengöring
- Smörjning enligt tillverkarens anvisningar och 

inoljning av samtliga delar som kan befaras 
rosta

- Låt inte maskinen stå på sina gummihjul utan 
palla upp den

- Skydda balken för att undvika olycksfall

Rutin för nyanskaffning av maskiner:
Med hänsyn till de relativt stora kostnader som är 
förknippade med inköp och användande av ma
skiner, typ enaxliga trädgårdstraktorer, är det an
geläget att systematisera tillvägagångssättet för in
köp av dessa, bland annat för att inte tillfällighe
ter skall styra valet av fabrikat och/eller typ av 
maskin.
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De olika faserna man bör gå igenom är följande:
- Behovsanalys
- Marknadsinventering
- Är Arbetarskyddsstyrelsens krav uppfyllda?*
- Service, reparations- och reservdelstillgång
- Praktiska behov
- Ekonomi- och effektivitetskalkyl
- Utvärdering/beslut

*Se även under rubriken ”Myndigheter och or
ganisationer”.

Allmänna värderingar och rekommendationer: 
Under förutsättning att underlaget tillåter det är 
knivslåttermaskinen med sitt varsamma och effek
tiva arbetssätt, och med den distinkta snittyta med 
vilken skärapparaten avverkar gräset, den ojäm
förligt lämpligaste maskintypen, framför allt in
om stora ytor och områden med känslig flora. 
Den är konstruktionsmässigt relativt enkelt upp
byggd, är förhållandevis billig, kräver ett litet ef
fektbehov och har gjort sig känd för sin driftsäker
het. Konstruktionen är också den mot underlaget 
mest följsamma av samtliga på marknaden före
kommande slåttermaskin typer.

Av de tre grundtyperna av balkar som förekom
mer, är sumpfingerbalken och knivbalken (en
kel, respektive dubbeloscillerande) de som är 
mest universella och därför rekommenderas 
framför den konventionella långfingerbalken. 
Långfingerbalken är däremot mindre stenkänslig 
än de två andra typerna.

På slåtterytor större än ca 0,5 ha och vid valmöj
lighet samt i övrigt där det finns förutsättningar 
bör alltid ett traktordrivet knivslåtteraggregat, 
med sin betydligt större kapacitet, väljas framför 
en balkutrustad enaxlig trädgårdstraktor.

Med traktordrivet aggregat menas framför allt
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burna knivslåttermaskiner. Bogserade knivslåt- 
termaskiner tillverkas veterligen ej längre. Trak
tor med så lågt marktryck som möjligt bör väljas, 
vilket inte endast är beroende av storleken på 
traktorn, utan framför allt på däckutrustningen. 
Ju större anläggningsyta däcket har mot underla
get desto mindre marktryck per ytenhet.

Balkbredden för traktorburna aggregat finns 
från ca 135 cm till ca 220 cm och för enaxliga träd- 
gårdstraktorer från ca 80 cm till ca 135 cm. Val av 
balkbredd är främst beroende på drivenhetens ef
fekt och markbeskaffenheten.

Traktorburna knivslåttermaskiner 
Verksamhetsområde: på slåtterområden större 
än ca 0,5 ha med relativt slätt underlag och där 
förutsättningarna i övrigt tillåter. Mindre före
komst av slyvegetation utgör i allmänhet inget 
hinder för maskintypen. Fornminnesområden 
får ej slåttras med denna utrustning annat än med 
länsstyrelsens tillstånd.

Värdering: med vassa knivar och rätt maskin
inställning, ger utrustningen en distinkt och för 
gräs och örter skonsam snittyta. Avverkat material 
är lätt att tillvarata. Inom verksamhetsområdet 
och vid rätt balkutrustning har maskinkombina
tionen mycket god kapacitet och låg kostnad per 
ytenhet.

Enaxliga trädgårdstraktorer/knivslåttermaskiner 
Verksamhetsområde: på slåtterområden mindre 
än ca 0,5 ha eller där traktorburen maskinslåtter 
ej är tillåten. Markbeskaffenheten kan vara från 
slät till relativt småkuperad terräng. Mindre före
komst av klenare slyvegetation utgör i allmänhet 
inget hinder.
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Exempel på enaxlig 
trådgårdstraktor.

Värdering: skonsam mot underlaget. I övrigt se 
’Värdering” av traktorburen knivslåttermaskin.

Handredskap
Av de klippande handredskapen finns naturligt
vis inget som är lämpligt för slätter arbe te. Där
emot kan redskapen vid vissa tillfällen komma väl 
till pass som kompletterande verktyg, exempelvis 
inom fornminnesvården. Ett exempel är kant
klippning i anslutning till förhistoriska lämning
ar, där stor hänsyn skall tas till såväl befintlig flora
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Olika typer av häck
saxar, lämpliga vid 
exempelvis kant- 
klippningsarbeten.

OLIKA TYPER AV GRASSAXAR

Tvåhandsmodell med stödhjul, att användas stående.

Tvåhandsmodell att användas stående. Enhandsmodell.

Vågformad egg.Tandad egg.Slät egg.
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som till fornlämningen och där annan utrustning 
eller metod inte uppfyller kraven.

Med tanke på de relativt små konstruktions- 
mässiga skillnaderna och det enorma utbudet, bå
de vad gäller tillverkare och leverantörer, överlä- 
tes till läsaren att göra värderingen av de olika ty
perna.

Några goda råd: Låt inte enbart priset avgöra valet 
utan titta framför allt på kvaliteten. Skärtrycket 
mellan käftarna skall vara inställbart och kunna 
fixeras i önskat läge. Käftar med vågig eller tan- 
dad egg ger i allmänhet ett bättre skärgrepp men 
är i gengäld mycket svåra att slipa, om så skulle 
behövas. Välj ett redskap med god balans, grepp
vänliga handtag och i övrigt med ergonomiskt 
rätt utformning. Efter användning, gör rent red
skapet och olja in käftarna och andra delar som 
kan rosta.

SLÅENDE REDSKAP

Avverkningen med dessa redskap sker genom att 
en hastigt roterande egg eller ett eggliknande fö
remål slår (sliter) av gräset vid träffpunkten, utan 
annat mekaniskt mothåll än grässtråets innebo
ende tröghet. Vissa maskinkonstruktioner av den
na typ medger dock delvis annat mekaniskt mot
stånd, utan att awerkningsförloppet för den skull 
kan betraktas som klippande. Avverkningen är 
mycket effektiv men effektkrävande och snittytor
na blir söndertrasade.

Under 1960- och 70-talen genomgick slåttertek- 
niken en stark utveckling. Äldre maskintyper vi
dareutvecklades och nya maskintyper med annan
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Fast kniv eller kniv
rotor.

Slungknivsrotor eller 
pendelknivsrotor.

Gräsröjarhuvud.

awerkningsteknik konstruerades, exempelvis ro
tor- och slagslåttermaskinerna.

Rotormaskiner
En typ av maskin arbetar med vågrätt liggande ro
tor eller rotorer av olika konstruktion och utseen
de. Av rotorer kan nämnas två huvudtyper, näm
ligen rotorsom utgörs av fast kniv (knivrotor) och 
rotor som utgörs av nav med anbragta lösa knivar 
(slungkniv eller pendelkniv). Till den senare ty
pen räknas också rotor som utgörs av nav med an
bragta slagor av nylonlinor (s.k. gräsröjarhuvud).

En annan maskintyp benämns slaghack och ar
betar med en vågrätt roterande axel eller cylin- 
derliknande konstruktion med fast eller löst an- 
bragta slagor av olika utseende som kan vara tvär- 
eller kantställda.

Rotormaskiner med fast, vågrätt arbetande kniv an
vänds ofta på maskiner för vårdade gräsytor och 
finns som gräsklippare för trädgårdsskötsel men 
förekommer också på marknaden i robustare ut
förande för avverkning i kraftig gräs/slyvegeta- 
tion, ojämn terräng, dikeskanter och slänter etc.

Slagcylinder med tvärställda slagor.
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Rotormaskiner med fast kniv finns också som 
tillbehör till många enaxliga trådgårdstraktorer 
och som burna eller bogserade enheter till trakto
rer. I dessa utföranden är antalet rotorer i allmän
het fler än en och har arbetsbredder från ca 80 cm 
till ca 300 cm. På rotormaskiner med flera rotorer 
är dessa så placerade att de inbördes arbetsom
rådena så att säga går omlott och därvid förhind
rar mistor. Rotorutrustningen kan vara av två hu
vudtyper, antingen fast rotor eller slungknivs- 
rotor. Den senare rotorn är mindre känslig för 
småhinder och gör maskinen mer oöm och bättre 
lämpad för ojämnt underlag än knivrotorn som är 
bäst lämpad för vårdade gräsytor.

Inom gruppen rotormaskiner med fast kniv 
kan också nämnas den mängd tillbehör till mo- 
torröjsågar, i form av klingor, som finns att tillgå. 
Klingor finns av både plast och stål. Stålklingorna 
kan i regel användas såväl vid grässlätter som vid 
slyröjning och ljungslåtter. Plastklingorna är en
dast avsedda för grässlätter och bör användas med 
försiktighet, bl.a. på grund av faran för lossade 
kringflygande bitar.

Exempel på plast- 
klingor för grässlätter.

Exempel på stål- 
klingor för grässlätter.

Vid användning av 
dessa klingor måste 
man vara extra noga 
med skyddsutrust
ningen, såväl den 
personliga som den 
maskinella.
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Exempel på stänk
skydd och hur det 
monteras.

Ha alltid rätt klingskydd och ett extra stänk
skydd monterat på röjsågen. Dessa skyddar mot 
eventuella kringflygande föremål eller bitar som 
lossnar från klingan. Se till att inga personer be
finner sig inom riskområdet!

För att lättare kunna hålla lagom stubbhöjd 
och för att förhindra markkontakt med kling- 
eggen vid slåtter med dessa tillbehör bör en ”di
stanskopp” eller ”stödkopp” monteras på under
sidan av klingan och röjsågen kompletteras med 
ett för ändamålet bättre utformat handtag som 
vissa röjsågsfabrikat har som tillbehör.

För att underlätta gräsröjning/röjning runt 
plantmaterial finns som tillbehör till några röj- 
sågar ett plantröjningsskydd som skall underlätta 
för röjaren och minska skaderisken för plantan.

Rotormaskiner med vågrätt arbetande slungkniv eller 
pendelkniv används främst inom det moderna 
jordbruket som skärapparat på slåtter- och skör
demaskiner och har blivit en stark konkurrent till 
den konventionella slåtterbalken. Skärapparat 
med slungkniv förekommer som slåttermaskin i 
två huvudformer, nämligen tallńksrotormaskinen 
och trumrotormaskinen.

Exempel på distans- 
eller stödkopp och 
dess montering på 
motorröjsåg. Plantröjningsskydd.
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Principuppbyggnad 
av skärapparat med 
tallriksrotorer.

Principuppbyggnad 
av skärapparat med 
trumrotorer.

Konstruktionerna är kapacitetsmässigt över
lägsna den konventionella knivslåttermaskinen. 
Awerkningshastigheten begränsas i stort sett en
dast av underlagets jämnhet, d.v.s. traktorföra
rens körkomfort. Arbetssättet för dessa maskiner 
gör att det avverkade materialet strängläggs. An
talet strängar uppgår till en per rotorpar.

Tallriks- och trumrotormaskinerna gör i all
mänhet ett gott awerkningsarbete även i svårslag- 
na vallar med liggande gröda och avverkning i 
liggriktningen. På stenrika fält är de mindre 
lämpliga bland annat eftersom rotorerna och kni
varna kan skadas allvarligt med höga underhålls
kostnader som följd. Dessutom är risken stor för 
skador orsakade av kringflygande stenar eller av
slagna knivar. Se alltid till vid körning att erfor
derliga skydd finns och att personer inte befinner 
sig i närheten under arbetets gång.
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Plastkonstruktion av 
rotor med slung- 
knivar.

Exempel på grås- 
röjartillsats.

Exempel på röjsågs- 
adapter och deras 
användning.

Inom gruppen rotormaskiner med slungknivar 
eller pendelknivar faller också tillbehör till mo- 
torröjsågen, konstruerade på ett liknande sätt 
som tallriksrotorn och som åtminstone för något 
år sedan fanns att köpa hos vissa firmor. Tallriks
rotorn, liksom slungorna eller knivarna, var till
verkade i plastmaterial och knivantalet varierade 
från två till flera. Konstruktionen förefaller riska
bel att använda då man kan befara att slungorna, 
eller bitar av dessa, kan lossa och ge upphov till 
skador, vilket som tidigare nämnts, även händer 
med betydligt stabilare konstruktioner som tall
riks- och trumrotorer.

Ett annat tillbehör inom samma grupp är de så 
kallade gräsröjartillsatserna eller gräsröjarhuvu- 
dena, som förekommer i en mängd olika fabrikat 
och konstruktioner, varför endast huvudprinci
perna för awerkningsidén beskrivs här.

Själva navet eller huvudet är konstruerat i plast, 
med ett gängat metallcentrum som fastsätts i röj- 
sågens spindel. Adaptrar för fastsättningen mel
lan olika gängsystem finns till de vanligaste röj- 
sågsfabrikaten.

Från navets periferi utgår nylonlinor som kan 
variera i antal från en lina till fyra linor. Nav med 
en lina förekommer endast på enklare typer, i all
mänhet elektriskt drivna, för användning i villa
trädgårdar och annan hobbyverksamhet. Kon
struktionen med en lina är förkastlig, eftersom 
obalans uppstår. På nav där två eller fyra linor an
vänds, är dessa jämnt placerade utefter periferin. 
Linornas placering i höjdled på navet skall vara 
lika för alla ingående linor, vilket inte är fallet för 
alla fabrikat. På ett gräsröjarhuvud där linplace
ringen i höjdled är olika för de ingående linorna, 
kommer den som är lägst placerad att arbeta mer 
än de andra, vilket i sin tur inverkar på slitaget och
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arbetsresultatet blir dåligt. En bra linplacering 
bör ligga mellan ca 3-5 cm från navets underkant 
för att ett bra resultat skall uppnås. Ar linorna läg
re placerade, är risken större för att grödans rot
system tar skada av de ”pisksnärtar” det kan utsät
tas för när gräsröjarhuvudet inte arbetar helt våg
rätt.

Nylonlinorna förekommer i fem olika dimen
sioner: 1,3, 1,6, 2,0, 2,4 och 3,0 mm. Tjockleken 
1,3 och 1,6 mm rekommenderas endast till små 
trädgårdstrimmers. Till små bensindrivna röj are 
är 2,0 mm lämpligt, medan 2,4 mm tjocka linor 
rekommenderas för professionellt bruk. Vid svå
rare förhållanden kan 3,0 mm tjocka linor vara att 
föredra.

I de professionella gräsröjartillsatserna för
varas en viss längd lina inuti navet (linmagasin) 
och kan vid behov matas ut. Linutmatningen sker 
på olika sätt för olika fabrikat och kan antingen 
vara rent manuell eller hel/halvautomatisk. I det 
senare fallet sker linutmatningen under gång, ge
nom mer eller mindre komplicerade konstruktio
ner som är svåra att underhålla.

För att ett bra och säkert arbete skall kunna ut
föras bör följande punkter beaktas:
- Använd riktig och väl inpassad utrustning
- Justera handtagen (eller montera specialhand

tag) och selen, så att arbetsställningen blir be
kväm

- Justera sågupphängningen. Fulltankad såg bör 
balansera med navets underkant ca 30 cm ovan 
mark

- Utdragen snörlängd bör vara omkring 10 cm 
till maximalt 15 cm

- Fåt alltid gräsröjarhuvudet arbeta i vågrätt läge
- Ha alltid högt motorvarv före ansättning
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- Planera väl och arbeta med långa svepande rö
relser med högt och jämnt motorvarv

- Använd personlig och teknisk skyddsutrust
ning

- Inga personer inom riskområdet
- Vid varje tankning, kontrollera att gräsröjarhu- 

vudet sitter ordentligt fast och att inga sprickor 
har uppstått

Rotormaskiner med vågrätt arbetande slagcylinder be
nämns hackmaskiner och används vid vallskörd 
för ensilering. Maskintypen, som är traktorbogse- 
rad, arbetar med vågrätt liggande slagcylinder el
ler cylindrar. Slagorna som används kan ha en 
mängd olika former och antingen arbeta tvärställ- 
da eller kantställda. Maskintypen förekommer i 
en mängd olika utförande, från den enkla slag- 
hacken till mer avancerade konstruktioner som 
dubbelhack, knivhjulshack och knivtrumhack.

Av dessa typer kan endast slaghacken och dub- 
belhacken anses vara av intresse i detta samman
hang.

Slaghacken arbetar med endast en slagcylin
der, vilken tjänstgör både som awerkningsred- 
skap och fläkt. Cylinderns slagor är tvärställda och 
någon egentlig sönderhackning utförs inte, utan 
endast en sönderslitning i varierande grad, bero
ende bl.a. på slagcylinderns varvtal, körhastighet 
och motstålets inställning. Den enkla och robusta 
konstruktionen medför god driftsäkerhet och en
kel skötsel.

Dubbelhackens arbetssätt påminner om slag- 
hackens men slagorna är här kantställda och kon
struktionen är kompletterad med en hackfläkt, 
vilket gör att materialet sönderdelas något bättre. 
I övrigt är även denna maskintyp robust och drift- 
säker.
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SLAGHACK EXAKTHACK av knivtrumtyp

Slagcylinder

Inmatnings- 
anordning 

Samlingsskruv som 
för materialet till 
mitten av bordet

Motstå l

Knivtrumma 
med skarpslipade 
knivar „

Pi c up for u 
tapning 
tran sträng 
eller slag

Inmatnings-
anordning

*3
Knivhjul med 
skarpslipade 
knivar som 
arbetar mot 
ett motstål

• Motstål

Skruv som matar 
tram materialet 
till knivhjulet

Dubbelhacken har kantstallda slagor
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Maskiner som arbetar efter hackprincipen 
finns också som tillbehör till vissa märken av enax- 
liga trädgårdstraktorer.

Kom ihåg vid arbete med hackmaskiner, att be
fintliga skydd och skyddsanordningar skall använ
das och vara intakta. Ingen person får befinna sig 
inom riskområdet. Stäng alltid av maskinen/trak
torn vid kontroll och rensningsarbeten.

Verksamhetsområde och värdering:
Rent allmänt (med vissa undantag för gräsröjar- 
tillsatserna) bör maskiner med slående awerk- 
ningssätt undvikas på områden med kulturhisto
riskt, antikvariskt, biologiskt, botaniskt eller på 
liknande sätt känsligt underlag. Detta beror 
främst på det drastiska och okänsliga sätt på vilket 
dessa maskiner arbetar. I värsta fall kan resultatet 
bli stora skador på befintliga fornlämningar eller 
utrotning av vissa känsliga örter m.m.

Skadeverkningarna på floran kan dock mins
kas genom att man ständigt har uppsikt på roto- 
rernas och slagornas eggar och aldrig använder 
maskinen med redskap som är slöa. Om detta be
aktas, om maskinerna endast används på torrt un
derlag och om omständigheterna i övrigt tillåter, 
kan ett acceptabelt resultat uppnås. Maskintyper
na bör dock aldrig användas inom kulturhisto
riskt eller floramässigt intressanta områden annat 
än med länsstyrelsens tillstånd.

Rotorgräsklippare av såväl manuell som traktor
buren eller bogserad typ kan, förutom på vårdade 
gräsytor, även användas som komplement på be
tesområden där mistor eller tuvbildning upp
kommit. Maskintypen är relativt okänslig för sly- 
inslag och har god kapacitet men kräver jämnt 
underlag och är effektkrävande. Det avverkade 
materialet blir söndertrasat, är svårt och arbets-
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krävande att tillvarata och otjänligt som djur
foder.

Gräsröjarklingor av plast, som tillbehör till mo- 
torröjsåg, rekommenderas ej, trots sitt relativt lå
ga inköpspris. Skärpan försvinner snabbt och för
slitningen i övrigt är stor. Bitar av klingorna kan 
lätt lossna och orsaka skador. Ett bättre alternativ 
vid slåtterarbete är gräsröjarklingor av stål som 
åstadkommer en relativt bra snittyta så länge eg
gen är vass. Klingorna används tillsammans med 
distansskål och skall arbeta i vågrätt läge. Awerk- 
ningsförmågan är god i högt gräs och slyinslag är 
inget hinder. Trekantsklingorna är speciellt 
lämpliga att använda vid mekanisk ljungföryng- 
ring. Se upp för stensågning då bitar av klingan 
kan lossna och åstadkomma skada. Ha alltid 
klingans egg välskärpt för ett gott resultat.

Rotorslåttermaskiner kan vara användbara, 
främst inom stora, relativt jämna och okänsliga 
slåtterområden. Maskintypen är kapacitetsmäs- 
sigt överlägsen och klarar avverkningen bra även i 
mycket svårslagna vallar (liggvallar) och sträng
lägger materialet i en sträng per rotorpar, vilket 
underlättar tillvaratagandet. På stenrika områ
den är rotorslåttermaskinen mindre lämpad.

Hackmaskiner av typen slaghack och dubbel- 
hack rekommenderas vid restaurering av äldre 
betesmarker eller på områden med stor tuvbild- 
ning. Avverkat material kan lastas automatiskt i 
samband med avverkningen. Konstruktionsmäs- 
sigt är maskinerna relativt oömma och pålitliga 
och har god kapacitet. Effektbehovet är stort. Av
verkat material blir söndertrasat och otjänligt 
som djurfoder.

Den sämsta snittytan, av maskiner med slående 
awerkningssätt, utförs av maskintyper med rotorer 
av slungtyp, där knivarna ersatts med snören, wi-

64



rar, kedjor etc. och som således saknar egg. Kon
struktionen har blivit mycket populär, främst som 
gräsröjartillsatser till röjningsmotorsågar och kan 
som sådan accepteras om den används med ur
skiljning och rätt teknik. De tyngre traktorburna 
eller drivna konstruktionerna av denna typ är ute
slutna som alternativa awerkningsmaskiner i 
markvårdssammanhang. Tänkbara användnings
områden är slänt- och dikesslåtter längs större vä
gar, där det för växtligheten hämmande awerk- 
ningssättet kan vara att föredra.

Gräsröjartillsatserna kan, om de används med ur
skiljning och rätt teknik, vara ett bra alternativt 
slåtterredskap och ett bra komplement till tidiga
re nämnda maskiner. Som slåtterredskap kan de 
användas på områden med okänslig flora där 
andra maskinella metoder är uteslutna, exempel
vis i småkuperad eller mycket brant terräng, våt
marker med svag bärförmåga, områden med stor 
stenforekomst, fornlämningsområden etc.

Val av slåttermetod bör främst göras med hän
syn till underlaget och florans känslighet. I övrigt 
väljs ett så tekniskt riktigt och så ekonomiskt bra 
alternativ som möjligt i varje enskilt fall.

ÖVRIGA METODER

Det finns tillfällen då mekanisk gräsavverkning 
kan och bör ersättas av andra metoder under för
utsättning att omständigheterna i övrigt medger 
detta. Gräsbränning, kemisk bekämpning, vär
mebehandling och kvävning är exempel på såda
na metoder, som visserligen inte kan räknas som 
direkta slåtteralternativ men som ändå bör näm
nas här.
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Bränning
Gräsbränning som kanske är det mest tilltalande 
och användbara alternativet av de uppräknade, 
har kulturhistoriskt mycket gamla anor och 
många fördelar:
- Snabb och jämförelsevis billig metod
- Gräsavfallsproblemet försvinner
- Viss gödslingseffekt uppnås
- Värmeabsorberande ytor erhålls till fördel för 

åtskilliga djur och växter

Inom fornminnesområden krävs länsstyrelsens 
tillstånd för gräsbränning. Brandmyndigheterna 
skall alltid kontaktas för främst tillståndsgivning, 
men även för råd och anvisningar. Bränningen ut
förs på våren och helst på tjälad mark vilket för
hindrar rotskador och är gynnsamt för underla
get i övrigt.

Kemisk bekämpning
Rent generellt bör kemisk bekämpning endast fö
rekomma i undantagsfall. Ett stort antal preparat 
förekommer som indelas i olika klasser, allt efter 
graden av giftighet. Varje användare skall göra sig 
införstådd med vilka regler som gäller för det ak
tuella preparatet, spridningsområde, skyddsåt
gärder, tidpunkter m.m. Preparaten kan anting
en vara allmänt dödande för växtligheten eller 
selektivt. De förstnämnda medlen kan också an
vändas selektivt genom en selektiv spridning. 
Anordningar för selektiv spridning finns av flera 
fabrikat och konstruktioner. Principiellt utgörs 
de av en vekeförsedd giftbehållare med vilken en 
selektiv avstrykning görs på det växtmaterial som 
man önskar eliminera.

Vekeförsedd giftbehållare är att föredra fram
för metoder som sprutning och mekanisk sprid-

Exempel på redskap 
för avstryknings- 
metoden. Se även 
ovan t.h.
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ning i fast form, eftersom den minimerar giftan
vändningen.
Exempel på tillfällen då kemisk bekämpning kan 
vara att föredra:
- Oönskad vegetation i murverk och liknande 

konstruktioner
- Eliminering av oönskade arter
- Eliminering av vegetation i grusgångar och lik

nande
Kemisk bekämpning får ej utföras annat än med 
länsstyrelsens tillstånd.

V ärmebehandling
Andra metoder för borttagande av oönskad vege
tation är värmebehandling som kan utföras med 
antingen överhettad ånga eller öppen riktad låga. 
Metoderna har bl.a. använts av SJ och olika park
förvaltningar men torde knappast vara aktuella i 
dessa sammanhang.

Kvävning
Ytterligare en metod för eliminering av oönskad 
vegetation på sammanhängande ytor är kvävning 
genom övertäckning med lufttätt, ej ljusgenom- 
släppligt, plastmaterial. Övertäckningen skall gö
ras under växtsäsong och pågå ca 2-3 veckor. 
Täckmaterialet läggs direkt på växterna och pres
sar ner dessa mot markytan genom pålagd, jämnt 
utspridd tyngd, exempelvis jord. Efter ovan re
kommenderad tidsperiod tas materialet bort. Allt 
växtmaterial har nu dött och ytan kan luckras och 
grässås eller disponeras på annat sätt. Den verk
samma processen i denna metod är främst avsak
nad av ljus, syre och vatten men troligen också viss 
produktion av mjölksyra och ensilagesyror, som 
bildats av det sammanpressade och förmultnande 
växtmaterialet. Metoden rekommenderas.
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3. Hopsamlings- och städredskap

RÄFSANDE REDSKAP

Handredskap
”Kärt barn har många namn”, så också räfsan som 
har många lokala benämningar t.ex. kara, riva, 
härv, raka, räfseriva, bäreriva m.fl. De två sist
nämnda är dock specialvarianter som användes 
som hopsamlings-/transportredskap av främst 
män.

Räfsan är ett naturligt parallellredskap till lien 
och torde ha lika lång utvecklingshistoria, således 
från omkring 300-100-talet f.Kr. Redskapet an
vändes både vid grässlätter och skördearbete. I sin 
tidigaste form bör de ha förekommit som enkla 
rivgrenar och successivt utvecklats till mer ända
målsenliga konstruktioner. Räfsorna förekom
mer ofta på 1700- och 1800-talen som fästmansgå- 
vor. Dessa är ofta prov på stor hantverksskicklig
het, där ingen möda sparats, vare sig det gällde 
materialval, konstfärdig utformning eller ut
smyckning i form av skurna ornament och mål
ning. Stor omsorg lades ner på virkesvalet och en 
bonde kunde åratal i förväg utse lämpliga räfsäm- 
nen med svag naturlig bågform för senare behov. 
Räfspinnarna tillverkades av hårt och segt virke, 
främst ask, en och i förekommande fall syren.

I vårt land har tre olika räfstyper förekommit i 
senare tid, med avseende på skaftets infästning i 
räfshuvudet. Den äldsta typen torde vara den med 
enkel infästning, en något senare typ har kluven 
infästning, och slutligen finns en typ med bågfor-
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mat stag som kanske mer är att betrakta som lokal 
variant eller mindre allmän.

Räfsan har trots moderna maskiner inte helt 
spelat ut sin roll inom jordbruket och definitivt 
inte inom natur- och kulturminnesvården och 
trädgårdsskötseln. Här är den snarast att betrakta 
som ett av de absolut viktigaste hopsamlings- och 
städredskapen. Detta gäller naturligtvis även krat
tan, vilken kan sägas vara en räfsvariant med nå
got annat användningsområde. Räfsan, respekti
ve krattan, förekommer för närvarande i handeln 
i en mängd olika utföranden och material för oli
ka ändamål.

Räfsa med enkel skaftinfästning.

Räfsa med kluven skaftinfästning.

Räfsa med stagad infästning.
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För hopsamlingsarbete av grövre material, på 
relativt hårt underlag, rekommenderas träd- 
gårdskrattan med raka eller böjda klor, utstansa
de ur ett stycke stålplåt och med påsvetsad skaft
holk.

På lösare underlag kan en plastkratta av poly- 
karbonat eller nylon med korta, kraftigt utforma
de, släpande pinnar, vara att föredra.

Trädgårdskrattor 
med raka resp. böjda 
pinnar.

Räfsa av polykarbo- 
nat med "släpande" 
pinnar.

Höräfsa av nylon. Exempel på lövräfsa 
med trådpinnar.

Flatpinnade lövräfsor. Den högra tillverkad i formsprutad Gles bladpinnad 
nylon. lövräfsa.
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För höräfsning är, som namnet anger, höräfsan 
den mest lämpliga. Den förekommer helt tillver
kad i trä eller vanligare i formsprutad aluminium 
eller nylon. Den sistnämnda, som både är lätt och 
oöm, är att rekommendera.

För hopsamling av kortare gräs, löv och liknan
de material finns många olika konstruktioner av 
lövräfsor att välja mellan. På hårdare underlag re
kommenderas någon lätt konstruktion av lövräfsa 
med trådpinnar eller lövräfsa av formsprutad ny
lon. Även lövräfsa helt i bambu rekommenderas 
men är inte lika hållbar som de två tidigare nämn
da.

På mindre hårt underlag torde en tät flatpin- 
nad stålräfsa vara att föredra. En bladpinnad löv
räfsa av stål är ett bra alternativ på mjukt under- 
lag.

Vid val av kratta respektive lövräfsa bör en håll
bar och framför allt lätt konstruktion väljas. Trä
skaft rekommenderas alltid framför plast- och 
metallskaft.

Mekaniserad räfsning
Redan under 1700-talet förekommer effektivare 
räfsformer än de rent manuella. Olika typer av 
hästdragna släpräfsor blir allt vanligare. Omkring 
1800-talets mitt uppträder de första hästdragna 
hjulräfsorna som ersättare eller komplement till 
släpräfsan.

Dessa båda redskap användes långt in på 1960- 
talet, då de successivt ersatts av mer och mer tek
niskt avancerade redskap och maskiner. Olika ty
per av traktordrivna strängläggare uppträder, vilka 
senare kompletteras med självlastande hövagnar 
och andra förmer av hanteringssystem.

På större ytor med relativt slätt underlag och 
där omständigheterna i övrigt tillåter, är sträng-
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Hjulräfsa, omkrinq 
1930.

läggaren ett ypperligt hjälpmedel som gör hop- 
samlingsarbetet i samband med grässlätter betyd
ligt effektivare och minskar den totala vårdkost
naden väsentligt. Redskapet finns för traktordrift 
och har då en mycket god kapacitet. Stränglägga- 
ren förekommer också som tillbehör till vissa fab
rikat av enaxliga trädgårdstraktorer och kan i vis
sa fall kombineras med slåtterbalk så att slåtter 
och strängläggning integreras.

Strängläggare förekommer på marknaden i fy
ra olika huvudtyper; gaffelsidvändaren, rotorvän- 
daren, rotorsträngläggaren och fingerhjulsräf- 
san.
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Gaffelsidvändarenbkde vänder och stränglägger 
grödan och drivs från traktorns kraftuttag. Denna 
typ finns som tillbehör till vissa enaxliga träd- 
gårdstraktorer. Räfsgafflarna sitter på ändlöst, 
tvärställt löpande kedjor, band eller remmar. Ar- 
betsbredden är jämförelsevis liten och kapacite
ten blir därför inte så hög, men smidigheten är 
god. Ytterligare en fördel är att räfsan även fun
gerar vid backning.

Rotoruändaren är vanligen utrustad med två till 
sex räfsrotorer med tillhörande stödhjul. Driv
ningen sker via traktorns kraftuttag. Den är, som 
namnet antyder, främst avsedd för hövändning, 
men vissa typer, s.k. kombinerade rotorvändare, 
kan även användas för strängläggning. Arbets- 
bredden är i allmänhet stor och ekipaget blir där
med osmidigt. Kapaciteten är hög men spillet är 
störst jämfört med övriga vändare.

Rotorsträngläggaren är försedd med en eller två 
räfsrotorer. Drivningen sker från traktorns kraft
uttag. Räfsarmarna styrs via en styrkurva i rotor- 
centrum, så att rotorns räfsor endast arbetar un
der ca tre fjärdedelar av varvet. På ojämnt under
lag blir spillet relativt stort. Kapaciteten är hög.
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Rotorvändare.

Fingerhjulsräfsa.
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Fingerhjulsräfsan är en enkel konstruktion som i 
allmänhet utgörs av fyra räfshjul. Dessa är placera
de omlott på högkant och snett mot körriktning- 
en. Drivningen sker genom räfshjulens markkon
takt. Grödan rullas i strängar, vilket kan vara till 
nackdel, eftersom strängen tvinnas och därmed 
blir tung att dra isär för hand. Räfsan fungerar 
bäst vid hög körhastighet och relativt jämnt un
derlag. Kapaciteten blir under sådana förutsätt
ningar stor. På grund av att räfshjulen drivs ge
nom markkontakten är risken stor för att under
laget skadas. Maskinen bör därför inte användas 
inom känsliga områden.

Självlastarvagnar
Självlastarvagnar används för att lasta och trans
portera avverkad gröda. Vagnarna, som är trak- 
torbogserade, är utrustade med en ”pick up- 
anordning”, som drivs från traktorns kraftuttag.

Vid körning med vagnen över en slagen yta 
plockar ”pick up-anordningen” upp materialet i 
vagnens framkant och inmataren matar/trycker 
materialet vidare in i vagnskorgen. Inmataren an
vänds även vid avlastningen, som således sker helt 
mekaniskt utan manuella insatser. Självlastarvag-
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narna är mycket arbetsbesparande och effektiva, 
särskilt om grödan är stränglagd. Nackdelen är att 
ekipaget är stort, osmidigt och tungt, samt att 
borttransporten kan bli tidskrävande vid långa av
stånd och därmed effektivi te tshämmande. Själv- 
lastarvagnarna kan endast komma i fråga vid vård
arbeten på stora, öppna ytor med fast och relativt 
okänsligt underlag.

Balpressar
Balpressar är en maskintyp som, rätt använd inom 
lämpliga områden, kan vara mycket kapacitetshö- 
jande och arbetsbesparande. De förekommer på 
marknaden som löspress, mediumpress, hård
press, storbalspress och rundbalspress. Gemen
samt för dem är att de plockar upp materialet och 
komprimerar detta till balar med varierande 
skrymdensitet. De tre förstnämnda pressarna ut
för balar som är manuellt hanterbara och de två 
sistnämnda utför balar som endast är maskinellt 
hanterbara och därför troligen sällan kan komma 
ifråga inom natur- och kulturminnesvården.

Å

Löspress. Hårdpress.
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Rundbalare.

Balpressarna är liksom självlastarvagnarna för
sedda med en ”pick up-anordning” som drivs av 
traktorns kraftuttag. Maskinen plockar således 
upp materialet, komprimerar det och knyter ihop 
det till balar. Lös-, medium- och hårdpressen ut
för lådformiga balar med en skrymdensitet av 
50-200 kg/m3. Effektiviteten höjs väsentligt om 
materialet är stränglagt vid pressningen. Balarna 
kan automatiskt lastas på en vagn som kopplas ef
ter pressen eller lastas manuellt. På stora områ
den med okänsligt underlag kan maskintypen 
komma ifråga.

BLÅSANDE REDSKAP

Redskapet utgörs av en blåsande motordriven 
fläkt som sitter på en bärmes. Från fläkthuset lö
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per en böjbar munstycksförsedd slang med vilken 
operatören kan rikta luftstrålen åt önskat håll. 
Biåsaggregaten introducerades på den svenska 
marknaden i början av 1980-talet och finns för 
närvarande av flera olika fabrikat. Torrvikten för 
redskapet är omkring 10 kg och körtiden med full 
tank och maximal biåseffekt varierar mellan 1,5 
och 2,5 timmar, beroende på fabrikat. Den maxi
mala lufthastigheten för redskapet är ca 80-100 
m/s och luftvolymen 11-14 m3/min.

Biåsaggregatet är ett förträffligt komplement 
till tidigare beskrivna manuella städredskap. Man 
blåser lätt ihop mindre skräp, löv, avklippt gräs, 
spån m.m. från svåråtkomliga ställen och skryms- 
len till någon plats där det är enkelt att ta upp 
skräpet. Även vid rent fagningsarbete gör redska
pet ett utmärkt och effektivt jobb genom att kon
centrera materialet till exempelvis strängar. En 
annan fördel med luft som arbetande medium är 
skonsamheten mot underlaget. Den största nack
delen är mycket hög ljudnivå vid full effekt. Red
skapet finns även i hjulburet utförande med stör
re prestanda, men är då mer begränsat i sitt an
vändningsområde.
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Lövsug.

Sugande redskap
De sugande redskapen arbetar som namnet an
ger efter en helt motsatt princip än de föregåen
de. Även här utgörs den tekniskt arbetande en
heten av en motordriven, eller från traktorns 
kraftuttag driven, fläkt. Undertryck uppstår i fläk
tens insugningsände vilket utnyttjas vid uppsam
lingen. Materialet, som sugs genom insugnings- 
munstycket, passerar fläkthuset där det finförde
las eller deformeras, varvid volymen minskar 
betydligt och blåses därefter ut i en uppsamlings- 
säck.

Maskinen är mest lämpad för städarbeten på 
plana och relativt hinderfria ytor, exempelvis i 
parker. Skräpsugaren finns på marknaden som 
traktorbogserad enhet eller som manuellt ma
növrerad hjulburen enhet.
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4. Redskap för avfallstransport

BÄRA/KÖRA-FUNKTIONER

På torpen och småbruken där man inte hade råd 
att hålla häst kunde transporter utföras helt ma
nuellt ända in på 1940-talet. För mindre material- 
transporter av exempelvis hö, säd etc. och där 
transportsträckan var kort eller terrängen av svår 
beskaffenhet användes förr ofta mycket enkla 
hjälpmedel. Höbördan kunde exempelvis bäras 
mellan två personer på två stänger, alltså en myck
et enkel bår. Andra exempel på sådana enkla 
hjälpmedel är hörep, hövidjor, liöbågar, grov- 
maskiga bärnät och bärsegel.

Inom natur- och kulturminnesvården kan någ
ra av ovanstående gamla hjälpmedel fortfarande 
vara av intresse. Bärbåren är ett sådant redskap 
som i ett mer utvecklat utförande än ovan är ett 
förträffligt korttransportredskap för diverse ma
terial. Båren finns tyvärr inte i handeln men kan 
lätt tillverkas för rimlig kostnad.

För kortare transport av torra löv, hö och andra 
lätta material är ett bärnät eller bärsegel ett bra 
alternativ som tyvärr heller inte finns att köpa fär
digt i handeln men som lätt kan tillverkas av ett 
stycke utrangerat kraftigt nylonnät eller tygstycke, 
av en storlek som kan famna en lämplig volym/ 
börda.

Skottkärran och cykelkärran kan vara förträff
liga transportredskap, särskilt om lastutrymmena 
förstorats exempelvis med hjälp av lösa lämmar.

Även de gamla hederliga potatis- eller kålkor
garna kan vara bra alternativ eller komplement
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vid korta transporter. Dessa korgar finns i han
deln i ett flertal material. Den gamla flätade mo
dellen av kluvna enevidjor är kanske att föredra 
framför ståltråds- eller plastkorgarna.

Hövidja och höbåg

Höbår.

Bärbår med stålrörs- 
ram och kasse av 
armerad vävplast.

Potatiskorgar av 
modernt snitt.
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ÖVRIG HANTERING

På områden med exempelvis ringa avfallshante
ring eller dår transport av avfallet till en lämplig 
tipplats är förenat med stora kostnader, kan nå
gon av följande metoder vara användbara.

Eldning
Eldning av avverknings- och städningsavfall bör 
koncentreras till ett fåtal platser inom ett område. 
Dessa platser skall väljas med omsorg och aldrig 
placeras på eller i direkt anslutning till företeelser 
som kan ta skada, exempelvis synliga fornläm- 
ningar, berghällar, block etc.

Bildäck bör undvikas vid tandningen liksom 
dieselolja, spillolja, bensin och liknande produk
ter. Eldningsplatsen städas efter användning. 
Kvarvarande aska och kolrester myllas. Om trots 
allt bildäck använts vid eldningen skall samtliga 
ståltrådsrester plockas bort efteråt. Eldningen 
kan med fördel göras på flyttbara plåtar, exempel
vis taket från en skrotbil, varvid många av olägen
heterna ovan försvinner eller minskar.

Flisning
Vid stora mängder hygges- och röjningsavfall kan 
flisning vara ett gott alternativ. Metodens använd
ning förutsätter naturligtvis tillgång till flistugg 
och att avsättning finns för flisen som t.ex. bräns
le, slitlager/bärlager för motionsslingor/stigar 
eller som material vid täckodling etc. Under såda
na förutsättningar kan flisningen ge ett gott täck
ningsbidrag eller rent av ett överskott.
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5. Övriga redskap och utrustning

HJÄLPMEDEL VID AVVERKNING

För att awerkningsarbetet skall bli så säkert och 
effektivt som möjligt skall skogsarbetaren vara 
rätt utrustad och förutom den personliga skydds
utrustningen använda sig av de moderna hjälp
medel och redskap som finns. Ett oumbärligt så
dant är verktygsbältet med vidhängande hölster 
för lyftsax och lyftkrok samt ficka för sågkedjefil, 
tändstiftsnyckel, skruvmejsel och första förband 
samt påhängd måttbandsrulle. Handtagen på lyft
saxen och lyftkroken bör vara av plastmaterial och 
ergonomiskt riktigt utformade. Filskaftet väljs av 
en modell med "inbyggd” filmall, för att under
lätta rätt filningsvinkel vid kedjeskärpningen.

Huggning
Vid fällningsarbetet är brytjämet såväl från säker
hetssynpunkt som från arbetsbesparande syn
punkt ett nödvändigt hjälpmedel. Otaliga model
ler och konstruktioner finns på marknaden. En 
okomplicerad modell bör väljas, gärna i kombi
nation med en vidhängande vändhake.

Fällkilen är ett bra komplement till brytjärnet 
och bör finnas till hands i någon av fickorna. Ki
len tillverkas i såväl trä som plast och i aluminium 
och är i allmänhet utrustad med en refflad sida 
för att bättre fästa i sågspåret. Trä- och plastkilar
na är mest skonsamma mot sågkedjan om dessa 
råkar i beröring med varandra.

Vid svårare fällningsarbeten i anslutning till el
ledningar, vägar och byggnader etc. kan en fällrik-
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torev ara ett bra hjälpmedel. De finns i utföranden 
som mekaniskt eller hydrauliskt drivna kilar, att 
applicera i sågskäret.

Ett dyrare men säkrare alternativ vid svår fäll
ning är att använda sig av en mekanisk eller hyd
raulisk stångfällriktare som arbetar som domkraft 
mot stammen med marken som mothåll.

Ett annat säkert men mer tidsödande alternativ 
är att använda sig av en fällsax i kombination med 
ett brytblock. Saxen fästes högt upp i trädet och 
draglinan löper genom brytblocket vilket gör att 
man kan stå utanför trädets fällriktning.

Ta alltid ner ett fastfällt träd på en gång men ta 
aldrig risken att gå under det. En vändhake eller 
ett vändband med en siana som hävarm brukar i 
allmänhet vara tillräckliga hjälpmedel. Vid svåra
re fall är kanske en fällvinsch eller en traktor det 
enda som hjälper. Fällvinscharna är dyra redskap 
och förekommer på marknaden i flera utföran
den och fabrikat, med dragkrafter från 500 kg till 
1.500 kg. Som draglinor används såväl stålwire 
som nylonband. De senare är behagligare och 
från skadesynpunkt riskfriare att handskas med.

Kran och boggiutrustad skogsvagn. Traktormonterad mindre vinsch/ 
kran.
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Virkestransport
Utkörningen av virke från fornminnesområden 
eller liknande känsliga platser, skall alltid utföras 
med så skonsamma metoder som möjligt och på 
tjälad eller väl snötäckt mark, för att i möjligaste 
mån undvika markskador. Virket skall vara väl- 
brosslat för att undvika onödig körning. Maskin
typ med så lågt marktryck som möjligt skall väljas, 
exempelvis en mindre jordbrukstraktor med till
hörande boggiutrustad skogsvagn med vinsch 
och/eller kranutrustning.

En ny maskintyp för småskaliga terrängtrans
porter har på de senaste åren utvecklats av flera 
olika tillverkare. Dessa maskiner kännetecknas av 
små yttermått och låg vikt och finns både som lun- 
nare och skotare, eller med kombinationsmöjlig
het. De flesta fabrikaten har banddrivning och 
motorstyrkan varierar mellan ca 5 och 18 hk. Någ
ra rekommendationer av dessa minimaskiner kan 
inte göras för närvarande eftersom utvecklingen 
av dem sker i ett snabbt tempo och ständigt nya 
typer kommer fram och andra försvinner. Mini
maskinen som maskintyp och i skotningsutföran- 
de torde vara ett mycket bra transportalternativ 
på känsliga marker och väl värt att pröva om möj
ligheterna finns.

Självgående minitransportvagn med tillhörande kran/ 
vinsch och manuell stångstyrning.
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ÖVRIGT

För att förhindra stubb- och rotskott efter avverk
ning av lövträd, kan man, ca tre år före avverk
ningen av trädet, utföra en ringbarkning som pla
ceras nedanför den lägst sittande levande grenen. 
Ringbarkningen utförs noggrant, ca 3 dm brett, 
runt hela stammen varvid näringstransporten till 
roten förhindras och trädet dör. Efter ca 3 till 4 år 
kan trädet avverkas utan risk för stubb- och rot
skott. Använd aldrig motorsåg vid ringbarkning. 
Ringbarkningen utförs lämpligen under våren 
med hjälp av en yxa eller röjkniv.

En annan metod som används är fickning, vilket 
innebär att fickor huggs in i stammen med en sär
skild yxa, varpå man sprutar in bekämpningsme
del. Effekten blir densamma som vid ringbark
ning. Fickningen kan numera utföras med hjälp 
av ett pistolliknande verktyg som skjuter in en ter- 
bicidtablett i trädets cambio med hjälp av en liten 
nylonkil och ett ollonskott som drivmedel. Nor
maldosen är en tablett per 5 cm träddiameter. 
Metoden är såväl arbetsbesparande som miljö
vänlig.

Rätt placerad ring
barkning t.v. 
Felaktigt placerad 
ringbarkning t.h.
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PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING, 
ARBETARSKYDD

Arbetsmiljölagen trädde i kraft den 1 juli 1978 och 
ersatte då den tidigare gällande arbetarskyddsla
gen av år 1949.

I arbetsmiljölagens 3 kapitel § 1 står:
”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka 

för att åstadkomma en god arbetsmiljö”.

I 2 kapitlet § 7 står det:
”Kan betryggande skydd mot ohälsa eller 

olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig 
skyddsutrustning användas. Denna skall tillhan
dahållas genom arbetsgivarens försorg”. 3 kapit
let § 4 bestämmer att arbetstagaren är skyldig att 
följa givna föreskrifter, att använda de skydds
anordningar som finns (personlig skyddsutrust
ning räknas dit) och att iaktta den försiktighet 
som behövs för att förebygga ohälsa och olycks
fall.

GODKÄND AV 

r ARBt TARbKYDDS- 

STYRŁLSEN

Personlig skyddsutrustning som blivit godkänd av 
arbetarskyddsstyrelsen är försedd med nedanstå
ende märke.

Märket visar att utrustningen uppfyller de krav 
på funktion som arbetarskyddsstyrelsen ställt upp.

Många delar i utrustningen är rena förbruk
ningsartiklar som måste ersättas då de förbrukats, 
skadats eller på annat sätt mist sin effekt.

Till skogsarbetarens personliga skyddsutrust
ning hör hjälm, hörselskydd, ögonskydd, signal- 
färgade kläder, handskar, skyddsbyxor med ben
skydd, halksäkra stövlar med stålhätta och vrist- 
skydd samt första förband.

För olika arbetsföre tag gäller naturligtvis olika
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skyddsbestämmelser liksom den personliga ut
rustningen varierar.

Arbetarskyddsstyrelsen ger ut föreskrifter, an
visningar, meddelanden, branschanpassade re
gelpaket m.m. som kan rekvireras kostnadsfritt i 
katalogform från myndighetens publikationsser
vice.

Exempel på viktiga föreskrifter, anvisningar och 
meddelanden för motordrivna fordon och träd
gårdsmaskiner.
Föreskrifter: (AFS)
AFS 1980:6 Maskinanvisningar (ändringar och 

anvisning nr 29)
AFS 1982:16 Minderåriga i arbetslivet (ändring 

av AFS 1980:13)
AFS 1983:4 Kraftöverföringsaxlar m.m.
AFS 1983:7 Röjsågar 
AFS 1984:7 Kraftöverföringsaxlar m.m. 

(ändringar)
AFS 1985:6 Motorredskap och traktorer 
AFS 1985:7 Gräsklippare och enaxliga träd- 

gårdstraktorer

Anvisningar: (Anv)
Nr 29 Allmänna maskinanvisningar, 1978 

(ändrad genom AFS 1980:6)
Nr 48 Förbränningsmotordrivna 

kedjesågar
Nr 110 Buller i arbetslivet, 1976 
Nr 110:1 Infraljud och ultraljud i arbetslivet

Meddelanden: (Medd)
69:3 Förarskydd på traktorer
69:5 Förarsits på hjul traktorer
69:6 Förarsits på hjul traktorer i bruk
1974:20 Rotorgräsklippare 
1974:25 Provning av rotorgräsklippare
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6. Myndigheter och organisationer

Arbetarskyddsstyrelsen 
Ekelundsvägen 16 
17184 Solna 
Tel 08-7309000

Central förvaltningsmyndighet under arbets
marknadsdepartementet för ärenden om arbe
tarskydd samt chefsmyndighet för yrkesinspektio
nen. Utger bl.a. viktiga föreskrifter (AFS), anvisning
ar (Anv) och meddelanden (Medd) som kan 
rekvireras i katalogform från myndighetens Pub
likationsservice.

Yrkesinspektionen (19 
Borås distrikt 
Allég. 1, Box 875 
50115 Borås 
Tel. 033-164400

Eskilstuna distrikt 
Rademacherg. 6-8 
Box 18
631 02 Eskilstuna 
Tel. 016-125020

Falu distrikt 
Holmg. 30 
791 71 Falun 
Tel. 023-260 20

Gävle distrikt 
Nygatan 3, Box 416 
801 05 Gävle 
Tel. 026-115120

distrikt)
Jönköpings distrikt 
Barnarpsg. 13, Box 3 
55112Jönköping 
Tel. 036-165260

Kalmar distrikt 
Malmbrog. 8, Box 4 
391 20 Kalmar 
Tel. 0480-15800

Karlstads distrikt 
Malmtorgsg. 4 
65340 Karlstad 
Tel. 054-1155 20

Linköpings distrikt 
Kungsg. 39, Box 438 
581 04 Linköping 
Tel. 013-13 0290
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Göteborgs distrikt 
Ekelundsg. 8 
Box 2555 
403 17 Göteborg 
Tel. 031-175200

Härnösands distrikt 
Gånsviksvägen 4 
871 00 Härnösand 
Tel. 0611-20420

Lokalkontor: 
Prästgatan 24 
831 31 Östersund 
Tel. 063-12 78 35

Stockholms distrikt 
Strandbergsg. 61 
Box 30108 
10425 Stockholm 
Tel. 08-1319 00

Umeå distrikt 
Magasinsg. 1 
90247 Umeå 
Tel. 090-13 2330

Uppsala distrikt 
Stora Torget 3 
753 20 Uppsala 
Tel. 018-15 5420

Luleå distrikt 
Nygatan 11 
95131 Luleå 
Tel. 0920-679 60

Malmö distrikt 
Baltzarsgatan 4 
211 36 Malmö 
Tel. 040-74240

Skövde distrikt 
Långgatan 13 
541 30 Skövde 
Tel. 0500-165 70

Västerås distrikt 
Stora gatan 33 
Box 361 
721 07 Västerås 
Tel. 021-12 75 30

Växjö distrikt 
N. Esplanaden 35 
352 31 Växjö 
Tel. 0470-451 30

Örebro distrikt 
Idrottsv. 37, Box 1622 
701 16 Örebro 
Tel. 019-1002 30

Myndigheten övervakar att arbetsskydds- och ar- 
betstidsreglerna efterlevs och ger råd i frågor om 
arbetsmiljön. Tillsynen avser också efterlevnaden 
av lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Kom
munala tillsynsman biträder distrikten och svarar 
för tillsynen på vissa mindre arbetsplatser.
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Statens Maskinprovningar 
(huvudexpeditionen)
Box 7035 
75007 Uppsala 7 
Tel. 018-301900

(provinsavdelningar)
Box 56 Box 1002
230 53 Alnarp 90111 Umeå
Tel. 040-46 44 20 Tel. 090-11 83 65

Provningsinstitution som publicerar tekniska fak
ta om maskiner och redskap för jordbruk-, skogs
bruks- och trädgårdsnäringen, vilka kan rekvire
ras som registerkatalog från institutionen. Prov
ningarna utförs som officiella, allmänna och 
uppdragsprövningar.

Jordbrukstekniska institutet 
Box 7033 
750 07 Uppsala 
Tel. 018-3019 30

Branschforskningsinstitut för tillämpad forsk
ning och utveckling för ett lönsammare jordbruk. 
Arbetar även med utåtriktad verksamhet genom 
föredrag, utställningar och publikationer. För- 
teckningslista över utgivna publikationer kan er
hållas från institutet.
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Statens Naturvårdsverk 
(SNY)
Box 1302 
17125 Solna 
08-7991000

Övergripande natur- 
vårdsplanering.

Riksantikvarieämbetet
(RAÄ)
Forn vårdsenheten 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
Tel. 08-783 90 00

Planering och rådgiv
ning för vård av kultur
landskapet.
Stängselbidrag till mark
ägare.

Lantbruksstyrelsen (LBS) 
Vallgatan 6 
55183Jönköping 
Tel. 036-169420

(se telefonkatalogen)
Bl.a. rådgivning ang. 
stängsel och djurskötsel 
Bl.a. entreprenörer vid 
natur- och fornvård.

Skogsstyrelsen (SKS) 
Vallgatan 6 
55183Jönköping 
Tel. 036-169400

I RESPEKTIVE LÄN 
Lantbruksnämnden

Skogsvårdsstyrelsen

Länsstyrelsen:
Miljövårdsenheten
Kulturmiljöenheten

Uppsättning av stängsel.

Naturvårdsfrågor.
Kulturminnesvårds-
frågor.
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7. Wedevågs bruk
Korta data om Sveriges äldsta, ännu existerande 
handredskapstillverkare.

Wedevågs järnhytta anläggs under 1300-talet.

Ståltillverkningen omtalas första gången på 1520- 
talet.

Omkring 1555 anläggs stångjärnssmedjan.

På 1580-talet omtalas framställning avbl.a. takplå
tar, harneskplåtar, redskapsjärn och sågblad.

Från år 1600 levererar bruket stål, rörplåtar (eld
rör) och annat krigsmateriel för vapentillverk
ning.

Under 1670-talet pågår en betydande stål- och 
klingtillverkning för svenska statens räkning.

Redskapssmidet börjar från omkring 1675.

Wedevågs bruk börjar försäljning av sina produk
ter i egna butiker vid Skeppsbron från omkring 
1720.

Ar 1722 införs metodisk handredskapstillverk- 
ning vid Wedevågs bruk av skyfflar, spadar, grepar 
m.m.

Landets första fabrikspriskurant utges av Wede- 
våg år 1726 och beskriver då ca 190 varor.

Är 1865 tas en ny smedja i bruk för den alltmer 
utvidgade handredskapstillverkningen.

Vid Stockholmsutställningen år 1897 tilldelas We
devågs bruk en guldmedalj för sina handredskap.

Under 1930-talet sker en betydande export av 
handredskap och snabbstålsborr.

Wedevågs bruk är fortfarande en av landets störs
ta redskapstillverkare.
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