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ALEXANDER
i sina
drömmars skog

Alexander Hashtroudi har gjort en lång resa från
mångmiljonstaden Teheran till den tysta skogssjön
i Östergötland. På vägen väcktes en dröm
om egen skog och i dag är den sann.
Text & foto: MATTIAS WESTERBERG
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ÖR ALEXANDER HASHTROUDI, företagare
och skogsägare, är det livet som är skolan.
– Jag måste lära mig något varje dag, i morgon måste
det finnas en skillnad från i dag, säger han.
Hans drivkraft, disciplin och vilja att arbeta hårt har
hjälpt honom att nå målet att bli skogsägare. När han
som 25-åring kom till Sverige började han omedelbart
att arbeta som marknadsknalle och åkte runt på marknader i hela landet. Alexander berättar om ett liv med
många arbetstimmar på svenska vägar och marknadsplatser. Varorna till marknadsståndet har han genom
åren hämtat från bland annat Kina, Spanien och Italien,
men framför allt från Polen.
– Titta här, säger Alexander ivrigt och öppnar garaget.
En karusell, en dryckesautomat och godisremmar – men
trädgårdstomtar, fyrverkerier och skinn har varit några
av mina storsäljare genom åren.

I BÖRJAN VAR DET OFTA SVÅRT med sysselsättningen under
vinterhalvåret. Därför kontaktade han arbetsförmedlingen för att få hjälp. Det gav resultat och inom några
dagar arbetade han hos dåvarande Skogsvårdsstyrelsen,
där han lärde sig det manuella skogsarbetet. Han trivdes
med jobbet och fortsatte att säsongsarbeta under några
år. Att arbeta i skogen var något nytt för Alexander som
tidigare levt bland fjorton miljoner människor i storstaden Teheran.
– Här någonstans, i början av nittiotalet, började en
framtidsdröm ta form, berättar Alexander. En dröm om
att äga lite skog, ett stycke natur där jag kan andas ren
luft, koppla av och ladda batterierna.
Vid den här tiden började han bygga ett hus i Svär-
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”NÄR VINTERNS STORMAR KOMMER OCH PRATET OM
SKADEINSEKTER BÖRJAR SOVER JAG OROLIGT. TRÄDEN
ÄR SOM MINA BARN, JAG VILL BEHANDLA DEM
KÄNSLOSAMT OCH MED RESPEKT.”

tinge utanför Norrköping. När det kom in pengar köpte
han material och byggde en bit till. Under vårt samtal
använder Alexander med ironi gärna ord som ”outbildad
men praktisk och händig” när han beskriver sig själv.
Efter tretton år stod han framför sitt färdiga hus som var
fritt från skulder och med huset som säkerhet kunde
han låna pengar till drömmen om ett stycke egen natur.

vårda fastigheten så att kanske barnbarnen kan skörda
en del av virket.
Innan vi lämnar skogen pekar Alexander upp mot berget och säger att där vill han bygga ett hus inför pensionen.
– Sedan tänker jag skaffa får och getter, lära mig allt
om dem och öppna en gårdsbutik. n

DET BLEV EN FASTIGHET på tjugo hektar i Järketorp i grann-

kommunen Finspång, varav tio hektar är skog. På fastigheten finns ett flertal byggnader som Alexander ska
renovera och hyra ut.
– Titta, det växte många stora granar här, säger Alexander och pekar på de grova stubbarna. Fastigheten var
virkesrik när jag köpte den och en del skog tog jag ner
för att betala på lånet.
Skogen är ett intresse som han tar på stort allvar. Det
blir många resor till fastigheten för att försäkra sig om
att det inte finns några skadeinsekter eller någon nedblåst skog.
– När vinterns stormar kommer och pratet om skadeinsekter börjar sover jag oroligt, säger Alexander med
ett flin. Träden är som mina barn, jag vill behandla dem
känslosamt och med respekt.
Samtidigt beskriver han med inlevelse hur han älskar
att arbeta fysiskt med motor- och röjsågen. Hur han känner glädje när han lastar stockarna på timmervagnen
och får köra ut virket med fyrhjulingen.

 Att resa runt som

marknadsknalle är en
av Alexanders födkrokar.Lägg märke till
karusellen i garaget!

KALHYGGEN ÄR INGET SOM TILLTALAR Alexander. Han vill helst
se naturliga föryngringar. Det höjer det estetiska värdet,
anser han. Under vårt samtal återkommer han gärna till
att skogen har fler värden än rent ekonomiska. Den är
hem för många arter och den har en viktig roll att spela
genom att binda koldioxid i ett förändrat klimat.
Det är tydligt att långsiktighet och naturens välmående är viktigt för Alexander.
– När jag behöver återhämta mig går jag gärna ner till
sjön, det är min favoritplats, säger han med något drömmande i ögonen.
– Där kan jag sitta och meditera. Ibland fiskar jag lite.
När vi vandrar tillbaka från sjön stannar han till och
visar granarna han har planterat.

– DET SKA BLI JULGRANAR. Det är alla möjliga sorter. Tidigare

 – Det ska bli julgranar. Det är alla möjliga
sorter, säger Alexander.
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har jag sålt julgranar under många år. En del har jag huggit själv, andra har jag importerat. Det har blivit många,
långa och kalla arbetsdagar, säger han och huttrar.
Alexander önskar att hans fastighetsköp ska bli början
på ett långt arv. Han hoppas att barnen vill sköta och

ALEXANDER HASHTROUDI
Ålder: 57 år
Född: Teheran, Iran.
Kom till Sverige: 1986 på grund av krig i hemlandet.
Familj: Särbo, två vuxna döttrar från tidigare relation.
Yrke: Driver två företag med inriktning på skogsgården, knalleverksamhet och byggentreprenad. Alexander utför de flesta
byggjobb utom el och vatten.
Utbildning/erfarenhet: Tolvårig skola i Iran. Arbetsmarknadsutbildning för att få svensk behörighet till fordonsmekaniker
och fordonsförare. Flerårig erfarenhet av att köra maskiner och
fordon, både i Sverige och Iran.
Bor: Svärtinge utanför Norrköping i Östergötland.
Fastigheten: Järketorp, Finspång, med tio hektar skog.
Favoritträd: Björk.
Oanade talanger: Talar fem språk, har ett SM-brons i tyngdlyftning.
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 Från hytten manövrerar Peter
sin bandsåg av typen Resch 3.
Om inte någon kund ringer med
en specialbeställning …

 På gården ligger ett

antal kraftiga ekstockar och väntar på att
komma till användning.

STORT SUG
efter Peters ek
Text & foto: MATTIAS WESTERBERG

KVALITETSVIRKE Det här
håller inte måttet, tänkte
Peter i Dala om det importerade virket och skaffade
i stället en egen såg och
hyvel. Nu tillverkar han kvalitetsprodukter av massiv
ek med lokalt ursprung.
 Peter Andersson synar
en hyvlad ekbräda.
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ETER ANDERSSON kallas Peter

i Dala och så heter också hans
företag, efter hemorten strax
norr om sjön Roxen i Östergötland. Inriktningen är
främst villaägare med trädgårdar, men även en del företag finns i
kundregistret.

Peter håller inga lager utan allt byggs
och levereras på beställning och är specialanpassat till kundens behov. Det kan vara ett
växthus, en pergola, blomlådor, grindar och
staket som kunden efterfrågar. Peter sågar
och hyvlar även virke åt den händige som
vill snickra själv.
– Tidigare var jag franchiseföretagare
och återförsäljare av grindar och staket,
främst inriktad på jordbrukare. Tyvärr var
kvaliteten skiftande med utländskt snabbvuxet virke i produkterna. Det var då jag
bestämde mig för att pröva lyckan på egen
hand, med egna produkter och lokalt virke,
berättar Peter.
REDAN I TIDIG ÅLDER hade Peter ett intresse för

trä, vilket gjorde att han utbildade sig inom
snickeri. Kunskaperna och det kontaktnät
han byggde upp under åren som franchiseföretagare gav en bra grund att bygga den
nya verksamheten på. Hemma på gården

började Peter bygga om lokaler och investera i maskiner.
Främst arbetar han med ek, alm och lärk.
– Eken är grunden i verksamheten och
lämpar sig för mina utomhusprodukter samt
har ett fint mönster, säger Peter.
DET KAN DOCK VARA SVÅRT att få tag på rätt virke.

– Lokala ekar finns i begränsat antal, särskilt de grövre som jag gärna har till bordsskivor. De grova träden är eftertraktade
naturvårdsträd, vilket kan försvåra det hela.
Många gånger är det Peters gamla skogliga kontakter som kommer med tips om
lämpliga träd.
– Även tätvuxen sibirisk lärk är svår att få
tag på, jag vill inte såga hybridlärk. Rätt lärk
köper jag direkt. Med tanke på almsjukan är
almen betydligt lättare att få tag på, men den
är lite svår att lagra då den gärna spricker
när den lagras osågad. Sågad ger den fint
möbelvirke och fina skivor.
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 Peter Andersson
visar sina så kallade
jägarstaket.

Apteringen är viktigt,
konstaterar Peter.
– Jag vill inte ha standardlängder. Stockarna får gärna
vara 3,5 meter, men även
längre. Det kan vara användbart vid specialbeställningar.

 Många av de ännu
så länge ohyvlade
ekplankorna kommer
att bli bordsskivor.
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 Största stocken i samlingen just nu: En alm med
1,4 meters diameter.

”JAG VILL INTE
HA STANDARDLÄNGDER. STOCKARNA FÅR GÄRNA VARA 3,5
METER, MEN
ÄVEN LÄNGRE.
DET KAN VARA
ANVÄNDBART
VID SPECIALBESTÄLLNINGAR.”

DEN SOM PROMENERAR längs
huvudgatan i Oslo kan vila
sig på en av Peters specialbeställningar. Hit har han
levererat bänkar med rundade kanter och inbyggda ledlampor. Ett annat exempel är en 6,5 meter
lång och 45 centimeter bred axel som han
levererade till ett ramsågverk av gammal
modell i Mora. Den går från skovelhjulet till
sågen och sågades åttakantig och Peter tillverkade även skovlarna som gjordes i lärk.
– En kund beställde teakstockar från
Sydamerika. De kom till hamnen i Norrköping innan de hamnade hos mig. I slutänden levererade jag en brygga utifrån kundens önskemål.
En annan beställde 30 kvadratmeter hönsgård, byggd i oljad lärk med specialnät och
en murad syll i botten.
– Kanske äter de världens dyraste ägg,
skrattar Peter.
För att kunna leverera sina produkter
använder Peter två stockbandsågar, hyvlar

och en mindre tork för finsnickerier. Utöver det har han
ett välutrustat snickeri. Den
ena sågen är en Pilous 950 av
tjeckiskt ursprung och är lite
mindre än den andra, en
Resch 3 från Tyskland med
bredare blad som ger enklare
och snabbare sågning. Den
är dieseldriven och datastyrd
i högre utsträckning. Man
sitter i en hytt och manövrerar sågen med två joystickar.
– Min största stock är en alm som är tre
meter lång, 1,4 meter i diameter och väger
3,5 ton. Till den och andra stockar över två
ton måste jag använda en Logosol-jigg för
att få dem till hanterbara storlekar, konstaterar Peter.

och beslag är de vanligaste problemen.
Bortsett från att skada sågbladet ger metall
en blånad. Ek från ren skogsmark är oftast
av bättre kvalitet.
PETER HAR ETT STORT dilemma. Nya kunder

ringer varje dag med olika specialbeställningar och vid SKOGENs besök är han fullbokad de närmaste tre kvartalen.
– Jag anlitar ett par entreprenörer till
vissa jobb, men det är svårt att klara av alla
arbeten inom en rimlig tid. Jag måste ta ett
beslut om jag ska anställa någon, konstaterar
Peter.
Med facit i hand verkar det som Peters
tanke om att investera i egen såg och hyvel
och satsa på kvalitetsprodukter av massiv ek
var en bra investering. n

DEN LÄNGSTA STOCKEN på lagret är elva meter

och ska sågas till balkar för specialbeställningar. Ekstockarna kan ligga fem år innan
de sågas upp och då kan både mossa och
tickor ha börjat täcka stammen. Stockarna
sågas okantade och får lufttorkas i ett till tre
år, beroende på trädslag och dimension.
När beställningen kommer klyvs virket till
rätt dimensioner. En ekstock kan se mycket
fin ut utanpå, men inuti kan olika skador
visa sig. Ruttna gamla grenar, sprickor, spik
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