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Vy över Orsa Kyrkby från Griggåkern, Slättberg. Foto: Anders Lind 1903.

Skogen blev Orsas guld
Besparingsskogens historia är en stor del av Orsas historia. Tack vare skogen reste sig Orsa från att vara en av de fattigaste kommunerna till att bli
den rikaste i hela Europa.
Text: Anna Dahlgren. Foto: Orsa Bildarkiv.
Under vintern år 1866 hände något besynnerligt i Orsa. Något som vi nutidsmänniskor inte kan föreställa oss. För den morgonpigga bondmoran Jennie som tittade ut
genom sitt lilla fönster den här kalla vinterdagen var det däremot en vanlig syn. En
handfull män gick mellan gårdarna och in i
varje stall. Några av dem hukade när de gick,
som om de försökte döva hungerkurret i magen. Bygden var fattig, människorna hungriga och fodret till djuren var slut. Det vi ser
är böndernas morgonvandring mellan gårdarna för att resa hästarna upp ur spiltorna.
Det hade varit missväxtår och många svälter,
både människor och boskap.
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Detta hände tretton år innan Orsa Besparingsskog bildas. Fattigdomen tvingade fram
olika lösningar på överlevnad och mat för
dagen var något man tvingades kämpa för.
Män dog i genomsnitt vid 40 års ålder och
kvinnorna blev bara några år äldre. Verkligheten var så att Orsa var den fattigaste och
mest skattetyngda kommunen i Dalarna.
Det skulle komma att ändras. Skogen skulle
bli Orsas guld. Men än låg det några år bort.

stod sig på. De levde för stunden. Skogen såg
man som ett förråd där man hämtade fisk
och vilt, ved och virke, foder till djuren och
även använde för skogsbete på sommaren.
Skogsbruk var något helt främmande. Den
enda skog man var rädd om var ungskogen
eftersom man från den tog savbark för att
göra bröd. Den viktiga ungskogen hade räddat
dalfolket många gånger under missväxtår. Mat
på bordet kom före allt annat och få människor
såg skogen som en inkomstmöjlighet.

Mat på bordet

I Orsa, liksom övriga kommuner i Dalarna,
dominerade bondesamhället fortfarande
och befolkningen värnade om sådant de för-

Ägorna var små

Det gamla skiftesättet brukades fortfarande i Dalarna vilket innebar att ägorna blev
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mindre och mindre för varje arvskifte. Allt
skulle skriftas lika mellan arvingarna med
smala remsor av odlingsbar jord som resultat. Oftast för lite areal för att kunna leva
på för en familj. Emigrationen till Amerika
tog fart som en direkt följd av detta.
Slipstenen

Orsaborna gav sig ut på arbetsvandringar
för att tjäna pengar genom att sälja lokalt
hantverk. Det Orsa fortfarande förknippas
med är slipstenar och de hade stor attraktionskraft. Första gången Orsaslipstenen
nämndes i skrift var 1546 då tre Orsabönder ålades att betala en slipsten var i böter.
De måste ha gjort något som riktigt retat
överheten, då en slipsten värderades till i
dagens penningvärde 20 000 kr per sten.
Orsakullor gick även till Hälsingland för
att tjäna pengar på att baka. Bondmoran
Jennie kanske var en av dem som gick över
gränsen till Hälsingland för att baka några
veckor på en storgård innan jul.
”Herrarbete” till större städer var också
vanligt. Benämningen herrarbete kommer
från att dalfolket ansåg att alla som hade
råd att betala lejd arbetskraft var herrar
och tillhörde det rika folket.
Allt förändras genom storskiftet

Storskiftet är namnet på den större jordreform som syftade till att göra marken
mer lönsam och lättbrukad. Sveriges regent
ville öka jordbrukets avkastning och göra
produktionen mer effektiv. I Orsa var motståndet stort mot jordreformen, liksom
i övriga delar av Dalarna. År 1850 small
startskottet för det praktiska arbetet med
storskiftet i Orsa. Det pågick till år 1884.
Geten var grunden

För att komma fram till graderingen av
marken, enkelt sagt markens bördighet,
spelade Orsas getter en central roll. Geten
blev en måttstock. Boskapsskötsel var den
viktigaste näringen för invånarna och därför fick geten bli basen för bedömning av
vilka arealer som behövdes för annan boskap. En ko motsvarade sex getter och så
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vidare. 46 getter på en gård kunde försörja
en familj.
Det var komplicerat att dra nya gränser
för ägande och i synnerhet när det gällde gårdar och fäbodar. Många hamnade
i kläm och tvingades flytta. Framför allt
hände detta i Kyrkbyn. Sammanlagt rev
402 personer sina hus och tvingades bosätta sig på Born.
Orsabasen

När åkermarken var delad mellan invånarna började kartläggningen av skogen. En
genomtänkt och strategisk plan var viktig
och lösningen blev ett rutsystem. En stomlinje på nio mil höggs och den fick namnet
Orsabasen. Utifrån den växte ett rutnät
fram. Vid avverkningar idag använder vi
motorsågar och skogsmaskiner, hjälpmedlen då var endast yxan och senare stocksågen. Det var många arbetslag ute i skogen
och även soldater från Orsa kompani. Det
var strävsamt att arbeta veckovis ute i skogen och de umbäranden som de led är svårt
för oss att förstå.
Sågverksbolagen

Under de år jord- och skogsreformen ägde
rum hade flera sågverksbolag etablerat sig
i området. Bolagsmän kom och knackade dörr. Bolagsmännen började köpa upp
mark och avverkningsrätter framgångsrikt
trots att bolagen inte visste var den enskilde jordägare skulle äga sin skog, eller vad
som var avverkningsbart. De köpte en ”förköpsrätt”.
Många orsabor såg sin chans att sälja
sin framtida avverkningsrätt till skogsbolagen eftersom få var medvetna om värdet
på timret. Fortfarande betraktades det
som en värdelös inkomstkälla för många.
Egentligen kunde ingen av aktörerna veta
hur utvecklingen skulle bli och hur mycket
skogen skulle komma att bli värd. En annan
sak som spelade in var att England öppnade
sina tullmurar för import av bland annat
trävaror. Landets egna naturresurser var
helt förbrukade och deras blickar vändes
mot skogarna i Sverige. Detta stimulerade

avsevärt den svenska exporthandeln. Då,
liksom idag, blev vi påverkade av utlandspolitiken.
Kanske kom en bolagsman och knackade
på även hos bondmoran Jennie. Nappade
hennes familj på erbjudandet och emigrerade till Amerika som många andra gjorde,
trötta på missväxt, svält och dåliga minnen
från vintern 1866. Eller stannade hon och
fick uppleva att äga sin egen skog och därigenom se nya och rikare tider för Orsa?
Besparingsskogar bildas

Detta var en av anledningarna till att man
började bilda besparingsskogar, ett sätt att
försöka att säkra de privatägda skogarna.
Det fanns ett förslag att man inte skulle dela ut all mark till enskilda skogsägare utan man skulle lägga en tredjedel för
en gemensam förvaltning. Avkastningen
skulle öronmärkas för gemensamma och
utvecklande ändamål för bygden. Den 19
september 1879 skev Oscar II, Sveriges dåvarande kung, under ett konungabrev som
gav Orsa sin besparingsskog.
Att konungen år 1878 fick besök av fyra
män från Dalarna gjorde nog sitt. Kanske
det var det som gjorde att det blev en besparingsskog i Orsa.
Orsa Besparingsskogs första år

Synen på skogen ändrades och en ny utveckling började som skulle sätta avtryck
i framtiden. Den nybildade besparingsskogen kunde börja sälja timret på de årliga
auktionerna. Gustaf Gyllenhammar blev
den första skogsförvaltaren i Orsa och under de närmaste åren såldes och transporterades virket till sågverk i området. Både
flottning och järnväg blev viktiga transportleder. Vintern 1891–92 var det mellan
6 000–8 000 män och cirka 2 000 hästar ute
och arbetade i skogen. Skogen kokade av
aktivitet. De förtroendevalda i Besparingsskogen hade många uppgifter att ta tag i.
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Det var bland annat skogens skötsel, vägoch brobyggen, fastigheter och jordbruksförbättringar. Sedan var det även frågor
som svält, fattigdom, utbildning, läkarvård
och polis. Intäkterna från skogen började
rulla in. Orsa blomstrade och utvecklades
till den rikaste kommunen i Europa.
Ingen kommunal skatt

Alla kommunala utgifter täcktes av medel
från den så kallade skogsmedelsfonden och
så var det till år 1933. Ingen behövde betala kommunal skatt i Orsa. Det var en unik
situation. Skattefriheten i Orsa pratades
det om i hela Sverige. Familjen Wallenberg
hade planer på att skriva sig i kommunen.
Lokalbefolkningen hade däremot en annan
syn på saken och menade att: ”folk skall inte
komma hit och leva på vår skattefrihet”.
Besparingsskogen byggde fastigheter

Många av de byggnader som finns i Orsa
med omnejd är byggda med medel från
besparingsskogen. Nuvarande Kungshaga
var en så kallad fattiggård, som byggdes
för fattiga, svaga och gamla. Andra fastigheter som finansierades av besparingsskogen var bland annat sjukstuga, vårdhem,
skogskojor, tingshus och byskolor. Många
står fortfarande kvar.

Orsa blev en järnvägsknut

Skogen är fortfarande grunden

År 1854 tog Sverige ett modigt beslut att
bygga ut järnbanenätet i Sverige. Kartan
blev omritad och detta tillsammans med
sjövägarna blev landets nya pulsåder för
transport. Orsa Besparingsskog insåg tidigt
värdet av att få en järnväg. Man kan läsa
från gamla protokoll hur socknemännen
planerade för hur Orsa bäst kunde få ut sin
skogsråvara till resten av världen. De erbjöd
sig att ge ett stort lån till det järnvägsbolag
som kunde bygga en järnväg mellan Orsa
och Mora. En viktig länk ut i världen blev
skapad för Orsaborna.

Många år har gått sedan Orsa Besparingsskog bildades. Många är de verksamheter
och utvecklingsprojekt som de stöttat genom åren. Skogskojor och stall, elledningar, föreningslivet, mjölktransportbidrag,
avloppsledningar, bystugor, arvode till byföreståndare, skolskjutsar så barnfamiljer
kunde bo kvar i finnmarken, veterinärkostnader, utsäde och snöplogning. Listan kan
göras lång. Allt detta med tanke på Orsas
bästa och individen i centrum. Samhällsengagemanget lever fortfarande kvar i besparingsskogen. Många av de här bidragen
är borta idag, några är kvar, andra har tillkommit eller förnyats.
Grunden i verksamheten är fortfarande
skogen och det är härifrån som de största
inkomsterna kommer.
Det finns fortfarande en allmänningsstyrelse, en jordägarnämnd och en jordägarstämma. Det är på stämmorna som de
cirka 2 500 delägarfastigheterna kan göra
sina röster hörda. Mötena är i stort sett
lika som på 1800-talet för andemeningen är
densamma; tyckandet om hur besparingsskogens pengar bäst ska användas.
Besparingsskogens historia är en stor del
av Orsas historia och av den kan vi lära oss
mycket. Den kunskapen är viktig att behålla för den har format oss till de vi är och det
samhälle vi lever i idag. Besparingsskogens
historia är som ett träd med starka rötter
– likt de furor som växer på Värmderåsen.
De står stadigt fast och samtidigt fortsätter
de växa.
Om bondmoran Jennie skulle ha tittat ut
genom sitt fönster idag ser hon inte längre
hungriga bönder morgonvandra för att resa
upp hästarna i sina spiltor. Hon ser en bygd
som är välmående och framgångsrik. Djur
och människor kan äta sig mätta.
Skogen, Orsas guld, tog bygden upp från
fattigdomen och in i framtiden.

Oscar den II och Kung Gustafs väg

Socknemännen jobbade hårt för att Orsa
skulle bli just den järnvägsknut de ville.
Resultatet blev att kommunen så småningom fick förgreningar i flera väderstreck.
Den 15 september 1892 invigdes den färdiga järnvägssträckan mellan Orsa och Falun av kung Oscar II. 1909 var det dags för
en till invigning, denna gång sträckningen
Orsa–Sveg. Nu var Gustav V kung och för
att hylla honom byggdes en paradgata på 300
meter som förärades hans namn. Än idag heter vägen Kung Gustafs väg och det är här
som Orsa Besparingsskog har sitt kontor.

Källor: Framgångssagan av Johan Pellas,
Orsa en sockenbeskrivning, De gamla berättar Orsaminnen.
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