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INFORMATION FRÅN ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
skogen & kraften

I Kungshästarnas spår -

VIRKET SOM BLEV JÄTTEKÄLKE

SKOGSLIV

GER MER AVKASTNING

Nyhet!

Ny avverkningsberäkning -



I SAMARBETE MED Orsa Besparingsskog har vi inrättat en ge-
mensam tjänst för fastighetsfrågor. Genom den tjänsten har vi möj-
lighet att skaffa oss hög kompetens inom fastighetsrättsliga frågor. 
Ni kan läsa om vår nya medarbetare Sara Kjellson i tidningen.

I DETTA NUMMER skriver vi även om Vasaloppet som har ett 
projekt som kalla Arena 365. Där vill man genom skriftiga avtal 
med markägarna, säkra tillgången till spåret året runt. Ett för-
slag till avtalstext samt en värderingsmodell är framtagen. Be-
sparingsskogen är den största markägaren längs leden och vi är 
positiva till samarbetet. I detta nummer kan du för övrigt läsa 
om porfyren- om vår egen samling, men även om porfyr som 
vägmaterial och om Sarkofagdraget.

Trevlig läsning!

Ulf Andersson
Förvaltare och ansvarig utgivare 
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ÅRETS VINTER ÄR EN av de snörikaste på mycket länge. Eller 
som man brukar säga den värsta vintern i mannaminne. Det är 
väl kanske så att ett mannaminne är just den tid som går mellan 
två riktiga snövintrar. I vilket fall har vi fått mycket mer snö än 
vi varit vana vid de senaste åren. Det ställer till problem för våra 
avverkningar och ställer stora krav på våra snöröjare. Jag vill passa 
på att tacka alla som är ute och röjer snö dag som natt. Ni gör ett 
jättejobb för att vi skall ta oss fram till drivningar, skola och arbete!

UNDER BÖRJAN AV ÅRET har Besparingsskogarna i Dalarna 
och Allmänningarna i Norrbotten och Västerbotten fördjupat sam-
arbetet genom att bilda ett gemensamt förbund. Det nya förbundet 
kommer att heta Sveriges Allmänningsskogars Förbund. Genom det 
nya förbundet kommer vi att kunna föra fram våra gemensamma 
intressen till myndigheter och i press på ett bättre sätt. Äganderätts-
frågan och frågan om rätt till ersättning för intrång när den enskildes 
rätt till brukande inskränks är viktiga frågor som det nya förbundet 
kommer att jobba med. Överhuvudtaget ser vi stora vinster med att 
kunna samarbeta inom både Allmännings- som Besparingsskogarna.
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Mer volym och
större avkastning
De närmaste 40 åren kommer avkastningen från Besparings-
skogarna att ge ett högre och jämnare flöde av total virkesvolym 
än enligt tidigare beräkningar. Därefter finns potential för slutav-
verkningen att fortsatt öka. TEXT: Ulrica Lund Lissman. FOTO: Fredrik Larsson, Tobbe Nilsson.
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Resultatet av senaste avverkningsberäk-
ningen visar att volymen virke som kan av-
verkas blir högre än vad den visade 2010. 
Flödet kan också bli jämnare under flera 
perioder. Orsakerna till detta är nya för-
utsättningar och Besparingsskogens nya 
skogsskötselstrategi.

Vi träffar Håkan Lissman som ansvarat för 
avverkningsberäkningen, för att ta reda på 
mer.

Hur kommer detta att påverka 
Besparingsskogen? 

– Till skillnad från beräkningen från 
2010 kan vi nu få en jämn och hög slutav-
verkningsnivå under närmare 40 år. Det 
kommer att innebära en jämn och säker 
grundavkastning. Ett resultat som gynnar 
både våra intäkter och ger underlag för 
ett jämnt bidragsflöde till våra delägare. 
Gallringsvolymerna och därmed intäkter-
na därifrån är mer oförutsägbara, förklarar 
Håkan och fortsätter:

– Den nya avverkningsberäkningen 
innebär också att vi under de närmaste  
20 åren kommer att slutavverka de produk-
tionsskogar över 100 år som är kvar. (Se 
bild 3). Gammal skog med naturvärden 
kommer dock att finnas kvar i form av den 
naturvårdshänsyn som lämnats tidigare och 
som lämnas framöver.

Hur kan det ha ändrats? Förra beräk-
ningen visade på en virkessvacka.

– Det som påverkar slutavverkningsvoly-
men mest på kort sikt, (period 2017-2027) 
är att vi sänker slutavverkningsåldern med 
cirka 20 år. Effekten blir att fler skogsbe-
stånd blir tillgängliga och slutavverknings-
volymen kan öka, (se tabell 4).
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Tabell 4: REK = Rekommenderad slutavverkningsålder.

Om man nu slutavverkar skogen tidi-
gare, riskerar den inte att ta slut då?

– Tillväxten är fortfarande betydligt 
större än den totala avverkningen på 
Besparingsskogarna, (se bild 5).

– Det raderar också ut den svacka i 2010 
års avverkningsberäkning som fanns under 
perioden 2030-2050. Nu undviker vi ål-
derssvackan och kan därmed vänta oss ett 
jämnt flöde av volymer under många år 
framåt, säger Håkan Lissman.
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Ståndortsi
ndex LSÅ KORR REK Ståndortsindex LSÅ KORR 
T28 60 1,2 72 T28 65 1,2
T26 63 1,2 76 T26 67 1,2
T24 65 1,2 78 T24 70 1,2
T22 67 1,2 80 T22 75 1,2
T20 70 1,2 84 T20 80 1,2
T18 75 1,2 90 T18 85 1,2
T16 80 1,2 96 T16 90 1,2
T14 85 1,2 102 T14 95 1,2
T12 90 1,2 108 T12 100 1,2

GRAN GRAN
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Ståndortsi
ndex LSÅ KORR REK Ståndortsindex LSÅ KORR 
G36 45 1,2 54
G32 50 1,2 60
G28 60 1,2 72 G28 65 1,2
G26 63 1,2 76 G26 67 1,2
G24 65 1,2 78 G24 70 1,2
G22 67 1,2 80 G22 75 1,2
G20 70 1,2 84 G20 80 1,2
G18 75 1,2 90 G18 85 1,2
G16 80 1,2 96 G16 90 1,2
G14 85 1,2 102 G14 95 1,2
G12 90 1,2 108 G12 100 1,2

CONTO
RTA CONTORTA

ALLA ÅLDRAR ALLA ÅLDRAR
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ndex LSÅ KORR REK Ståndortsindex LSÅ KORR 
T28 60 1,0 60 T28 65 1,0
T26 63 1,0 63 T26 67 1,0
T24 65 1,0 65 T24 70 1,0
T22 67 1,0 67 T22 75 1,0
T20 70 1,0 70 T20 80 1,0
T18 75 1,0 75 T18 85 1,0
T16 80 1,0 80 T16 90 1,0
T14 85 1,0 85 T14 95 1,0
T12 90 1,0 90 T12 100 1,0
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TVX

Ordlista

Slutålder: Lägsta ålder för 
slutavverkning. Beslutas av 
varje skogsägare. Får dock 
inte understiga LSÅ.

LSÅ: Lägsta tillåtna slutavverk-
ningsålder enligt skogsvårds-
lagen. Man får inte ta upp 
hyggen i skog som fortfaran-
de har en god tillväxt. LSÅ 
varierar med trädslag, bonitet 
och var i landet skogen finns. 
Exempelvis skogar med stån-
dortsindex T24 får avverkas 
tidigare än T18.

Reserver: Mängden möjliga 
avverkningsvolymer.

Ståndortsindex: Mått på 
markens produktionsförmåga. 
Anger högsta höjd i skogs-
beståndet vid 100 års ålder. 
Gäller tall och gran.

Bild 1 och 2: Jämförelsebilder 2010 respektive 2017 års beräkning.

Bild 3. Bild 5: TOTAL = Total avverkning (slutavverkning + gallring.) TVX = Tillväxt tm3sk per år.
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Det har under en längre tid funnits ett behov av en fastighets-
ansvarig på alla tre Besparingsskogar. Det är en delad tjänst och 
Sara kommer att vara på alla tre orterna. Befattningen annonse-
rades ut under hösten och Sara var en av dem som sökte. Sara 
berättar:

– Jag har kommit i kontakt med Besparingsskogen på olika sätt 
genom åren. Dels genom min uppväxt i Åsen, Älvdalen och sedan 
även genom mitt jobb på Lantmäteriet, säger Sara och fortsätter:

När jag sedan såg annonsen om tjänsten som fastighetsansvarig 
kändes det helt rätt att söka. Jag tror att jag genom mitt ur-
sprung, min utbildning och arbetslivserfarenhet kan göra ett bra 
jobb på Besparingsskogen. Besparingsskogen känns viktig för 
mig. Jag vet att den har stor betydelse för bygden.

Vad var det som lockade med tjänsten?
– Bygden, människorna som bor här, historien, känsla för 

bygden och skogen. Det var det som gjorde att jag ville söka 
jobbet. Jag har länge känt ett engagemang för frågor som rör 
Besparingsskogen. Det känns jättebra att jag genom min kompe-
tens och utbildning kan bidra till förvaltningen. 

Namn: Sara Kjellson
Född: 1981 
Familj: sambo och tre barn 
Bor: Rot, Älvdalen 
Utbildning: Jur kand Uppsala Jurist 
Tidigare erfarenhet: Förrättningslant-
mätare på Lantmäteriet sedan 2010

Fastighetsansvarig

Detta innebär arbetet: 
• Ansvar för köp och försäljning av 

fastigheter i enlighet med respek-
tive Besparingsskogs fastighets-
policy.

• Ansvar för att upprätta och 
ajourhålla fastighetsregister samt 
kartunderlag.

• Myndighetskontakter i markfrå-
gor, kommunala översiktsplaner.

• Fastighetsdeklarationer, rea-
vinstutredningar, skogsavdrag etc

• Upplåtelser och nyttjanderätter, 
ansvarig för avtal

• Förhandla vid bildande av na-
turreservat, biotopskydd, natur-
vårdsavtal och ersättningsmark.

Förvaltare Ulf Andersson om tjänsten.
– Vi har, sedan vår tidigare fastighetsansvarige Lasse Andersson 

gick i pension, haft ett behov av en person som jobbar med fast-
ighetsfrågor. Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar delade 
denna tjänst. De frågor och ärenden som dyker upp är väldigt 
likartade för Besparingsskogarna. När vi nu även kan dela denna 
kompetens och kostnad med Orsa Besparingsskog har det gett 
oss möjlighet att skapa en intressant tjänst med utmanande ar-
betsuppgifter. Bland många kvalificerade sökande till tjänsten 
valdes Sara Kjellson. Sara har en meriterande utbildningsbak-
grund och gedigen yrkeserfarenhet.

Sara Kjellson
- fastighetsansvarig på Besparingsskogarna

Från och med den 8 januari jobbar Sara Kjellson, 
född Backman på Älvdalens, Orsa och Särna-
Idre Besparingsskogar.

Kontakt
Sara Kjellson, fastighetsansvarig
Tfn: 0251-59 74 74
E-post: sara.kjellson@besparingsskogen.se

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Anna Dahlgren, Tobbe Nilsson.
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Skogen blev räddningen
Samtidigt pågick i landet under den här ti-
den arbetet med Storskiftet, den första stör-
re jordreformen i Sverige. Nu såg man en 
möjlighet att bilda gemensamt ägda skogar, 
besparingsskogar, där hela befolkningen 
fick del av avkastningen. 

Avkastningen skulle i första hand täcka 
kostnader för att förvalta och bevaka sko-
gen, och för att säkra återväxten och för-
bättra skogen. Dessutom skulle avkastning-
en användas för att på olika sätt utveckla 
bygden och underlätta för befolkningen, 
bland annat med hjälp under missväxtår.

Utvecklingen av bygden tog i och med 
detta fart och Älvdalen kunde resa sig ur 
fattigsamhället. Man kan säga att skogen 
räddade bygden från svält, elände och ka-
tastrof. 

Kort sagt, efter storhetsåren skedde porfyr-
bearbetningen i mindre skala, men Älvdalen 
och älvdalsporfyren blev känd ute i världen. 
Industrin blev av mindre betydelse och 
skogen tog över. Den gav liv och blev en 
betydelsefull naturresurs och är så än idag. 
Idag är porfyrföremålen åtråvärda konst-
föremål och vi använder inte urnor värda 
hundratusentals kronor till papperskorgar 
längre. (Läs historien om porfyrurnan som 
blev papperskorg på sid 20-21).

SKOG OCH STEN
- två sanna räddare i nöden

Hungersnöd
Vi börjar med att ta oss tillbaka till 1700-ta-
let, närmare bestämt till början av 1770-ta-
let. Det var svår svält i hela landet och mer 
än 100 000 svenskar dog. Knappt hade man 
börjat återhämta sig någorlunda så kom 
nästa period med missväxt och hungersnöd, 
åren 1783-1784. Det var då riksrådet Nils 
Adam Bielke, president i Bergskollegium 
och tillika medlem i Kungliga sällskapet 
Pro Patria, tog initiativ till en porfyrbaserad 
stenindustri i Älvdalen. 

Porfyrverkets tillkomst
I Älvdalen tillskrivs Eric Näsman upptäckten 
av porfyren. Han arbetade som kyrkoherde i 
Älvdalens församling 1715-1744 och 1730 
rapporterade han till Bergskollegium att 
man påträffat ”en bergart med röda fläckar 
isprängd, liknande Jaspis”. Därefter skulle 
det alltså dröja mer än 50 år innan någon 
började intressera sig för porfyren, i det här 
fallet Bielke. Han sände en delegation till 
norra Dalarna för att undersöka om det 
fanns material som kunde bearbetas av lokal-
befolkningen för att lindra nöden. Man fann 
porfyrförekomster som ledde till att man 
började bryta och bearbeta porfyr. År 1788 
bildades Aktiebolaget Elfdalens Porfyrverk 
och Erik Hagström blev styresman. Han 
fick i uppdrag att konstruera och bygga 
ett porfyrverk. Året därpå var huvudbygg-
naden uppförd och fabriken i drift. Som 

Nödår, svält och missväxt har flera gånger i historien drabbat vår bygd. Vid 
två historiska episoder har våra naturresurser, skogen och porfyren, spelat 
en viktig roll som gjort att befolkningen överlevt och fått mat på borden.

mest var 75 personer anställda vid porfyr-
verket. Detta var i början av 1800-talet.

Kunglig ägo
Åren 1818-1856 var Porfyrverket i kung-
lig ägo. Karl XIV Johan köpte verket och 
efter hans död tog Oskar I över ägandet. 
Kungahuset blev också en stor kund med 
beställningar av bordsskivor, praktvaser och 
spisinramningar. Det gav den fattiga be-
folkningen i socknen en behövlig arbetsför-
tjänst. Porfyrverket såldes sedan av Oscar I 
till affärsmannen Gideon Arborelius. Det 
ödelades 1867 av en eldsvåda, i vilken tre 
av de fyra sliphusen brann ned, och verket 
lades slutligen ned 1885. 

Hungersnöd igen
Året som den stora branden ödelade det 
mesta på Porfyrverket är också det år som 
vintern behöll sitt hårda grepp långt in på 
vårmånaderna, och många kunde inte så 
förrän vid midsommar. Sommaren där-
efter, 1868, led hela landet av svår torka. 
Missväxten slog hårt mot befolkningen och 
ytterligare en statlig hjälpsändning måste 
skickas till Älvdalen våren och sommaren 
1870. Dessa år var de sista som man hade 
någon större hungersnöd i Sverige och det 
var även dessa år som många av svenskarna 
fick nog. När marken började få ett bättre 
försäljningsvärde i slutet av 1870-talet valde 
många att emigrera till Amerika.

Överst: Stor Anders Olsson ”Brynås Anders” med sin häst vid avlägget vid kro-
nostugan på Trollheden, jan-mars 1953. Foto: Elfdalens hembygdsförenings ar-
kiv. Nederst: Porfyrbrottet i Blyberg. Foto: Elfdalens hembygdsförenings arkiv.

Bergskollegium
Ett centralt ämbetsverk med uppgift att leda och kont-
rollera bergshanteringen (gruvnäringen och metallför-
ädlingen). Upphörde 1857.

Pro Patria
Ett svenskt välgörenhetssällskap, inriktad på stöd till 
barn och ungdomar och deras familjer. Namnet är latin 
och betyder ”för fäderneslandet”.

Porfyr på Älvdalska
Folket i Älvdalen kallade förr porfyren för ”Koppugstien”, 
dvs en sten med fläckar.

TEXT: Marit Norin.



tog åtta år. När den väl var färdig fick man 
vänta fyra år på en kall och snörik vinter 
innan man kunde transportera den. 

Den 9 februari 1856 startade sarkofag-
transporten från Porfyrverket i Näset. Den 
11 ton tunga sarkofagen drogs av 110 älv-
dalingar och det fem ton tunga locket drogs 
av 70 mora- och sollerökarlar. Betalningen 
var dålig men det var ett ärofyllt uppdrag 
att dra kungakistan. 

Det stora sarkofagdraget
– Vi inledde Jubileumsåret 2018 med det 

smått otroliga eventet Det stora sarkofagdra-
get. Den 10 februari återskapade vi transpor-
ten av Karl XIV Johans sarkofag, genom att 
låta 110 kvinnor och män dra ett 11 000 kg 
tungt stenblock genom centrala Älvdalen. 

Anledningen är arrangemanget Det stora 
sarkofagdraget som gick av stapeln lörda-
gen den 10 februari i år. Arrangemanget är 
en del av Jubileumsåret 2018 i Porfyrriket 
Älvdalen. 

Jubileumsår
2018 firas i Älvdalen ett jubileumsår. Det är 
Rockdale natur- och kulturupplevelser som 
är initiativtagare till firandet och Torbjörn 
Zakrisson är en av arrangörerna till olika 
arrangemang som händer under 2018.

– År 2018 är det 200 år sedan kung Karl 
XIV Johan köpte Elfdalens Porfyrverk och 
det är en av anledningarna till att vi firar, 
berättar Torbjörn.

När kungen dog 1844 beställdes en stor 
sarkofag tillverkad av granit. Tillverkningen 

Det här är något av det mest spännande jag 
varit med om, säger Torbjörn.

 Förberedelser
För att kunna genomföra arrangemang-
et behövdes dels ett stort stenblock, dels 
en stor kälke. Virket till sarkofagkälken 
skänktes av Älvdalens Besparingsskog. 

– Företagen i Älvdalen har sponsrat och 
stöttat oss så att vi kunde genomföra even-
tet. Utan allas hjälp hade vi aldrig kunnat 
göra detta. För att kunna dra det tunga 
stenblocket behövde vi bygga en stor kälke 
och vi gick till Älvdalens Besparingsskog 
och frågade om de kunde bidra med några 
stockar. Glädjande så kunde de det, berät-
tar Torbjörn och fortsätter:

Virket fick namnet ”Sarkofagvirket”, nå-
got vi tycker är lite roligt, säger Torbjörn. 

Transportutbildningen på Älvdalens 
Utbildningscentrum hämtade virket och 
körde det till Evertsberg och Per-Arne 

Några av Besparingsskogens stockar har under vintern sågats och 
byggts till en fem meter lång och två och en halv meter bred kälke, ett 
annorlunda användningsområde än vad virket vanligen används till.

Virket som blev jättekälke
- Besparingsskogen del av historisk händelse

TEXT: Marit Norin. FOTO: Fredrik Larsson, Tobbe Nilsson, Marit Norin.
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Pettersson, som skulle hjälpa till med sågningen. Per-Arne driver 
lantbruk med inriktning mot mjölkproduktion och han har även 
ett eget sågverk i utkanten av Evertsberg. Men allt går inte all-
tid enligt plan. När Per-Arne skulle börja såga så gick sågmotorn 
sönder. 

– Vi fick lite lätt panik och fick hitta en annan lösning, säger 
Torbjörn och fortsätter:

Lösningen blev Bergkarlås, där Hans-Ove Hanssons pappa Evert 
har en såg. Hans-Ove är lärare på Älvdalens Utbildningscentrum där 
han håller i Timbersportutbildning och han driver även det egna fö-
retaget HOH Event. Han har mångårig erfarenhet av att jobba med 
olika typer av arrangemang och när vi diskuterade vem vi skulle kun-
na anlita som ”dragchef” på Sarkofagdraget var det honom vi kon-
taktade och anlitade. De båda kunde nu hjälpa oss med sågningen. 

När allt var sågat och klart fick virket ligga och torka i en stor hall i 
Orsa några veckor innan själva byggandet av kälken började.

Ett spännande bygge
Under ett par veckor byggdes kälken som skulle användas. 
Medarna är fem meter långa och bredden är två och en halv me-
ter. Byggmästare var Torbjörn Zakrisson och till sin hjälp hade 
han Hans-Ove Hansson och Marit Norin. Marit driver Rockdale 
natur- och kulturupplevelser tillsammans med Torbjörn och är 
en av arrangörerna till Sarkofagdraget.

– Det var både spännande och lite pirrigt med bygget. Det 
finns bara en illustration hur kälken kan ha sett ut och doku-
mentationen är lite knapphändig. Vi fick klura en hel del och 
prova oss fram, säger Torbjörn.

När den var färdig transporterades kälken till Älvdalen för att 
järnskos och för att sätta fast styrstocken. Med hjälp av klu-
riga älvdalingar konstruerades den bromsklo som sitter på en 
bromsstock längst bak.

Splitsa rep
110 personer ska också ha något att dra i. Det var en grannla-
ga uppgift att ställa i ordning repen.

– Från kälken utgår två stycken tjocka rep á 50 meter. I 
dessa rep är det tunnare rep som går ut till varje dragare. När 
man drar går man fyra personer i bredd. Jag har ägnat ett 
antal timmar med att splitsa in de mindre repen, med blodiga 
fingrar som följd, skrattar Torbjörn.

Vänster: Torbjörn Zakrisson, byggmästare av sarkofagkälken, funderar på konstruktionen. Byggandet av jättekälken var en utmaning, både gällande storlek och kon-
struktion. Mitten: Sven-Åke Gustafsson och hans personal har engagerat sig mycket i kälken och stenen. Stenen var från början flera ton för tung, något som man 
åtgärdade genom att spränga bort en bit. Höger:  Många meter rep. Varje dragare hade sitt eget rep, en ”tåt” att dra i. Inför Sarkofagdraget genomfördes två prov-
dragningar. Efter den andra provdragningen bestämdes att avståndet mellan de mindre repen skulle kortas, vilket innebar att man fick ta loss repen och splitsa om dem.

Ovan: Samarbete och envishet. Två saker som gjorde att man lyckades såväl 1856 
som 2018. Till höger: I sarkofagdraget 2018 deltog både kvinnor och män, unga 
som gamla. Tillsammans genomförde de det som många trodde var omöjligt. 
En galen händelse som lockade till många skratt. Varje Kungshäst hade sin egen 
”supkopp” (liten träkåsa) med sig för att kunna få förfriskningar längs vägen.

14 15SKOGEN & KRAFTEN  VÅR  2018 SKOGEN & KRAFTEN  VÅR  2018www.besparingsskogen.se www.besparingsskogen.se

ÄB

R
E

P
O

R
TA

G
E

TEMA PORFYR

R
E

P
O

R
TA

G
E

TEMA PORFYR ÄB



SKOGEN & KRAFTEN  VÅR  201816 www.besparingsskogen.se

Deltagare från Älvdalens Besparingsskog 
Älvdalens Besparingsskog deltog med tre tappra dragare, eller 
Kungshästar som de kallas, på den stora dagen. Jag bad dem med 
egna ord beskriva upplevelsen. 

Ulf Andersson, förvaltare: 
– En fantastisk upplevelse. Något liknande kommer jag aldrig 

mer att få uppleva. Jag är mycket imponerad av det engagemang 
som alla i Älvdalen visat för att detta skulle gå att genomföra. Att 
det dessutom blev en sådan folkfest bidrog ju bara ytterligare till 
upplevelsen.

Terese Folkesson, löne- och ekonomiadministratör:
– Då det är en del av vår historia var det en mäktig upplevelse att 

delta som en nutida Kungshäst.
Spelmän & kungshästar

Vid slädtransporten av kung Karl XIV 
Johans sarkofag från Älvdalen till Gävle 
i februari 1856 fanns det två spelmän 
med. Musiken skulle hjälpa till att hålla 
humöret uppe under de arbetsamma 
dagarna. De satt högt upp på varje käl-
ke och spelade fiol. På sarkofagen satt 
Gyris Anders, som var en känd spelman 
från Älvdalen. 162 år senare medverkar 
Linda och Björn Gyris med varsin fiol på 
det ”Stora Sarkofagdraget” genom Älv-
dalen. De är i rakt nedstigande led släkt 
med den kände spelmannen.

Under den kalla och ibland strapatsrika 
färden till Gävle hamn hade spelmän-
nen en viktig uppgift, det visade sig inte 
minst genom att de hade dubbelt så hög 
dagspenning som Kungshästarna. Men 
när de långa följet kom till Falun gjorde 
Kungshästarna uppror. De ville ha högre 
lön och en brännvinssup både före och 
efter varje uppförsbacke. Kungshästar-
na fick sin vilja igenom.
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Ovan: Terese Folkesson. Till höger: Ulf Andersson och Per-Olov Persson.
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Per-Olov Persson, produktionsledare drivning:
– Det är ärofyllt att ha deltagit i detta unika evenemang. Alla 

tidsenligt klädda och för ett ögonblick var det nästan som att man 
förflyttades tillbaka till mitten av 1800-talet. Härligt initiativ, bra 
arrangerat, engagerade deltagare och stor publik gjorde detta till en 
lyckad dag.

Permanent minnesplats
Kälken och stenen står nu i södra delen av Älvdalen, vid det gam-
la godsmagasinet. Här kommer den att få en permanent plats, 
med informationstavla. Ett tak ska byggas över ekipaget och alla 
Kungshästars och företagssponsorers namn kommer att förevigas 
vid platsen. Invigning av minnesplatsen sker sommaren 2018.

FAKTA

• Sarkofagen och locket transporterades från Älvdalen till 
Gävle en snörik och kall vinter 1856. En sträcka på 25 
mil som tog 16 dagar.

• Under sommaren samma år fraktades sarkofagen vida-
re från Gävle till Stockholm med kronångaren Amiral 
von Sydow. 1860 var det Bernadotteska gravkoret i 
Riddarholmskyrkan färdigbyggt och där vilar Konung 
Karl XIV Johan i sarkofagen sedan dess.

• På Porfyrverket tillverkades bland annat vaser, urnor, 
askar och bordsskivor i olika storlekar och former. Det 
mesta i porfyr. Det tillverkades även föremål av granit, 
diabas, tinguait och andra bergarter i älvdalsområdet. 
Porfyren är hård och svårarbetad och kan spricka, där-
för valdes alltid granit vid tillverkning av stora föremål, 
som till exempel sarkofagen.

• Gamla Porfyrverket på Näset i Älvdalen var i drift 
1788-1867.

• Nya Porfyrverket i Västäng i Älvdalen var i drift 1897-1984.
Sarkofagen finns sedan 1860 i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
Foto: Bengt Welin.

• Idag finns en handfull hantverkare och konstnärer i Älvda-
len som tillverkar mindre föremål i porfyr.

• Guidade turer på Nya Porfyrverket sker sommartid, 
mer info på: porfyrriket.se

Stora bilden till vänster: Främre ledet av Kungshästarna. Deras riktning skul-
le alla följa, för att få kälken att gå i rätt riktning. Nedan till vänster: Torbjörn 
Zakrisson, arrangör av eventet Det stora sarkofagdraget, berättade om hän-
delser som inträffade under transporten 1856. Mitten: Marit Norin, arrangör 
av eventet, hejade på dragarna och delade ut ”brännvin” i pauserna. Höger: 
Hans-Ove Hansson, dragchef som dirigerade Kungshästarna. Nederst: Glada 
kungshästar, hästfolk och arrangörer samlade vid godsmagasinet när draget var 
genomfört. Det stora Sarkofagdraget var en händelse som bara hände en gång, 
vilket lockade många att vilja vara Kungshäst. De 110 platserna var inget pro-
blem att fylla och flera stod som reserv. Arrangemanget drog även många besö-
kare från när och fjärran och kommer säkert att 
finnas kvar i mångas minnen länge. 
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2003 köpte Älvdalens Besparingsskog in en porfyrsamling, för att 
garantera att föremålen skulle bli kvar i Älvdalen. Det är urnor, 
smöraskar, ljusstakar, saltkar, mortlar och vaser. Hela samling-
en finns idag på Porfyrmuseet och visas upp för ortsbor och be-
sökare. Ungefär 95 procent av det som visas på museet tillhör 
Besparingsskogen.

Jag blev nyfiken på hur det kan komma sig att Besparingsskogen 
köpte in samlingen i början av 2000-talet. Jag träffade Ulf 
Andersson, förvaltare på ÄB, för att få svar på frågan.

Varför äger Älvdalens Besparingsskog en porfyrsamling?
– Porfyr är väldigt förknippat med Älvdalen. Det är ett viktigt 

kulturarv som vi vill bevara, något vi kan bidra med i Älvdalens 
socken. Samlingen ställs ut på Porfyrmuseet så den kan visas för 
allmänheten. Förutom att vi vill bidra till att bevara kulturarvet så 
är det här en investering som är värdesäkrad. 

Hur kommer det sig att en hel samling köptes in just 2003?
– På den tiden jobbade jag inte på Älvdalens Besparingsskog. 

Olle Knuts, byggmästare i Älvdalen, hade under många år samlat 
och köpt föremål och det var också honom vi kan tacka för att 
Porfyrmuseet finns. Han ville försäkra sig om att porfyrsamlingen 
skulle bli kvar i Älvdalen även när han inte längre fanns i livet. Olle 
Knuts tog kontakt med Besparingsskogen och allmänningsstyrel-
sen beslutade att köpa in porfyrsamlingen. 

Historien om ”papperskorgen”
En av urnorna i Besparingsskogens samling har haft ett lite märk-
ligt öde. Urnan är tillverkad i blybergsporfyr och är av så kallad 
Medicityp. När nya Älvdalsskolan skulle invigas 1956 så togs ur-
nan till skolan för att bli en blomvas för dagen. Efter invigningen 
glömdes den bort och den hamnade i ett hörn av aulan. Där kom 
den att användas som papperskorg, under flera decennier. Det är 
nog många älvdalsbor, som när de tänker efter riktigt noga, kan 
minnas den stora porfyrurnan i hörnet av aulan. När Porfyrmuseet 
öppnade 1988 fick den flytta dit, där den nu finns att beskåda. Ett 
mycket bättre öde för ett så fint konsthantverk.

Besparingsskogens porfyrsamling 
-del av Älvdalens kulturarv

Porfyrmuseet i Älvdalen firar 30-årsjubileum i år. 
Tack vare Älvdalens Besparingsskog så finns här 
en gedigen samling porfyrföremål att beskåda.

Stora bilden till vänster: ”Papperskorgen”, urnan med den ovanliga historien är tillverkad i 
Blybergsporfyr och av Medicityp. Ovan: Porfyrmuseet i Älvdalen, där Besparingsskogens por-
fyrsamling finns att beskåda. Till höger: Ljusstakar i porfyr.

Under 2018 får du som delägare i 

Älvdalens Besparingsskog fri entré till 

Porfyr- och Hagströmmuseet. Uppge 

ditt namn och fastighetsbeteckning i 

kassan vid besöket.

Fri entré för delägare!

TEXT Marit Norin. FOTO: Fredrik Larsson.



För oss älvdalingar är det här inget konstigt. Det finns rikligt med 
porfyr i vår berggrund och vi är vana att se rödfärgade vägar. Många 
besökare som kommer till Älvdalen är fascinerade av att våra vägar 
är röda och undrar hur det kommer sig. De flesta blir också förvån-
ade när de får reda på att det är porfyr, något som de förknippar 
med vaser, urnor och andra prydnadsföremål.

Porfyr till vägbeläggningsmaterial har brutits på olika platser ge-
nom åren. Jag träffade Daniel Herrdin, vägansvarig på Älvdalens 
Besparingsskog, för att ställa några frågor hur det är idag.

Var bryter Älvdalens Besparingsskog porfyr idag?
– I Västäng, några kilometer utanför Älvdalens centrum, finns en 

morän/bergtäkt med porfyr, där vi krossar morän/berg och tar fram 
flera olika sorters makadam och väggrus både för eget bruk och 
till försäljning. För krossningen så anlitar vi en entreprenör som 
kommer och utför arbetet. Under 2017 sålde vi cirka 30 000 ton. 

Är det som krossas porfyr?
– Ja, det är porfyr.

Varför har ÄB en morän/bergtäkt i Västäng?
– Tack vare den här morän/bergtäkten kan vi förse bygden med 

material. Att det finns en täkt på nära håll gynnar alla, då det är 
transporterna som är dyra. I och med täkten så skapas även arbets-
tillfällen, främst lastbilschaufförer som kör gruset men även inom 
byggbranschen, de som köper materialet. Tidigare bröt man na-
turgrus ur grusåsar, det vill säga en naturligt sorterad jordart som 
innehåller allt från fin sand till större runda stenar, detta material 
har bildats och formats av inlandsisen. Naturgruset är en ändlig 
resurs där även vårt grundvatten renas så successivt har det blivit 
förbjudet att bryta grus där. Därför har vi nu öppnat en morän/
bergtäkt.

Hur länge gäller tillståndet för ÄB morän/bergtäkten? 
– Vårt tillstånd från Länsstyrelsen innebär att vi får bryta 400 000 

ton under 20 år. Vi öppnade täkten 2012.

Lansering av älvdalsporfyren
På 1980-talet började älvdalsporfyren användas till beläggningsarbe-
ten på många håll i landet. Jag kontaktade Åke Andersson, som deltog 
i lanseringen av älvdalsporfyren på vägarna, och bad honom berätta.

Dalarnas diamant
- så används porfyren idag

Under Porfyrverkets storhetstid, i slutet av 
1700-talet och första halvan av 1800-talet, bröts 
porfyren för att bli konstföremål som räknades 
till de mest eftertraktade i hela Europa. Idag är 
användningsområdet ett helt annat, nämligen 
vägbeläggningsmaterial.

”–– När du ser de vackra röda 
vägarna i Stockholm och även 
på andra platser i Sverige, så 
är det älvdalsporfyr du ser.”
Åke Andersson

TEXT: Marit Norin. FOTO: Tobbe Nilsson.

Daniel Herrdin, vägansvarig på Älvdalens Besparingsskog. Till höger: Morän/bergtäkten i Västäng i Älvdalen.
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sedan följde Uppsalavägen. Så när du ser de vackra röda vägarna 
i Stockholm och även på andra platser  i Sverige,  så är det älv-
dalsporfyr du ser.

Vad kan du säga om kvaliteten på älvdalsporfyren?
– De första åren togs vägporfyren från Älvdalen på grund av 

att den bästa slitstyrkan fanns i Älvdalen, alltså längst norrut 
på “fyndkedjan” som sträcker sig ner till Avesta. Senare ändra-
de Vägverket på prövningssättet, så att även porfyr från Insjön 
och Avesta godkändes. Då upphörde de stora mängderna från 
Älvdalen på grund av fraktkostnaderna. Idag läggs den bästa 
porfyren på broar och andra känsliga ställen för att man vill ha 
längsta livslängden där.

Till vänster: Åke Andersson som var med och lanserade Älvdalsporfyren som vägmaterial under 1980-talet. Foto: 
Marit Norin. Stora bilden, samt de små ovan: Morän/bergtäkten i Västäng i Älvdalen. Sid 25: Skogsbilväg i Älvdalen 
med sin karakteristiskt röda färg. Foto: Tobbe Nilsson.

Hur kom det sig att du deltog i lanseringen av älvdalspor-
fyren på vägarna?

– Jag hade tidigare jobbat med Skanska Stockholm i olika 
omgångar och när de hade för avsikt att hitta material som var 
slitstarkare än graniten, hjälpte jag dem med att ta fram prover. 
Någon gång kring 1984 gjorde Vägverket, Skanska och Älvdalens 
Lastbilscentral (Wasa Åkarn) en provsträcka i Vårby Backe, E 
4:an, eftersom Vägverket hade problem med stor förslitning av 
vägbanorna. 

Hur gick det?
– Provet föll väl ut och sedan följde år av porfyrbeläggningar 

i Stockholmsområdet. Först ut var nya Johanneshovsbron och 

FAKTA OM PORFYR 
- DALARNAS DIAMANT

• För cirka 1,7 miljarder år sedan 
bildades älvdalsporfyren i samband 
med väldiga vulkanutbrott. Det var 
aska med temperatur upp till 900° C 
som slungades upp ur jordens inre. 
Askan packades ihop och bildade 
höga bergskedjor. Sol, vind, vatten 
och istider har slipat ned bergen 
och spridit ut porfyren. Idag är de 
högsta porfyrbergen knappt 600 
meter höga.

• Porfyren består av kvarts som fär-
gas av olika metaller och mineraler 
i färgskalor mellan rött och svart. I 
den täta stenmassan finns korn av 
fältspat och kvarts. Pimpsten och 
osmält berg har pressats samman 
och bildat flytstukturer. Färgerna, 
mönstren och hårdheten har gjort 
att porfyren har varit och fortfaran-
de är mytomspunnen ända från de 
antika kulturerna runt medelhavet 
till våra dagar.

• Porfyren är en tät och hård bergart. 
På en hårdhetsskala på 1-10 ligger 
porfyren på cirka 7. Diamant har en 
hårdhet på 10. Det innebär att por-
fyren kan slipas och poleras till en 
mycket hög glans.

• Älvdalsporfyren finns på ett 15 kva-
dratmil stort område. Det finns ett 
stort antal varianter av porfyr, varje 
porfyrvariant har fått sitt namn ef-
ter dess fyndort t ex Blyberg, Orrlok, 
Brunnsberg, Gammelklitt, Rännås 
och Dysberg.

Källor:
www.rockdale.se, www.alvdalen.se

”– De första åren togs vägpor-
fyren från Älvdalen på grund 
av att den bästa slitstyrkan 
fanns i Älvdalen.” Åke Andersson
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Det geologiska underlaget är utgångsmaterialet för jordmånsbild-
ningen. Jordmånen avspeglar markens bördighet och uthålliga 
produktionsförmåga. I det geologiska underlaget finns bergarter 
som utgörs av ett eller flera mineral, hopfogade med varandra. 
Sammansättningen hos bergarter och mineral påverkar vittrings-
förmågan. Grönstenar, till exempel hyperit, är lättvittrade, med-
an sandsten och porfyr är svårvittrade. Marker som innehåller 
betydande mängd grönstenar medför bättre jordmån och högre 
bonitet (bördighet). Sandstensmarker ger däremot magrare jord-
mån och låga boniteter. I Älvdalen finns det flera olika bergarter, 
se karta på sida 29.

Något som vi sällan tänker på är hur marken ser 
ut under våra fötter. Under mossa, ljung och blå-
bärsris. Vad är det som gör att det växer mycket 
örter på en plats men inte på en annan? Marken 
har stor betydelse för all växtlighet.

MARKENS BETYDELSE
FÖR VÄXTLIGHETEN

Skogsägarskolan
LÄR DIG MER OM BERGARTER

TEXT: Ulrica Lund Lissman. 

FOTO: Tobbe Nilsson.
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Kartan ger en generaliserad bild av berggrundens utbredning. Observationer av bergarter och inbördes ålder har gjorts 

på hällar. Sammansättningen av den berggrund som är täckt av lösa jordarter har tolkats från observationer på 

närliggande hällar, geofysiska mätningar och, där sådana finns, från borrkärneanalyser eller grävningar.

Ytor som är för små för att visa på kartan representeras som linjer. Lägesnoggrannheten är normalt bättre än 100 m 

för observationer. För tolkningar, exempelvis vissa bergartsgränser, kan noggrannheten vara mycket lägre.

Ytterligare information finns lagrad i SGUs databas, exempelvis detaljerad information om mineraliseringar eller 

berggrundens mineralsammansättning, kemiska sammansättning, petrofysiska egenskaper eller naturligt 
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© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:

Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag: Ur GSD-Översiktskartan
© Lantmäteriet. MS2009/08799 

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnätet i brunt anger latitud och longitud 

i referenssystemet SWEREF 99.

Älvdalen

Åsen Brunnsberg

Evertsberg

Västermyckeläng

Gåsvarv

Blyberg

Rämma

Rot

Trängsletdammen

28 29SKOGEN & KRAFTEN  VÅR  2018 SKOGEN & KRAFTEN  VÅR  2018www.besparingsskogen.se www.besparingsskogen.se

Sedimentära bergarter, som till exempel sandsten finns i ett 
brett bälte i västra delen av Besparingsskogen. Dessa är svårvittrade 
och innehåller sandkorn av kvarts, som ger grova sandiga moräner 
och mycket magra marker. Här dominerar tall som trädslag. Typisk 
växtlighet är lav, lingonris, kråkbär och ljung.

Äldre tallskogar på sand eller grus har en mycket specialiserad 
marksvampflora knuten till sig. Ett flertal svamparter som bildar 
mykorrhiza ( en slags symbios eller samarbete  ) med tall finns nästan 
enbart i dessa äldre tallskogar på sedimentmarker. Man kan även 
hitta den vackra mosippan i sådana miljöer. 

Sura vulkaniska bergarter, som till exempel porfyr, omfattar 
stora delar av innehavet. Även dessa ger upphov till grova sandi-
ga moräner med magra tallskogar. Älvdalsporfyr innehåller typiskt 
välavgränsade ljusa kristaller i en tätare, ofta röd, mellanmassa som 
består av mineralen kvarts och fältspat.

Näringsrika granskogar/högbonitetsskogar
På grund av inlandsisens rörelser finns spridda förekomster av 
grönsten. De ligger som bördiga körtlar i innehavet. Grönsten 
utgörs av basiska bergarter, till exempel diabas eller hyperit med 

stort innehåll av kalcium och magnesium. De har högt pH-värde 
och är lättvittrade. Hyperit är en nästan svart bergart och om man 
vrider på en hyperitsten med färskt brott framträder nålformade 
glänsande kristaller. 

Området väster om Rämma innehåller bland annat diabas och 
skiljer ut sig genom högvuxen och bördig granskog med inslag av 
lövträd. Artrikedomen är stor bland örter och bredbladiga gräs. 
Här finns vissa orkidéer, högvuxna ormbunkar, blodrot, violer, 
smörblomma, ekorrbär, ögonpyrola och tibast. Om rörligt mark-
vatten förekommer i sluttningarna blir bördigheten ännu krafti-
gare. Ofta finns dessutom en marksvampflora med flera sällsynta 
arter, som även förekommer på rödlistan bland hotade svampar. 

Ett exempel på sur porfyrisk bergart är granit. Till skillnad från 
grönstensområden är dessa svårvittrade moräner och markens bo-
nitet blir följaktligen god.

Basisk vulkanisk bergart. Runt dalgången kring bland annat 
Brunnsberg och Blyberg består marken av basisk vulkanisk bergart. 
Här är marken ganska lättvittrad och innehåller kalcium. Marken 
har betydelse för växtligheten men även för skogsbruket. På svår-
vittrade och magrare marker dominerar tall som trädslag medan det 
är gran- och blandskogar på mer lättvittrade och bördiga marker.
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Området väster om Rämma innehåller bland annat diabas och skiljer ut sig genom 
högvuxen och bördig granskog med inslag av lövträd. Foto: Anna Dahlgren.

För sedimentära bergarter, som till exempel sandsten är den typiska växtligheten lav, lingonris, kråkbär och ljung. Foto: Besparingsskogen.

I äldre tallskogar på sand eller grus kan man hitta den vackra mosippan. 
Foto: Lars-Erik Lindhamn.
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äldre jobbade hon på ”Sjukan”. Vi bodde på 
Sjukstugevägen så hon hade nära till jobbet.
Jag har alltid velat vara i skogen. Även fast 
de lockade mig med hög lön och kontors-
jobb på Valhallavägen i Stockholm så tack-
ade jag nej. Det kändes fel. Det var ju ute 
i skogen jag ville arbeta, säger William och 
fortsätter:

– Jag utbildade mig till skogvaktare i 
Älvsbyn. Sedan gick jag även en utbild-
ning till transportchef. Efter det jobbade 
jag 15 år som transportchef i Mora. Så hem 
till Särna flyttade jag och min fru Gudrun 
först 1984. Det var då jag började arbeta 
på Besparingsskogen, berättar William och 
fortsätter:

– Jag hade gått en hel del utbildningar 
genom åren och haft olika slags jobb inom 
skogsbruket. Så arbetet som skogvaktare 
passade mig bra. På den tiden hade jag kon-
troll över hela kedjan. Med hjälp av plan-
törer, huggarlag och en bra förman, skötte 
jag allt från återbeskogning till avverkning 

”–– Med hjälp av plantörer, huggar-
lag och en bra förman, skötte jag 
allt från återbeskogning till avverk-
ning.” William Rusk

Skogvaktare  är en gammal yrkestitel för 
skogsförvaltande och arbetsledande tjäns-
temän inom  skogsbruket. Skogvaktaren 
ansvarade bland annat för den skogliga pla-
neringen, skogsvården och avverkning. 

Älvdalens och Särna-Idre Besparings-
skogar har genom åren haft många skog-
vaktare anställda. Då hade de namn som 
Lill-Harald, Persson, Eriksson, Backman 
och Rusk. Bara för att nämna några. Idag 
har Skogsbruket har blivit mer specialiserat 
och skogvaktarens arbetsuppgifter är nume-
ra fördelade på flera personer.

Hur det var att jobba som skogvaktare på 
Besparingsskogen när skogvaktaren fortfa-
rande hanterade hela kedjan inom skogs-
bruket, från planta till avverkning. Det vet 
William Rusk, tidigare anställd som skog-
vaktare av Särna-Idre Besparingsskog. Idag 
är William pensionär sedan många år men 
är fortfarande lika alert, kvicktänkt och 
snabb på foten som under sina arbetsverk-
samma år. Under hösten har William bland 
annat jagat älg, plockat kilovis med bär och 
förröjt i sin egen ungskog. 

William berättar
– Jag föddes i Särna år 1935. Jag var näst 

yngst av fyra syskon, min far var huggare 
och min mor hemmafru. När vi syskon blev 

med hjälp av plantörer, huggarlag och en 
bra förman som hette Göte Bagg. Han var 
suverän! Förvaltare på den tiden var Kurt 
Haga och han och jag förstod varandra bra. 
Jag kan ju säga så här. Jag fick fram volymen 
och Kurt sålde den!

Hur såg det ut i Särna när du växte upp?
– När jag växte upp så var det mycket 

folk som rörde sig på byn och i särnaskog-
arna. Det var full aktivitet överallt och det 
var till och med svårt att få husrum i byn. 
Skogen var en stor arbetsplats. Det fanns 
körare, huggare, hästar, kockor. Många 
barnfamiljer. Allt rörde sig runt skogen och 
arbetet i skogen. 

Vem jobbade som skogvaktare 
innan du tillträdde?

– Jag tog över efter Tysk ”Lill-Harald” 
Eriksson och av honom lärde jag mig 
mycket. Idag är min tjänst uppdelad på flera 
personer. Jag hade även ansvaret för vägarna. 
Det enda jag inte jobbade med var jakten. 
Det var förvaltarens och styrelsens sak.

Vad säger du om dagens skogsbruk?
– Det är svårt att jämföra dagens skogs-

bruk med det som var förr. Tekniken ut-
vecklas ju hela tiden. På gott och ont.

Vad var det bästa med att jobba med 
skogen?

– Att få vara just i skogen. Det var ju där 
jag ville vara.

Skogvaktaryrket har en lång historia. Med hjälp av William Rusk 
blickar vi tillbaka och ser på utvecklingen från tiden då skogvak-
taren fortfarande hanterade hela kedjan inom skogsbruket, från 
planta till avverkning.

Historia
Skogvaktaryrket har en lång historia. 
Vi kan härleda rollen ända tillbaka 
till medeltiden, då kungen och adeln 
anställde personer för att vakta skog-
arna. Då framför allt mot vedtjuvar 
och tjuvjägare. På 1800-talet fick 
skogen sedan ett högre ekonomiskt 
värde och virkesproduktion fick 
större betydelse. Skogvaktarna blev 
arbetsledare och förvaltare av sitt 
område. 

Utveckling
Det vi kan se idag är att flera av 
dessa olika roller som en skogvakta-
re hade är idag uppdelade på flera 
personer. Vi har blivit mer specia-
liserade och en person jobbar till 
exempel med bara skogsvård. Nu-
mera används oftast yrkestitlar som 
virkesköpare, avverkningsledare, 
skogsinspektor eller planeringsan-
svarig istället för skogvaktare. Titeln 
finns fortfarande kvar och används 
inom vissa organisationer som till 
exempel gods och allmänningar.

Skogvaktare i andra länder
I Tyskland kallas det Förster och i 
Ryssland lesnik. I vårt grannland 
Danmark heter det skovfogde och i 
engelskspråkiga länderna heter det 
forester. Huvudsysslorna är desam-
ma i dessa länder.

Skogvaktare i Vietnam
Det finns många länder där andra 
arbetsuppgifter ingår i arbetet som 

- MED SKOGVAKTARE WILLIAM RUSK

skogvaktare som är mindre trevliga. 
Något som är främmande för oss. I 
till exempel Vietnam ingår det i skog-
vaktarens (kallas i folkmun ”skrunki”) 
arbetsuppgifter att söka efter odeto-
nerade bomber och annan ammuni-
tion. Det är rester av det som ligger 
kvar sedan Vietnamkriget. I Vietnam 
skadas årligen i genomsnitt tre 
skogvaktare per år av odetonerade 
bomber och annan ammunition. 
Även många civila drabbas. 

Utbildning
I och med att skogsindustrin fick fart 
under 1800-talet växte behovet fram 
av en enhetlig utbildning. Skogvak-
tarnas uppgifter förändrades från 
övervakning till skogshushållning. Det 
medförde ökade krav på utbildning. 
Från och med 1860 inrättades ett 
antal regionala skolor för blivande 
skogvaktare: Skogvaktare utbildades 
vid skolor som till exempel Östads 
Skogsskola i Västergötland, Gammel-
kroppa skogsskola i Värmland och 
Tierps skogsskola i Uppland. Senare 
ersattes skogvaktare med examensti-
tel som skogstekniker och skogsmäs-
tare.

Källor: 
Avhandling: Skogsnycklar Att forska 
om skog på Landsarkivet Reine 
Rydénskogs

Media: https://sv.wikipedia.org/wiki/
Skogvaktare.

SKOGSLIV

William och Rapp. Foto: Privat.

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson.

Finnplogen demonstreras. T.v. kronjägare Myr-Olov Halvarsson och skogvaktare Vall Anton Persson. Foto: Särna Hembygdsförening.

Körning med ris-skate. Skogvaktare Vall Anton 

Persson. Foto: Särna Hembygdsförening.

Se dig om i skogen. Den är fylld av minnen. Kliv 

försiktigt fram på stigen med vetskapen om att den 

har lett många människor rätt. Kanske i en annan 

tid med ett annat mål än ditt. Gemensamt har ni 

ändå skogen. Under rubriken Skogsliv kommer du 

att kunna läsa om händelser, historia, människor, 

platser, flora och fauna. 

Nyhet - Skogsliv!
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Ingredienser
Älgben och eventuellt någon mer köttbit till kokning

Morötter

Till 1/2 kg färdigkokt kött används:

2 dl korngryn

1 liter buljong från benkokningen

5 kryddpepparkorn gärna krossade

6-7 vitpepparkorn

Två finhackade lökar (som kan malas med köttet)

(salt)

1-2 (minst) tsk mejram, smaka av

1 tsk timjan

1 tsk sirap

Tillbehör 
- efter tycke och smak: 
• Kokt potatis/stekt potatis
• Rödbetor
• Stekt lök
• Stekt ägg
• Rivna morötter

Gott att dricka till:
• Öl

• svagdricka

Pölsa på älgkött
I vår familj har vi ätit hemlagad pölsa så länge jag kan minnas, alltid 
gjord på älgkött. Mina föräldrar, Hans och Lena Norin, lagade gärna 
mat från grunden och nuförtiden är det mamma som står för tillag-
ningen. För mig har det varit någonting extra och speciellt när vi fått 
pölsa, någonting jag längtat efter. Har du nötkött eller älgkött med 
ben hemma, kan du göra din egen helt suveränt goda pölsa.

Pölsa kan beskrivas som en maträtt av malet eller finhackat 
kokt kött, korngryn, lök och kryddor. Maträtten har funnits i 

flera århundraden, med lite olika innebörd. Historiskt bestod 
pölsa i huvudsak av olika inälvor. Under 1600-talet avsåg be-
nämningen en slags korv som kan jämföras med hackkorv. Från 
1700-talet innebar ordet även hackmat av hjärta, lungor och 
sämre köttbitar, så kallat lungmos. Redan under 1800-talet be-
traktades pölsa som husmanskost och idag kan du hitta recept på 
pölsa i olika kokböcker och i olika artiklar på nätet.

Gör så här:
1. Lägg köttbenen i en kastrull tillsammans med 2 mo-

rötter i bitar, täck med vatten och koka dem. Salta och 
peppra lite. Om inte köttet på benen räcker så koka en 
bit helt kött också.

2. Skumma när det kokar upp och koka benen i 1-2 
timmar så att köttet lossnar lätt. 

3. Ta upp benen och skrapa av köttet och ta ur märgen.

4. Reducera, dvs. koka ihop, buljongen till två tredjedelar 
av volymen. Buljongen ska användas i pölsan.

5. Mal köttet och väg det.

6. Koka sedan korngrynen i buljongen en timme.

7. Tillsätt kryddpepparkornen, vitpepparkornen, löken 
och ev. salt. Blanda ner det malda köttet och tillsätt 
mejram, timjan och sirap. Koka allt i 5 minuter.

8. Ös över pölsan i exempelvis avlånga bakformar. Pöl-
san stelnar i formen och kan med lätthet vändas och 
skäras i så stora bitar som passar.

Pölsan kan ätas direkt eller så kan man låta den stelna i 
en form och ev. frysa den i bitar. Vid tillagning, tina upp 
den och stek den i en stekpanna. Smaka av, kanske be-
hövs det mer mejram.

Kuriosa
• Pölsesnack = struntprat

• Pölsemånad = oktober

• Vid sekelskiftet mellan 1500- och 
1600-talen kunde man, i stället för 
att uppmana någon att ”smida 
medan järnet är varmt” säga: ”Tu 
skal äta pölsan medhan hon är 
varm.”

• Uttrycket ”lagom är bäst” kunde 
på 1700-talet uttryckas: ”Måttelig 
pölsa är bäst”.

• ”Ack vad gott! Pölsa ska hädanef-
ter bliva min melodi”, lär Karl XII ha 
sagt.

• Ordet pölsa har tidigare även syftat 
på ett ”korvigt veck på klädes-
plagg”.

TEXT: Marit Norin. FOTO: Fredrik Larsson.

- enligt Marits & Lenas familjerecept
Marit Norin och Lena Norin. Foto: Erik Norin.
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Lilla Skogsskolan är till för kommande generations skogs-
ägare, barnen. Här skriver vi om skog, natur och djurens 
liv. Var med och tävla om en ryggsäck med innehåll. Ta 
gärna en vuxen person till hjälp.

Lillaskogsskolan
för kommande generations skogsägare

Hackspetten - skogens trumslagare
Större hackspetten är vår vanligaste hackspett och finns i hela landet. Den är 
cirka 23 centimeter lång. Man känner igen den på att den har en vit fläck på 
var vinge. Hannen har svart hjässa med röd nacke, honan saknar röd nack-
fläck och ungfåglarna har röd hjässa. Alla har röda fjädrar nedtill, så kallade 
stjärttäckare.

Tidigt på våren börjar hackspettarnas trumvirvlar att höras med cirka 10 
snabba slag per sekund. Det är då hanen börjar sin uppvaktning av honan. 
Boet hackas oftast ut i ett lövträd. Ibland börjar hanen på flera hål sam-
tidigt innan han bestämmer sig för ett av dem och gör det till ett färdigt 
bohål. Det händer ibland att den större hackspetten använder samma 
boträd år efter år, men hackar då upp nya bohål intill de gamla. Kullen 
består av fyra till sju ägg, ibland åtta. Båda könen ruvar, hanen mest om 
natten. Efter 15 dagar kläcks äggen och ungarna stannar i boet under 
cirka 20 till 24 dagar. 

Större hackspetten äter främst insekter, larver och andra smådjur som 
den hittar i trädstammarnas barkspringor eller under barken på döda 
och sjuka träd. På vintern lever den framför allt av barrträdens frön.

Varför får inte hackspetten hjärnskakning?
Man tycker att hackspettar borde drabbas av hjärnskakning eller 
åtminstone få ordentlig huvudvärk av det våldsamma hackandet. 
Att den inte får hjärnskakning beror på att hackspettens huvud 
ser ut på ett speciellt sätt. I hackspettens huvud finns ett stort an-
tal rörliga ben mellan näbben och hjärnskålen där hjärnan finns. 
Man kan jämföra hackspettens huvud med en stötdämpande 
låda som hjärnan ligger i. Musklerna, huvudet och halsen har 
anpassats genom årtusendena för att skjuta fram näbben med 
stor kraft och ta upp den efterföljande skakningen. Därför får 
inte hackspetten hjärnskakning när den hackar i den hårda 
trädstammen.

Källor: illvet.se/naturen/varfor-far-hackspetten-inte-hjarn-
skakning, fageln.se/art/stoerre-hackspett.aspx

Större hackspett. FOTO: Tobbe Nilsson

Tävla med
Lillaskogsskolan

Skicka in ditt svar senast 1:a juli!
Via post: Anna Dahlgren, Älvdalens Besparingsskog, Box 65, 796 22 Älvdalen

Via mail: anna.dahlgren@besparingsskogen.se
Via hemsidan: www.besparingsskogen.se, klicka på Lilla Skogsskolan. Skriv svaren på frågorna, ditt namn, ålder och telefonnummer. 

PS: ta gärna hjälp av någon vuxen..Ds

Vinn en barnryggsäck med innehåll som är toppen på utflykten!

Ryggsäck inkl. innehåll värde 800 kr

Hur lång är den större 
hackspetten?

?
1.

2.

3.

I vilken typ av träd väljer 
hackspetten oftast att 
göra sitt bo?

Vilka hackspettar ser du på 
bilden: hona, hane, unge?
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Tips!

LÖSNING SKOGSKRYSSET HÖSTEN-17

GRATTIS MARIA LARSSON I ÄLVDALEN, 
VINNARE AV SKOGSKRYSSET I 

HÖSTNUMMRET
AV SKOGEN & KRAFTEN!
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

KAN MAN KALLA 
DESSA TVÅ

ÄR 
SÄKERT 
REDAN 
NÄSTA 

ÅRS 
AVVERK-

NING

BRUKAR 
DENNA HUND-
RAS KALLAS

GRYBE 
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MYCKET 
VÄRDE-

FULL

MYCKET 
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Semesterstängt
på Besparingsskogarnas kontor i

Älvdalen och Särna v. 28-31

Nytt förbund tar en aktiv roll 
i den skogspolitiska debatten
Förbundets syfte är att jobba med näringspolitiska frågor som främ-
jar Allmänningarna i Norrbotten och Västerbotten, samt Dalarnas Be-
sparingsskogar. Nu har rekryteringsprocessen för att hitta rätt person 
till tjänsten som näringspolitisk kommunikatör börjat.
- Vi vill samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation. 

Detta för att föra fram Allmänningarnas och inlandets villkor, betydel-
se och förutsättningar för skogsbruket, på den politiska dagordning-
en, säger Ulf Andersson, ny ordförande på Sveriges Allmänningssko-
gars Förbund.

En viktig del av förbundets uppkomst grundar sig i de senaste årens 
debatt om de brister som finns i lagstiftningen kring den fjällnära 
skogen. De äganderättsliga frågorna påverkar enskilda skogsägare i 
stor utsträckning, eftersom att det i dagsläget saknas tydliga riktlinjer 
för ekonomisk ersättning för mark som inte får avverkas. Förbundet 
vill därigenom stärka rösten för de privata skogsägarna och inlandets 
politiska ställning i skogssverige. 

Detta syfte vill förbundet främja genom att:
• Bevaka frågor gentemot myndigheterna och andra organisationer

• Samordna yttranden och inlagor 

• Ta en aktiv roll den skogspolitiska debatten 

• Förbundets styrelse beslutar om vilka frågor som förbundet skall 
jobba med

Fakta

• Allmänningsskogarna i Norrbotten och Västerbotten, samt Bespa-
ringsskogarna i Dalarna är anslutna till förbundet. 

• Förbundet företräder cirka 800 000 hektar skog, vilket motsvarar 
ungefär 2% av Sveriges produktionsskogar. 

• Anställer i vår en näringspolitisk kommunikatör som skall föra 
förbundets talan i näringspolitiska frågor på såväl lokal-, regional- 
som riksnivå. 

• Förbundet bildades i december 2017. 

• Första årsstämman ägde rum den 22 januari 2018. 

Publicerat i media

• allmanningen.se/nyheter/senaste-nytt-om-aganderatten-i-media/

• allmanningen.se/nyheter/miljonsmall-for-delagare-i-vasterbot-
tens-allmanning/

Kontaktpersoner 
Ulf Andersson, Förvaltare Älvdalens och Särna- Idre Besparingsskogar
Tfn: 0251-59 74 70
E-post: ulf.andersson@besparingsskogen.se

Styrelsen består av: 
Ulf Andersson ordförande samt Martin Moreaus från Dalarna.
Christian Rimpi samt Anders Mattsson från Norrbotten.
Rikard Westerberg samt Hans Holmberg från Västerbotten. 

JORDÄGARSTÄMMA VÅREN 2018

Älvdalens Besparingsskog 29 / 5

Särna-Idre Besparingsskog 25 / 5
Kungörelse kommer i lokal press, samt på:
www.besparingsskogen.se, senast 14 dagar 
innan stämman.

Anmälan görs till Besparingsskogarnas
kontor senast kl 16.00 dagen innan.
ÄB: 0251 -106 95
SIB: 0253 -100 07

Kom ihåg!
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

TRÄD MED 
LÅNGA 
BARR

TRÄDEN 
VÄXER INTE 
PÅ . . . . . . . 

PLATS FÖR TRÄD 
ATT BÖRJA VÄXA 

PÅ NYTT

SKÖNT 
ATT I 
SKO-

GEN . . 

ÄR 
TÄTA 
OCH 
VÄR-
DE-

FULLA

VÄXER I 
SKO-
GEN

MILJÖ 
DÄR 

TALLEN 
TRIVS

ÄR 
GRAN 
OCH 
TALL

HAR 
NÄSTAN 
RUNDA 
BLAD

PÅ SÅDAN 
MARK 
TRIVS 

GRANEN 

INVAND-
RADE 

GRANEN 
FRÅN

GRATTIS!
Ludvig Arvidsson som svarade rätt

i förra numrets Lilla Skogsskola.

Det rätta svaret var:
GRANSKOGAR

Jaktregler 2018/2019 finns på hemsidan

Älvdalens Besparingsskog
http://www.besparingsskogen.se/alvdalen/verksamhet/jakt-fiske/

Särna-Idre Besparingsskog
http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/verksamhet/jakt-fiske/

Bidrag
Ta del av Bidragsbilagan på hemsidan.

Kom ihåg att ansöka och använd ansökningsblanketterna som 
finns på hemsidan!

Missa inte!

Journummer för väghållning
ÄB: 0251-59 74 86 
SIB:  0253-59 67 65

Bok - Boken om skogen (Sko-
gen i skolan)
Boken om skogen riktar sig främst till elev-
er i årskurs sju till nio och deras lärare. Men 
eftersom den är fylld av basfakta passar den 
även för vuxna som vill lära sig mer om sko-
gens många värden.

Bok - Skogen berättar
Förr i tiden var skogarna en stor del av 
människors liv. Man möttes i skogen, berät-
tade historier om den, fick mat och material 
från den. Stora och små skogar finns fortfa-
rande nära oss. Den här boken är en prome-
nad i naturen tillsammans med författaren 
Joar Tiberg.

Bok - Hjalmar i morfars skog
Barnboken med skogliga äventyr! Hjalmar, 
mamma Nora och lillasyster Malva, har åkt 
tåg för att hälsa på morfar Bertil, hans sam-
bo Malee och hunden Ester. De smyger iväg 
på utflykt i morfars skog, utan att väcka de 
andra. Äntligen ska Hjalmar få se hur mycket 
hans lilla tallplanta har vuxit sen sist. Plöts-
ligt får de får syn på en älg. Har älgen ätit 
upp Hjalmars lilla planta? 

Författare: Ulla Nordlinder. Illustratör: Gunilla Guldbrand.

App - Första Hjälpen
Bra fickguide med beskrivningar på hur man 
kan bete sig vid hjärt-lungräddning, luftvägs-
hinder och annat som kan hända i sommarlan-
det. Den bör alla ha i sin mobil. För Iphone och 
Android.

App - Kringla
Appen gör det möjligt att se registrerade forn-
lämningar där du är. Du kan söka bland över 
5 miljoner objekt som till exempel, föremål, 
fornlämningar, byggnader och fotografier från 
svenska kulturarvsinstitutioner. För Android.

?!
Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?
Tipsa oss!

Ring eller maila Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85, E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

Sista ansökningsdag för bidrag:
     ÄB  SIB
Djurbidrag   13 april  20 april
Drift av samfälligheter/bystugor 1 juni  -
Föreningsbidrag    1 sep  26 aug
Fäbodbidrag   30 sep  -
Gödning, utsäde   året om  året om
Markkartering   året om  -
Kalk    året om  året om
Rågångsupptagning  året om  året om
Veterinär   året om  året om
Underlag för veterinärsbidrag lämnas in senast 31/1 året efter.
 
Mjölkmaskiner,elverk för drift av mjölkmaskin
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.
Nyanläggning/moderninsering av byggnad för djurhållning
- kan sökas året om till Älvdalens Jordägarnämnd.
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ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

Journummer  väghållning
ÄB: 0251-59 74 86
SIB: 0253-59 67 65

Särna-Idre Besparingsskog
Växel: 0253-100 07
E-post: info@besparingsskogen.se
Post- och besöksadress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna
webb: www.besparingsskogen.se

Älvdalens Besparingsskog
Växel: 0251-106 95
E-post: info@besparingsskogen.se
Besöksadress: Dalgatan 99
Postadress: Box 65, 796 22 Älvdalen
webb: www.besparingsskogen.se

För att maila till Besparingsskogarna skriv: förnamn.efternamn@besparingsskogen.se

NÄSTA NUMMER
HÖST 2018

REPORTAGE
Plantörens viktiga arbete

SKOGSÄGARSKOLAN

SKOGSLIV
Toppjakt på skidor

DELÄGARE I FOKUS
Särna

SKOGENS SKAFFERI
Torkat älgkött

Anders ”Hobbe” Holmberg, Vasaloppet.

Vi ringer upp...

Marksäkring av Vasaloppsarenan   
”Vi gör det möjligt tillsammans” 
Vasaloppet jobbar sedan 2015 med ett antal projekt där marksäk-
ring av Vasaloppsarenan är något av det viktigaste för att skapa en 
hållbar utvecklingsplan både sommar- och vintertid. En förstudie 
har genomförts, det har tagits kontakt med sakkunniga, hållits 
möten med bland annat Lantmäteriet, Länsstyrelsen, entreprenö-
rer, LRF, två besparingsskogar och flera andra aktörer. Älvdalens 
Besparingsskog är den största markägaren längs sträckan. Älvda-
lens Besparingsskog har varit en viktig aktör och referens under 
hela projektet i framtagandet av avtalstexten.

Vad är syftet med marksäkringsprojektet?
– År 2008 kom sommarveckans intågande i Vasaloppsarenan, 

vilket innebar ett annat användningssätt av sträckningen. Vi har 
nu sommartid både löp- och cykellopp som är otroligt populära. 
Det finns ett stort friluftsintresse och vi ser hela tiden möjligheter.

Hur många åker, springer, cyklar m.m. sträckan varje år?
– Under våra arrangemang har vi drygt 100 000 deltagare.

Vad händer nu?
– Just nu är vi inne i slutskedet av arbetet, att upprätta avtal. 

Under 2018 kommer vi att påbörja avtalsprocessen med markägare 
som berörs av Vasaloppsarenans sträckning. Det innebär personliga 
möten där jag träffar markägarna och presenterar avtalets innehåll.

Hur många markägare pratar vi om?
– Det är cirka 900 markägare i tre kommuner med bland annat 

två besparingsskogar. 

Är det inte redan ett naturreservat?
– Redan 1994 skapades ett kommunalt naturreservat för att sä-

kerställa Vasaloppets vinterarrangemang. Men för sommarens an-
vändning av Vasaloppsarenan finns inga skriftliga avtal.

Vad innebär ett avtal med markägarna?
– Just nu har vi enbart muntliga avtal för sommaren och vi vill 

gärna tillsammans med markägarna och andra aktörer säkerställa 
frågor när det gäller tex nyttjande, ansvar, drift och underhåll.

Vad är syftet med avtalen?
– Vi vill naturligtvis säkerställa Vasaloppsarenan även sommartid 

och vi vill jobba för en långsiktig och hållbar användning av sträck-
an. Ansvaret, driften och underhållet måste bli tydligt. Vi vill ta ett 
större samlat ansvar för markägarnas bästa.

Hur ser den framtida Vasaloppsarenan ut?
– Om man tittar längre in i framtiden ser vi utvecklingspotential 

inom tex snöhantering, belysning, friluftsliv, åtkomst för rörelse-
hindrade, kulturella platser med mera.

Så hur ser en arbetsdag ut för dig just nu?
– Jag sitter antagligen vid ett köksbord någonstans i bygden och 

tittar på avtal.

Vad innebär avtalet för Älvdalens Besparingsskog som 
markägare? Ulf Andersson ger oss svar.

– Avtalet innebär att vi reglerar hur Vasaloppet får använda 
Älvdalens Besparingsskogs mark för sina evenemang. Vi reglerar 
även i avtalet hur andra aktörer än Vasaloppet får använda arenan. 
Ett avtal till skillnad från ett reservat ger oss markägare en trygghet 
i att vi kan bedriva vår verksamhet med så liten störning som möj-
ligt samtidigt som det ger Vasaloppet en trygghet i att ha tillgång 
till spåret under både sommar- och vinterevenemang. För allmän-
heten blir det också bättre då Vasaloppet kan skapa en attraktiv 
arena som kan användas året runt.
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Avsändare: Älvdalens Besparingsskog
Box 65, 796 22 Älvdalen


