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Lars-Erik Grund –
trE dEcEnniEr mEd JordäGarna
och Ett hELt Liv i skoGEn
Lars-Erik Grund tar här med dig på en tillbakablick i histori-
en om älvdalens Jordägande socknemäns förvaltning med 
kortare beskrivningar av viktiga händelser och rationella 
styrelseförändringar som skett under Lars-Eriks trettiotre år 
inom Jordägarna.

”– Under min tid har nytän-
kande inom jord- och skogs-
näringen lett till bland annat 
digitala skogsbruksplaner, 
utökade bidrag och tidning-
en skogen & Kraften”.

För att få förståelse för de beslut som fattats 
under de senaste tre decennierna tar vi his-
torien från början i stora drag. En resa från 
1800-talet till hur Älvdalens Jordägande 
Socknemän och Älvdalens Besparingsskog 
ser ut i dag.

I dagligt tal hör man ofta begreppet Jord-
ägarna, vilket är en förenkling av Älvdalens 
Jordägande Socknemän.  Älvdalens Jord-
ägande Socknemän är från början sam-
lingsnamn för alla gårdar i Älvdalens socken 
(med dess ägare) där det bedrevs jordbruk 
med odlad mark före storskiftet. Under 
storskiftet tillskiftades varje gård jord- och 
skogsmark och man fick en fastighetsbe-
teckning. Fastigheten fick samtidigt del i 
besparingsskogen som avsattes i samband 
med storskiftet, där fastighetsandelen ba-
serades på den odlade jord- och ängesmar-
kens bördighet.

Älvdalens Jordägande Socknemän 
(Jordägarna) är än i dag namnet på de 
fastigheter (med dess ägare) som har del i 
Älvdalens Besparingsskog. Är då Jordägarna 
och Älvdalens Besparingsskog samma 
sak? Inte riktigt. Älvdalens Jordägande 
Socknemän äger och förvaltar Älvdalens 
Besparingsskog. De äger även socknens 

samfälligheter. Från början bestod Älvdalens 
Jordägande Socknemäns Förvaltning av ett 
antal styrelser som under de senare decen-
nierna bantats ner (se organisationsskiss sida 
20) för att få en effektivare och i tiden bätt-
re anpassad förvaltning. Mera överskådligt 
och utan ändrat delägarskap för Jordägande 
Socknemäns fastighetsägarandelar.

Viktig förändring  
1880, i samband med storskiftet, lades 
socknemännens och de allmännas samfäll-
igheter ut. Samfälligheterna utgjordes av 
vägar, olika undantag, markområden, vat-
ten, fallrätter, älvar, vattendrag, fiske, övriga 
sockensamfälligheter, värdepapper, kraft-
verk på senare tid och Rot Skans.
Avsättningen av Besparingsskogen gjordes 
år 1885.

Älvdalens Jordägande socknemäns sam-
fälligheter har förvaltats av samfällighets-
styrelsen med 11 ordinarie styrelseledamö-
ter plus suppleanter. Samfälligheterna har 
under årens lopp genererat en avkastning 
som gjort det möjligt att dela ut miljon-
belopp i bidrag som betytt mycket både 
praktiskt och ekonomiskt för delägarna 
och även bygden.

Vid ett gemensamt möte med styrel-

serna för Älvdalens Besparingsskog och 
Älvdalens Samfällighetsförvaltning den 11 
oktober 1996 togs ett gemensamt beslut. 
Av respektive stämma fattades beslut att 
Älvdalens Besparingsskog skulle ta över 
samfällighetens hela verksamhet och enligt 
de regler som gäller för Besparingsskogen 
förvalta den gemensamma förmögenhe-
ten. Regleringen genomfördes 1997 och 
hela samfällighetsstyrelsen friställdes. 
Detta beslut föranleddes av beslut från 
Jordägarstämman, i Allmänningsstyrelsen 
och Samfällighetsförvaltningen tidigare 
samma år, samt skattenämndens förhands-
besked som meddelade att Samfälligheten 
inte kommer att uttagsbeskattas med anled-
ning av överföringen till Besparingsskogen. 
Därmed blev Älvdalens Besparingsskog 
ägare till samfälligheterna. 

kAPitALförVALtning i 125 år

Historien om Socknemännen och Älvdalens 
Besparingsskog börjar med vår äldsta fond, 
Rotarnas Reservfond. Fonden härstammar 
från mitten av 1800-talet då Kungl Maj:t 
tillät socknemännen att avverka och sälja 
6 400 ”sågtimmerträd” från trakten längs 
Rotälven ”inom de oafvittrade skogar-
na” att fördela på soldatrotarna, som var 

32 stycken i socknen innan den allmänna 
värnplikten kom 1901. Landet delades in i 
små administrativa områden som alla skulle 
ha minst en soldat. De gårdar som ingick 
i området försåg och underhöll en soldat 
för den indelta armén med ett soldattorp. 
Med soldatrote menade man de personer 
eller gårdar, som gemensamt lämnade och 
underhöll en soldat. För varje träd, av de 
6 400, avsattes det 30 öre och Rotarnas 
Reservfond bildades 1869-73. Ytterligare 
20 000 träd tilläts att avverkas årligen för 
Rotarnas Reservfond före kommande stor-
skifte.

Fondmedlen kom senare att användas för 
att även köpa hemman i konkurrens med 
skogsbolagen, 1975 uppgick fastighetsarea-
len till 6 356 ha skog, 1975/76 bokförda till 
totalt 5 176 000 kr, inordnades senare under 
jordägarnämndens förvaltning. 1976 beslöt 
Jordägarstämman att Rotarnas Reservfonds 
tillgångar skulle överföras till Besparingsskogen 
och samfällighetsförvaltningen, syftet var att 
få en reglerad förvaltningsform för tillgångar-
na samt reducera antalet förvaltningar. 1979 
överläts 6 314 ha till Besparingsskogen för 4,5 
miljoner kr genom fastighetsreglering. 1986 
överläts genom köp och fastighetsreglering 
till Besparingsskogen Rotarnas Reservfonds 

resterande fastig-
heter för 1 417 
400 kr, inklusive 
S o c k n e m ä n -
nens förvalt-
ningsbyggnad, 
”Ambassaden”,  
lantmäterifastig-
heten och veteri-
närbostaden plus 
skogsfastighet om 42 ha. Förvaltningen 
av Rot Skans samt underhåll av övri-
ga äldre byggnader övertogs då också av 
Samfällighetsförvaltningen.

På Jordägarstämman 25 maj 1988 beslöts 
att Rotarnas Reservfonds tillgångar from 
1988 överförs till Älvdalens Besparingsskog, 
där slutar historien om vår äldsta fond bild-
ad före storskiftet.

SkogSmedeLSfondenS tiLLkomSt och 
AVVeckLing

I 1888 års reglemente för förvaltningen av 
Älvdalens sockens skogsmedelsfond och 
Besparingsskog angavs i § 2 bland annat 
ingående om skogsförsäljningens utföran-
de och hur medlen skulle placeras, i pröv-
ning härav fick inte andra räntebärande 
papper inköpas än sådana som godkändes 

av Kungl.Maj:ts befattningshavare och av 
Länsstyrelsen. Kapitalbehållningen fick 
icke förminskas. I residensstaden Falun 
byggdes 1892 ett förvaltningshus för alla 
besparingsskogarna i Dalarna. Huset kom 
att kallas ”Millionhuset” och här förvarades 
besparingsskogarnas tillgångar i kassaskåp. 
1927 byggdes ett kassavalv. 1940 lagfästes 
ett nytt reglemente där Riksdagen fastställ-
de vilka som var ägare av besparingsskogar-
na (allmänningsskogarna). 

Nya skogsvårdslagen kom 1948 och 
skulle gälla för skötsel av besparingssko-
gen. Reglementet från 1974 hade genom 
Länsstyrelsen rätt att tillsätta ordförande 
och revisorer i skogsmedelsnämnden, som 
förvaltade skogsmedelsfonden. 1977 begär-
de socknemännen en reglementsändring av 
1974 års reglemente och 1979 fastställde 

I slutet av 1970-talet valdes Lars-Erik Grund in som styrel-
seledamot i Allmänningsstyrelsen och Skogsmedelsnämnden 
under förvaltare Kurt Hagas ledning, något år senare i 
Samfällighetsförvaltningen och Jordägarnämnden och så små-
ningom även i styrelsen för Rots Skans. 2011 avslutade Lars-Erik 
sina styrelseuppdrag och sitter från och med 2012 som ordfö-
rande i valberedningen för Älvdalens Jordägande Socknemän. 

Lars-Erik Grund är med sina 33 år veteran inom Älvdalens jordä-
gande Socknemän och har även ett helt yrkesliv inom skogen. Lars-
Erik är född och uppvuxen med jord- och skogsbruk i Gåsvarvs by 
i Älvdalen. Sedan barnsben har han deltagit i djurhållning och lant-
bruk och vintertid timmerkörning med häst tillsammans med sin far 
Grund Erik Larsson. Även älgjakten kom tidigt in i bilden, en viktig 
del av försörjningen på den tiden. 

Lars-Erik bestämde sig tidigt för ett yrkesliv inom skogen. Som 
fjortonåring fick han sin första anställning med ungskogsröjning. 
Efter utbildning på Rättviks Skog och Lantmannaskola, många 
månaders skogspraktik med allt från timmerhuggning till plantering 
och ett par år på Folkhögskola i Mora och Sveg, tentade Lars-Erik 
och blev antagen till Skogsinstitutet i Bispgården i Jämtland. Där 
utbildade han sig till Skogstekniker.

Efter examen 1967 sökte Lars-Erik tjänst som skogsvårdskonsulent 
på skogsvårdsstyrelser (i dag Skogsstyrelsen) i Dalarnas län och fick 
arbete omgående. Första jobbet blev i Älvdalen, sedan i Lima och 
därefter fem år i Rättvik. År 1976 distriktschefstjänst i Särna-Idre 
under 17 år, tills distriktet slogs samman med Älvdalens distrikt. 
Efter sammanslagningen blev det Ludvika. Efter ett par år, 1995, 
fick han arbete i Mora-Orsa distrikt. Där blev Lars-Erik kvar i tio 
år innan han tog pension 2005. Det blev ett 38 år långt yrkesliv 
som skogsvårdskonsulent åt Skogsstyrelsen. Efter pensioneringen 
fick Lars-Erik mer tid för sitt eget skogsbruk. I dag är Lars-Erik 
sjuttioett år och tillbringar mycket tid i den egna skogen. Han är även 
företagare med Grundskog Jord och Entreprenad AB sedan 2008. 
Och när september kommer packar han fortfarande säcken och beger 
sig ut i älgskogen, numer tillsammans med dottern och barnbarnen.

reSumé LArS-erik grund –
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1850 Soldatrotarna

1869-73 bildas Rotarnas reservfond
som i två omgångar, 1977 och 1988 

överförs till Samfälligheten och 
Besparingsskogen

1880 Storskiftet genomförs

1885 avsättning av Besparingsskogarna

1888 Reglemente Besparingsskogarna

1888 Allmänningsstyrelsen
5 ledamöter

1888 bildas Samfälligheterna
som tillsammans med kraft-
verksbolagen fusioneras till
Besparingsskogen (Allmän-

ningsstyrelsen) 1997.

Jordägarnämnden
11 ledamöter

1960-talet bildas 3 st 
Kraftverksbolag
Väsa, Blyberg

Rots Övre

Jordägarstämma

Samfällighetsstämma

Samfällighetsstyrelse

1888 Skogsmedelsnämnden

1888 bildades Skogsmedelsfonden 
som 1981 överfördes till Allmän-

ningsstyrelsen. 

Förvaltare

Älvdalens Besparingsskog

Skogen Kraften Kapitalet

Fakta:

orGanisationEn
Från 1880-taLEt
tiLL 2013
de vita rutorna visar vad 
som har hänt historiskt.
de grå rutorna visar orga-
nisationen i dag.

StorSkiftet
Storskiftet var ett i Sverige av regeringen un-
derstött ägoskifte av mark inom landsbygdens 
byar, och den första större jordreformen i ri-
ket. Syftet var att öka jordbrukets avkastning. 
Det innebar att ett större antal ägostycken 
(skiften) drogs samman till ett mindre antal 
skiften för varje delägare.

grAdering
För att kunna genomföra storskifte krävdes 
gradering (värdering) av ägorna. Genom 
graderingen fick man fram ett visst antal 
reducerade bandland som tillsammans 
utgjorde fastighetens jordtal (värde).  
Jordtalen utgjorde sedan grunden för 
tillskiftning av ny inägojord (åker/ängsmark) 
och skogsmark. Delägare i Besparingsskogen 
och sockenmännens övriga samfällda 
tillgångar är de som äger fastigheter med 
åsatt reducerat jordtal. 

Graderingen av inägojorden innebar att 
jorden fick ett visst gradtal i förhållande till 

Före 1993 fanns det ingen information 
till delägarna i Besparingsskogarna om 
händelserna mellan jordägarstämmor-
na. De äldre erfarna i styrelserna ansåg 
att stämmans information var tillräck-
lig. Medan den yngre generationens 
styrelsearbetare ansåg att stämmorna, 
som på den tiden inte var särskilt väl-
besökta, inte räckte för att hålla sig 
uppdaterad om verksamheten. Efter 
ihärdiga påtryckningar beslutade sty-
relsen att ge ut ett informationsblad till 
delägarna.

sin bördighet. Bästa jorden fick grad 1, den 
som ansågs som hälften så god grad 2 och 
så vidare. Jordens värde i förhållande till den 
bästa jorden ”reducerades” genom att arealen 
dividerades med gradtalet. På så sätt fick varje 
jordtal sin ”reducerade” areal som uttrycktes 
i bandland eller i grad. Genom omräkningen 
fick man fram jordens produktionsvärde. 
Skogsmark graderades på ett liknande sätt.

regLementet
Den 9 november 1888 fastställde Kungl. Maj:t* 
det första reglementet för förvaltningen 
av Älvdalens sockens skogsmedelsfond 
och besparingsskog. Ett reglemente som 
Besparingsskogen förvaltas utifrån än i dag.
   Avkastningen skulle i första hand täcka 
kostnader för att förvalta och bevaka skogen, 
samt för åtgärder för att säkra återväxten 
och förbättra skogen. Dessutom skulle 
avkastningen användas för att på olika 
sätt utveckla bygden och underlätta för 
befolkningen. Man kunde till exempel ta av 
avkastningen för att betala olika skatter och 
annat som prästerskapets löner. Pengarna 
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INFORMATION FRÅN ÄLVDALEN OCH SÄRNA - IDRE BESPARINGSSKOGAR      20 år 2013!

skogen & kraften

Tema:

Jubileumsnummer

Besparingsskogarnas historia

BILAGA I TIDNINGEN!

ÄLGINVENTERING

ÄSI KRAFT AB och STREAMGATE VALLEY AB
Nya bolag

Inblick i verksamheten

DRIVNING

Styrelsen utlyste namnförslag och  
SKOGEN OCH KRAFTEN blev det 
förslag som passade bäst in eftersom 
skogen och kraften var stora bitar i 
förvaltningen. Första bladet kom ut 
1993 och med åren blev det en tid-
ning. Sedan år 2000 är tidningen ge-
mensam för ÄB och SIB. Sedan år 
2000 finns Besparingsskogarna även 
på webben (www.besparingen.com). 
Informationen på hemsidan uppdate-
ras kontinuerligt och är ett bra komple-
ment till Skogen & Kraften som kom-
mer ut två gånger om året, höst och vår.
Även om webben är lättillgänglig för 
många i dag ser man av svaren i un-
dersökningen som gjordes bland del-
ägarna 2012 att de flesta fortfarande 
söker den information de behöver 
från Besparingsskogarna i Skogen & 
Kraften. Med enkätsvaren som un-
derlag har vi därför gjort om lite i tid-
ningen och förbättrat strukturen. Allt 
för att du som läsare lättare ska hitta 
det som intresserar just dig. Med hjälp 
av märkningen i hörnen är det nu 
lättare att veta vilken Besparingsskog 
informationen handlar om, vilken ka-
tegori inom Besparingsskogarna det 
gäller samt vilket ämne. Det är främst 
delägarna i Besparingsskogarna som 
har nytta av Skogen & Kraften men 
Besparingsskogarna är, och har alltid 
varit, till nytta även för bygden. Därför 
delas tidningen inte bara ut till delägare 
utan även till alla hushåll i Älvdalens 
kommun. Detta innebär att du som är 
delägare och bor inom kommunen inte 
får tidningen adresserad i ditt namn. 
Den är trots detta i allra högsta grad 
riktad till dig personligen. Saknar du 
något i tidningen eller har andra syn-
punkter som gäller informationen från 
ÄB och SIB är du välkommen att höra 
av dig till:

Anna dahlgren
tfn: 0251-59 74 85
e-post:
anna.dahlgren@besparingen.com

Skogen & krAften 20 år

kunde också användas för väghållning såväl 
sommar- som vintertid eller för hjälp under 
missväxtår, läkarvård, fattigvård, polis, 
förbättring av jordbruk och boskapsskötsel.

JordtALen ViktigA  än  i  dAg
När idén om besparingsskogar kom var 
marken på andra håll i landet redan 
strukturmässigt åtgärdad. Besparingsskogar 
(i Norrland är namnet Allmänningsskogar) 
finns därför endast i Dalarna, Västerbotten 
och Norrbotten. Varje markägare som fick 
skog avsatt till Besparingsskogen fick andelar 
i den i form av jordtal. Antalet jordtal i 
Besparingsskogen ger delägaren möjlighet 
att rösta och påverka beslut vid de årliga 
jordägarstämmorna.

*Kunglig Majestät, vanligen förkortat Kungl. 
Maj:t eller K.M:t, eller Konungen i Statsrådet 
var i Sverige under 1809 års regeringsform 
(åren 1809–1974) benämningen på det 
statsorgan som idag motsvaras av regeringen 
och som fattade beslut i Konungens namn. 
Källa: Wikipedia.

regeringen ändringen enligt följande:
”Om jordägarstämman så beslutar kan 

skogsmedelsnämndens uppgifter anförtros 
allmänningsstyrelsen”.

1981 beslöt jordägarstämman att 
skogsmedelsnämndens uppgifter från 
och med nästa år anförtros åt Älvdalens 
Besparingsskogs allmänningsstyrelse.

Före nyår 1981 åkte vi förtroendevalda, 
jag som suppleant i skogsmedelsnämnden 
och ordinarie i allmänningsstyrelsen till 
Falun. Där vi genom förrättning tillsam-

mans med skogsmedelsnämndens styrelse 
och Länsrådet avslutade skogsmedelsnämn-
dens uppgifter som numera ligger under 
allmänningsstyrelsen.

Enligt tradition avslutas alltid revisioner-
na med middag på någon bättre restaurang 
i staden. Seden kunde ej frångås men denna 
gång med gravöl som bjöds av Länsrådet.

JordägArnämnden ”ekonominämnden”

Jordägarnämnden har idag ordförande och 
10 ledamöter plus suppleanter. Nämnden 

skall verkställa Jordägarstämmans beslut 
angående exempelvis bidrag. Nämndens 
budget från Besparingsskogens allmännings-
styrelse har mångdubblats under senare de-
cennier med bättre ekonomi, 2012 års bud-
get för Jordägarnämnden var 35 miljoner 
kronor att jämföras med 1988 års 8 miljoner 
kronor.

Jordägarnämndens uppgift är att förde-
la avkastningen i form av bidrag som ska 
främja delägarnas jord- och skogsbruk med 
binäringar inom socknen, anläggning och 
förbättring av vägar eller annat ändamål 
som kommer delägarna eller hela socknens 
befolkning till nytta. Bidragen till delägar-
na, näringen och övriga har utökats succes-
sivt med en allt större och starkare avkast-
ning, vilket blivit möjligt tack vare jordä-
garnas tidiga satsning på vattenkraften. 

På 60-talet, under kraftverkstidens upp-
byggnad med aktieköp med mera var eko-
nomin kämpig, år 1962 uppgick tillgångar-
na till 190 000 kronor. Tillgångarna fram 
till 1992 ökade till cirka 184 miljoner kro-
nor främst genom delägarskap i kraftverken 
i Väsa (50 %), Blyberg (33 %) och Rots 
övre (50 %).

Tillgångarna hade således ökat ca 1 000 
gånger under dessa 30 år. En årlig förränt-
ning på cirka 25 procent. Ägarandelarna 
för Jordägarna räknat i energiproduktion 
utgör idag cirka 70 GWh. Detta kan jäm-
föras med Brunnsbergs kraftverk som var 
planerat att byggas på 90-talet. Där äger 
Jordägarna 100 % fallhöjd och vatten och 
detta skulle gett cirka 65 Gwh i kraften-
ergiproduktion och avkastning. I stället 
blev det en lång och kostsam process som 

trots Vattendomstolens godkännande slu-
tade med avslag för Jordägarna. Ett beslut 
som bygden tyvärr drabbas av i dag när till 
exempel grundskolan i centrala Älvdalen 
sedan länge står och förfaller på grund av 
kommunens dåliga ekonomi. Här och nu 
skulle dessa resurser varit betydande.

Mina första styrelseuppdrag startade 1978 
i Skogsmedelsnämnden och Allmännings-
styrelsen. Något år senare i Jordägarnämnden 
och Sockensamfällighetens styrelse. På se-
nare år även i Rots Skans styrelse som repre-
sentant för Besparingsskogen. Där satt jag 
fram till 2011 då Rots Skans fyllde hund-
ra år. Mina roller i Älvdalens Jordägande 
Socknemäns styrelser har alltid varit fan-
tastiskt intressanta, berikande och med en 
framtidstro i ett väl sammansvetsat styrelse-
arbete, för utveckling och förbättring. Det 
jag beskrivit här är de största händelserna 
inom organisationen. Förutom det har 
Jordägarna och Besparingsskogen under 
min tid varit nytänkande inom jord- och 
skogsnäringen vilket lett till digitala skogs-
bruksplaner, frivilligt markbyte, utveckling 
av bidrag och utbildningar för delägare. 
Under mina 33 år har vi även fått till stånd 
information till delägarna i och med tid-
ningen Skogen & Kraften och senare även 
en hemsida. Som delägare är det viktigt 
att kunna ta del av vad som händer inom 
Besparingsskogen och det är viktigt att 
hänga med i utvecklingen. 
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”
1981 efter 12 år i Närke återvän-

de jag till Älvdalen med 
min man Bror och våra pojkar Jonas och 
Magnus. Det var inte lätt att få jobb i 
Älvdalen. Jag hade diverse tillfälliga arbe-
ten tills jag läste en liten annons i MT där 
Älvdalens Besparingsskog behövde admi-
nistrativ hjälp till kontoret efter att kamrer 
Hernebro hade gått i pension. Jag sökte 
jobbet och fick det. Den 1 oktober 1983 var 
min första arbetsdag på Besparingsskogen. 

PerSonALbemAnningen På 80-tALet

1974 hade man slagit ihop förvaltningarna 
för Älvdalens och Särna-Idre Besparings-
skogar och den gemensamma förvaltningen 
skulle vara i Älvdalen. Tjänsterna för Kurt 
Haga, förvaltare, Olle Stadigs, kamrer, Sven 
Rusk, vägmästare och Maj-Britt Forsberg, 
administration - fördelades mellan de båda 
Besparingsskogarna.

Olle Willemark och Tage Salomonson 
(från 1985 Lasse Nilsson) var skogvakta-
re på Älvdalens Besparingsskog och Sture 
Hårdén och Jan Norell skogsförmän. 
Huggare, skogsvårdspersonal, skogsmaskin-
förare, väg- och verkstadspersonal, snickare, 
vaktmästare och lokalvårdare var fast an-
ställda på kollektivsidan.
I Särna var Harald Eriksson  skogvaktare 

röstsiffror på våra räknemaskiner för glatta 
livet medan delägarna gick runt oss i spänd 
förväntan på resultaten. Det hände att 
stämmorna slutade efter midnatt.

utVeckLing

Datoriseringen kom även till Besparings-
skogen i slutet av 80-talet. I ett rum på Orsa 
Besparingsskog stod huvuddatorn (stor så 
den krävde ett eget rum). Den köptes till-
sammans med Orsa Besparingsskog. Första 
utbildningen hade vi under en komprime-
rad vecka hos SDC i Sundsvall tillsammans 
med personal från Orsa Besparingsskog. 
När man väl blev någorlunda varm i klä-
derna var den till stor hjälp. Bara att kunna 
rätta utan kladd och sudd var ju en befrielse 
men det var inte ovanligt att det man job-
bat med under en hel dag bara försvann då 
det ”kraschade” lite då och då. 

Personalfester för anställda och styrelser 
turades man om att ha i Älvdalen respektive 
Särna. Festerna övergick så småningom till 
personalresor med skogliga teman. Trevliga 
arrangemang och nyttigt för personal och 
styrelser att träffas. För mig som gjorde lö-
nerna så fick namnen på lönelistorna också 
ett ansikte - det var förhoppningsvis öm-
sesidigt. De som arbetade i Särna träffade 
man oftast bara då.
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1993 tog skogsmaskinerna över helt och 
huggarna blev uppsagda på båda Besparings-
skogarna. Ingen rolig tid. De flesta av dem 
valde att bli kvar som skogsvårdare men då 
bara under barmarkssäsongen. Svårt att hit-
ta arbeten under vintern – ett dilemma som 
kvarstår än idag.

kräVAnde och giVAnde

För att gå tillbaka till andra halvan av 90-ta-
let blev vår kamrer tyvärr långtidssjukskri-
ven på grund av en olyckshändelse. Han 
kom tillbaka en kort period men kunde 
inte fortsätta sitt arbete. 

Tillfälliga konsulter var här och jag fick 
försöka klara uppgifter jag inte jobbat 
med tidigare. Lasse Olsson var anställd på 
halvtid 1999-2000 men kunde sedan inte 
kombinera tjänsten med sitt egna växande 
företag. Med Lasses goda stöd i svårare frå-
gor har jag sedan fortsatt med bokföring, 
bokslut, delägarlån och övrigt ekonomiar-
bete utöver lönerna med tillhörande upp-
gifter för personalen för de båda företagen. 
Ett krävande arbete som också varit mycket 
givande och intressant. 

koLLegor och deLägAre

Maj-Britt blev pensionär i juni 1998 efter 
24 år på Besparingsskogen. Ingrid Mörk 
började 1997. Ingrid blev pensionär i höstas 
efter 15 år på Besparingsskogen. Duktiga 
kollegor båda två.
Tråkiga saker har hänt som när vår förval-
tare Kurt Haga hastigt avled i januari 1999. 

Han skulle ha blivit pensionär i april sam-
ma år. Hans-Peter Olsson hade precis blivit 
antagen att bli hans efterträdare. 

Något positivt som hänt under de här 
åren jag arbetat på  Besparingsskogen är att 
man blivit mer ”öppen” mot delägare och 
allmänhet. Tidningen ”Skogen o Kraften”, 
skogsdagar och utbildningar med mera har 
betytt mycket och påverkat vår arbetssitua-
tion på ett bra sätt.

kuLturSkAtt

Positivt är också det EU-projekt som genom-
fördes av Marita Nämnd och Nils Schröder 
då de gick igenom Besparingsskogarnas 
arkiv och kommunens gamla handlingar 
I Älvdalen fortsatte sedan Karin Larsson 
fram till sin pensionering i höstas med 
dokumenteringen av dessa handlingar. En 
kulturskatt för den intresserade.

reSumé

Besparingsskogen och skogen har varit nära 
mig hela livet.

Mitt föräldrahem, där min man o jag bor 
idag, är granne med ”Lokalen”. Den var 
både bostad åt skogsförvaltaren och kon-
tor för Besparingsskogen när jag var barn. 
Där bodde dåvarande skogsförvaltare Folke 
Wetterhall med fru och tre barn. De yngs-
ta barnen var också några av mina och min 
systers lekkamrater. Har ett svagt minne 
av farbröderna som jobbade på kontoret 
men kommer väl ihåg bus som när vi ungar 
åkte i mathissen som gick till bottenpla-
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margaretha Hårdén 30 år på

”amBassaden”
margaretha Hårdén har arbetat på Älvdalens 

Besparingsskogs kontor sedan 1983. Hon 
är därmed en av dem som arbetat längst 
i huset, som lite skämtsamt fick smek-
namnet ambassaden av ortsborna när 
det stod färdigt 1960. i april 2013 tog hon 
pension från sitt arbete som ekonomi-
chef. innan hon börjar sitt nya liv har vi 
bett margaretha att med egna ord berät-

ta om sina år inom Besparingsskogarna 
och resan mot dagens it-samhälle.

(från 1984 William Rusk.). De kollektiva 
var huggare, skogsvårdspersonal, skogsma-
skinförare, lokalvårdare samt chaufförer 
och hyvelförare på dåvarande väggaraget i 
Särna.

Till att börja med fick jag hjälpa till med 
diverse administrativa göromål på kontoret 
bland annat löneskrivning och stansning 
av löner. Vi hade en stor stansmaskin där 
alla lönesiffror skulle stansas in för att se-
dan skickas till SDC i Sundsvall. Man fick 
vara skärpt till tusen för att inte slå fel och 
sedan gällde det att inte skada remsan som 
låg i ett virrvarr på golvet innan den kunde 
rullas ihop. När lönerna kom tillbaka fick 
man hoppas att man slagit rätt siffror för 
det kunde vara nog så marigt att rätta dem 
om något blivit fel.

tJänSten bLeV en heLtid

Arbetsuppgifterna blev fler och fler och 
tjänsten utökades efterhand till en heltid.
Det var minst fyra stämmor under ett år. 
Det var både jordägar- och samfällighets-
stämmor.

När kraftverksfrågorna var aktuella var 
det även extra stämmor. De var minst sagt 
livliga. Stämmorna hölls oftast i aulan 
på Älvdalsskolan och vid röstningar satt  
Maj-Britt och jag ute i vestibulen och slog 

net. Förvaltarfamiljen hade både piga och 
gårdskarl och trädgården var väldigt fin kan 
jag minnas.

Min pappa, Åke Johansson, var skogvak-
tare åt Korsnäs. Vi ungar ”på backen” fick 
följa honom till skogs om tillfälle gavs. Jag 
kan förnimma den goda lukten från de höga 
och långa timmervältorna som han märkte 
före flottningen. Har alltid känt mig lugn 
och trygg i skogen - något jag tackar pappa 
för.

Besparingsskogen har nästan varit som 
en familjemedlem för mig  – men allt har 
en ände.

Kommer på mig att jag bara nämnt ar-
betskamratet i ”dåtid”- det är väl åldern!  
Mina  nuvarande arbetskamrater i Älvdalen 
och Särna - ingen nämnd och ingen glömd, 
hör till min Besparingsskogsfamilj och jag 
kommer att sakna er mycket!

 Nu ska jag börja mitt ”andra” liv och 
hoppas få vara frisk och göra allt det där 
som skjutits åt sidan under många år. 
Framför allt längtar jag till att få vara far-
mor ”på heltid”.

Många roliga och fina minnen har jag 
av Besparingsskogarna under nästan 30 år. 
Tack alla som jag fått dela dem med!

”– något positivt som hänt 
under de här åren jag ar-
betat på  Besparingssko-
gen är att man blivit mer 
öppen mot delägare och 
allmänhet”.

Överst: Kurt Haga, förvaltare 1974-

1999. Underst: Olle Stadigs, Bespa-

ringsskogens kamrer från 1974

Personal 1988 - från vänster skogvaktarna Olle Willemark, Sven Rusk, Tage Salomonsson (pensio-nerad), Lars Nilsson, samt kontoristerna Maj-Britt Forsberg och Margaretha Hårdén. På bilden saknas skogvaktare William Rusk, sationerad i Särna.

Bilder från boken ”Skogen, älven och 

bygden” som gavs ut i samband med 

ÄB:s 100-års jubileum 1988.

Lina Nyström efterträder Margareta Hårdén.

– Besparingsskogen och 
skogen har varit nära mig 
så gott som hela livet”.

FOTO: Tobbe Nilsson.


