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I MER ÄN HÄLFTEN av dessa 80 år som
Knuts Bygg firar, så har vi varit med. Och
vilken resa. Vi tog tillsammans över efter Olle
Knuts, och det var redan då en fungerande
verksamhet. Olle hade börjat köpa fastigheter, och då fanns det fler ben att stå på än bara
bygg. Olle jobbade kvar tillsammans med oss
till slutet av 80-talet.
Under alla år har vi haft otroligt bra medarbetare, och många har till och med stannat hela
sitt yrkesliv. Några har börjat som lärlingar och
avancerat till arbetsledare. Andra har börjat
hos oss för att sedan bli egna företagare i
branschen.
Våra kunder har nästan alltid funnits i Älvdalen, och det har också varit viktigt för oss att
samarbeta med lokala entreprenörer. På så
sätt kan man säga att vi faktiskt varit med och
bidragit till Älvdalens utveckling.
Centrumhuset, där Porfyr-och Hagströmmuseet ligger räknas nog till ett av de roligaste
projekten. Det var Olles idé om att skapa ett
museum för hans stora Porfyrsamling, och

på så sätt också berätta Älvdalens historia. I
samma hus blev det också lägenheter – faktiskt Älvdalens enda hyreshus med hiss. Och
med butikerna i byggnaden intill så blev det
som ett köpcentrum. Dessutom vilar mycket
historia där, då Hagströmfabriken en gång låg
på området.
Vi känner oss stolta över att vi varit med och
byggt upp så mycket, cirka 140 byggnader
har vi varit delaktiga i och vi har sysselsatt
hundratals medarbetare genom åren.
Och tro det eller ej, men vi har inte varit oense
en enda gång. Vi gick i samma skola som små,
har drivit företag i 40 år och på fritiden har vi
fiskat och jagat tillsammans. Det har varit en
rolig resa, och vi har lärt oss att man måste
våga om det ska bli något. Vi hoppas att
det får fortsätta i samma anda, nu när nästa
generation tar över.
Göran Larsson & Jan Knuts

OLLE
KNUTS
Drev företaget i sann
entreprenörskapsanda

DET VAR OLLES PAPPA Knuts
Anders Olsson, som la grunden till
Knuts Bygg. Knuts Anders kom från
Hjortnäs i Leksand, en ort som många
skickliga timmermän härstammar ifrån.
Anders förälskade sig i Ellen som kom
från Långön, och flyttade till Älvdalen
och bildade familj. Barnen Olle och Erik
levde sina första år i ”Sahlqvisthuset”
vid Västängsbron innan familjen senare
byggde ett nytt hus på andra sidan
vägen. Tidigt i livet fick Olle vara med
och hjälpa till på Knuts Byggnadsfirma
som Anders startade 1938. Och entreprenörsgenerna gick i arv, 1947 var det
Olle som tog över rodret för företaget
medan hans bror Erik blev arkitekt och
flyttade till Malmö.
På 40-talet träffade Olle också sin fru
Ebba. Hon var född Backlund och var
syster till Milton Backlund som under
många år drev Backlunds Skor, ett
företag som finns kvar än i dag. Olle
och Ebba fick barnen Rolf år 1948, Jan
år 1951 och Bengt-Åke år 1960
Även efter att Olle tagit över företaget
jobbade Anders kvar, han tog med sig
slipsten till byggena och kokade kaffe
åt snickarna. Han ville gärna vara med
på byggen men inte längre ta ansvar,
så han skötte bland annat ångpannorna
på nätterna. Olle var den som drev

företaget framåt, han räknade på jobb
och på 50-talet fick han in större jobb
och kunde ta in mer personal. Hemma i
Olle Knuts kök var det full verkstad, det
var där han hade sitt kontor från början.
Senare flyttade han in kontoret i pappa
Anders källare innan det nya kontoret
byggdes 1976.
På fritiden var Olle aktiv, han var
bland annat scoutledare i Älvdalen
och på den tiden fanns en scoutstuga
ovanför Älvdalens utbildningscentrum.
Olle älskade naturen, plockade gärna
hjortron och fiskade. Och precis som
med entreprenörsgenerna så har även
intresset för naturen gått i arv, i många
generationer. På 50-talet byggde Olle
en sommarstuga i Uppdjusen, Ebbas
syster Gerda hade en stuga där och det
blev en plats där familj och släkt kunde
umgås och koppla av. Familjen cyklade
cirka två mil från Västäng till Uppdjusen, Ebba hade ett barn på styret och
ett på pakethållaren, plus packning.
1973 köpte Olle tomter och byggde
fyra hus till, ett sätt att hålla snickarna
på Knuts igång om det skulle bli ont
om jobb. När de var klara såldes de för
75.000 kronor styck. Han var också
väldigt ekonomisk, sonen Jan minns
att han tog hem spillvirke som blev
över från byggen. Så fick barnen rensa

virket från spik så att det sedan kunde
användas som ved där hemma. Allt
skulle räddas så länge det gick. När han
byggde om lagret på gamla Konsum i
Västäng till lägenhet till sin mamma, så
använde han sig av material som blivit
över på byggen, i badrummet var det
till exempel flera olika våtrumsmattor på
väggarna.
Olle var en rolig entreprenör, han såg
alltid möjligheter och var positiv till det
mesta. Enligt honom tog det omöjliga
bara lite längre tid. Han beskrivs som
en bra chef, som hittade egna lösningar
men som inte alltid var så enkla att
förstå. Dessutom gjorde han mycket för

sin personal, på 70-talet chartrade han
ett eget plan från Borlänge till Rhodos
och tog med personalen dit.
Ett av Olles stora intressen var porfyr.
Det var på initiativ av honom som
centrumhuset byggdes, där man idag
kan se Olles porfyrsamling på ”Porfyroch Hagströmmuseet. 2002 fick han ett
kulturstipendium för sin samling.
2007 avlider Olle 86 år gammal, Olle
lämnar ett stort tomrum efter sig men
hans minnen lever kvar i det genuina
företaget Knuts Bygg AB, där man fortsätter att utveckla företaget i hans anda.

JAN KNUTS GICK i sin far Olles fotspår
och hjälpte till i företaget redan som grabb. 1971
kliver han in på heltid och blir senare delägare
tillsammans med barndomsvännen Göran Larsson. Göran började på Knuts 1976 och blev VD
tio år senare, 1986. När Knuts köper Älvdalens
Byggvaruhus blir Jan VD där.

STAFETTPINNEN
GÅR v ida r e

– Vi har varit med ungefär hälften av alla år, och
när vi började var det en fungerande verksamhet som vi tog över. Eftersom Olle hade köpt
Käringträtan och börjat hyra ut lägenheter
fanns det fler ben att stå på. Företaget hade ett
gott renommé och vi fick nya jobb hela tiden,
berättar Jan.
Och några stora risker blev det sällan för företaget, men när Zanders Köpcentrum gick i konkurs
blev det stora förluster för Knuts.
– Det blev en förlust på nästan 800.000 kronor,
men banken hjälpte oss och vi lyckades ta oss ur
den krisen, berättar Göran.

JAN KNUTS & GÖRAN LARSSON TAR ÖVER

KO N C E R N E N
K N U T S BYG G
Knuts Byggnadsfirma 1938
Knuts Byggnadsfirma AB 1961
Knuts Bygg AB 1988
Väsa Alpin 1993
Väsa Stugby AB 2000
Byggvaruhuset 1990
Knuts Fastigheter AB 2009
KB Nenerys 1993

Det har varit viktigt för Knuts att jobba lokalt,
även om man korsat kommungränsen vid några
tillfällen.
– Vi har haft nog med jobb i Älvdalen och
valt att hålla oss på en lagom nivå. Det har
aldrig varit viktigt att växa för växandes skull. I
högkonjunkturen på 90-talet var vi som flest, 60

medarbetare. Det var en kort period en vinter
då vi var en anställd, annars har vi legat runt 20
anställda, säger Göran.
– Drivkraften ligger i att ha roligt, att först räkna
hem och vinna en entreprenad. När man vunnit
gäller det att få den så ekonomisk som möjligt,
att det blir effektivt. Det är en annan drivkraft.
Sen är det många medarbetare som ska fungera, det är lite som ett pussel. Men att man får se
de olika momenten och sedan resultatet, det är
tjusningen, menar Jan.
Under de 40 år som Jan och Göran varit med
har det blivit en otrolig förändring i bygg branschen. En förändring är det administrativa.
– Förut kunde man skriva prislappen på ett papper och skicka in i princip, idag måste man vara
kvalificerad för att få ut handlingar för att ens få
lämna ett anbud. Och man måste dokumentera
minsta skruv. Men så har det väl blivit i många
branscher.
Idag är Knuts Bygg ett företag som erbjuder
allt från små reparationer till nybyggnationer av
flerbostadshus. Golvläggning är också en del
av tjänsterna, och man säljer också golvmaterial. Dessutom hyr man ut 120 lägenheter och
fritidshus.

1. Företaget hade ingen firmabil före 1961, men en motorcykel på 125k som
man körde ut material med. Den finns fortfarande kvar och ägs av Olles
barnbarn Emelie Knuts.
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2. När Kjell Jansson och Sune Beronius skulle byta dörrar på STF Grövelsjön
råkade de häkta av en dörr hos gäst. Gästen blev vansinnig och sa ”Jag har
hyrt rum – med dörr och allt!”
3. När ålderdomshemmet Tallbacken byggdes ut 1985 använde Knuts betong
från Kuntmått.
Knuts Byggnadsfirma startade 1938, 1961 blev det ett aktiebolag Knuts Byggnadsfirma AB. 1988 kom det nya namnet Knuts Bygg AB.
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17-18 december 1981 fick Kjell Jansson vara hemma från bygget av reningsverket i Särna. På grund av kyla, termometern hade gått i botten.
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4. För Knuts har det alltid varit viktigt att stötta föreningslivet i Älvdalen.
Olle var väldigt mån om Älvdalen och ungdomarna i bygden. Han sponsrade
årligen flera föreningar och det gör man än idag. Bilden visar när Knuts bygg
sponsrade Mudlife OCR i Älvdalen med ett hinder.
5. När Göran började på Knuts 1976 köpte han en radio som han hade med sig
på byggena. Den har han kvar än idag, och lyssnar på varje dag.
6. Företagets första firmabil var e röd VW Pickup från 1961 som köptes i
Stockholm.
När Knuts byggde vildmarksstationen Navardalen 1961 fraktade man husen
med häst och släde över isen på Navardalssjön.
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Gör an Larsson
VD, KNUTS BYGG

Göran hade fått anställning i Falun, på Falu Anläggning
1976. Men så ringde Olle Knuts och frågade om han ville ha
anställning på Knuts och bygga sju stugor i Grövelsjön, för
Grövelsjögården.
– Jag visste inte hur jag skulle bära mig åt, men jag tackade ja
och nu är det alltså 42 år sedan och det ångrar jag inte.
När Göran kom till Grövelsjön så var han ny och oerfaren,
men han hade jättebra gubbar med sig.
– Det kunde bli lite ensamt på kvällar och så, och man ville
gärna lyssna på musik. Men det var lite problem med att få in
kanaler på radion. Jag provade säkert fyra olika radioapparater
från Allan Persson, till slut hittade jag en som funkade och den
lyssnar jag på än idag.
Det har blivit många jobb under åren för Grövelsjögården
efter det, och Bengt och Kerstin som driver anläggningen.
– Det hände ofta att Bengt tog fram dragspelet och spelade
Grövelsjövalsen för oss. Det kunde vara på en frukost, lunch
eller när som helst. De är helt otroliga människor och det har
varit roligt att samarbeta med dem.
Att driva Knuts Bygg har varit en berg- och dalbana ibland,
men det har gått bra och varit en rolig tid.
– När jag började, jobbade jag tillsammans med Olle och han
var en bra läromästare. Vi satt på hans kontor i Västäng och

kalkylerade på byggen. Men jag har också haft bra läromästare
ute på fältet. Och så har det fortsatt hela tiden, jag har haft
otroliga medarbetare som jag har haft mycket stöttning ifrån.
1986 blev det klart att Göran skulle ta över som VD för bolaget, Olle skulle börja trappa ner och då blev det lämpligt att
Göran tog över.
– Då hade jag vuxit i kläderna ganska bra och jag kände själv
att jag skulle klara det. Det började med att jag blev aktieägare, jag fick 10 % i företaget, sedan trappade Olle ner mer
och mer. Sedan gick det gamla Byggvaruhuset i konkurs och vi
köpte det, jag och Jan. Det var nog i den vevan som Olle la av
helt och hållet, och jag och Jan köpte resterande aktier. På den
tiden hade vi allt i samma bolag, men senare delade vi upp det
mellan bygg och fastigheter för att det var mest praktiskt så.
1991 startade Knuts Bygg AB tillsammans med dåvarande
Byggmäster AB – Älvdalsgruppen. Helt enkelt för att man
skulle kunna ta på sig större jobb tillsammans. Deras första
projekt var Älvdalens Sim- och Ishall, och genom åren har det
blivit flera stora projekt tillsammans.
– Nu har vi verkat i Älvdalen i 80 år och det är helt fantastiskt.
När man tittar tillbaka och ser vad vi har skapat, känner jag mig
nöjd med mina hittills 42 år. Och nu tänkte jag nog snart gå i
pension, när de yngre förmågorna tar över.

Jan Knutts
VD, BYGGVARUHUSET

Jan har varit med i företaget så länge att han inte ens vet när
han började, förmodligen innan han ens började i skolan.
– Jag är väl mer eller mindre uppvuxen med farmor och farfar,
för vi bodde ju i samma hus och de var hemma mycket. Men
när man blev lite äldre fick man följa farsan på byggen.
1971 hade han gått ut skolan och sedan dess har han jobbat
heltid på Knuts Bygg och Byggvaruhuset.
– Jag har nog gjort det mesta, allt från att köra grävmaskin
till att vara chaufför och snickrat. Suttit och eldat i ångpannor
på nätterna så att inte gruset ska frysa, så att man har kunnat
gjuta.
När Olle och Ebba ville göra annat än bara jobba, så tog Jan
och Göran över. De köpte ur Jans bröder och drev Knuts
Bygg tillsammans. När Knuts köpte Byggvaruhuset 1990 så
flyttade Jan med och blev VD för det, och har varit det sedan
dess.
– Och det har ju varit en väldig fördel att jag varit med på så
många byggen genom åren, för man vet ju i princip hur alla
hus är gjorda i Älvdalen. Så när våra kunder kommer in så vet
jag nästan alltid vilken plugg de behöver om de ska sätta upp
någon tavla.

Och det har varit bra att haft en partner som Göran.
– Vi har umgåtts i både jobb och på fritiden. Men vi har varit
på varsitt håll och skött oss, och inte lagt oss i varandras business. Däremot har vi haft varandra för att rådfråga, komma
med idéer, eller köpt något som blivit till salu, kanske sålt
något. Vi har hållit på med affärer hela tiden.
Knuts Bygg har satt sin prägel på Älvdalen, det har byggts
mycket från norr till söder.
– I början när vi tog över Byggvaruhuset var vi lite oroliga om
vi skulle få andra byggfirmor på orten som kunder, och det
var väl lite trögt i början. Men det har väl mer eller mindre
försvunnit, vi har ju samma priser för alla. Vi har hållit det som
en byggnadsmaterialfirma för sig och inte blandat ihop det
med byggföretaget Knuts, även om vi sitter ihop.
– Från början var jag på Byggvaruhuset nästan dygnet runt.
men det har blivit mindre och mindre, och nu nästan ingenting
alls. Men det roliga är att jag har jobbat med min farfar, och
sedan med min far, sen med mina barn och nu håller mina barn
mer eller mindre på att ta över, så nu behöver jag knappt vara
här. Så på så sätt har det fungerat bra i alla generationer. Vi har
bara hakat i varandra, och alla har velat jobba i alla generationer, då fungerar det.

Misan Knut s
BYGGVARUHUSET

Marie-Louise ”Misan” är dotter till Jan och är
mer eller mindre är född med företaget och det
har varit en stor del av hennes liv. Medan andra
barn fick hoppa i hö, så fick Misan hoppa i Gullfiber. Men började jobba, gjorde hon när Knuts
Bygg köpte Väsa Alpin i början av 90-talet.
– Jag hade gått en turistutbildning i Sälen, och
en dag kom Göran och sa ”Nu har jag köpt
något där du kan börja jobba” och då hade de
köpt Väsa Alpin. Så mina första två år i företaget gjorde jag där i receptionen.
Sen gick det några år, Misan utbildade sig till
socionom i Örebro. När hon var klar visste hon
inte riktigt vad hon skulle göra och åkte hem
för att jobba på Byggvaruhuset över sommaren
1998, det blev en otroligt lång sommar, för den
tog inte slut.

– Jag har aldrig ångrat att jag har börjat, det
har varit otroligt roligt och spännande. Jag har
alltid varit stolt över det som farfar byggt upp,
hur han har fått företaget att växa, alla delar
han har lagt till i företaget och även hur hans
tänk finns med än i dag. I mitt tänk, när jag
beslutar saker idag. En sådan sak som hur han
värnade om bygden. Jag är väldigt stolt över
att jag är ifrån Älvdalen. Vi vill gärna gynna
barn- och ungdomsidrotten och att vara med
och utveckla Älvdalen som ort. Och just det
var farfar väldigt duktig på.
Det har gått 80 år och Misan hoppas att de
får fira 100 år också, hon ser fram emot alla
spännande utmaningar som väntar.

Jennie Knut s
KNUTS BYGG

Jennie är Olles barnbarn och är också
uppvuxen på Knuts. Hon byggde kojor på
kontoret, så entreprenörskap har alltid varit
en del av livet.
Jennie utbildade sig också inom turism och
började sin karriär på Knuts på Väsa Alpin.
– Det blev en lärorik tid, mycket jobb. Men
det är det inom turism. Men man får lära sig
mycket om kundhantering, det var en bra
skola för mig.
Jennie pluggade sedan vidare och blev
dataingenjör, och ville helst inte flytta från
Älvdalen, då fick hon erbjudande om att
börja på Byggvaruhuset och göra om artikelhanteringen.

– Sedan dess har jag jobbat här, det säkert 15
år sedan nu. Jag gör allt, precis som det är i
ett familjeföretag får man rycka in där man
behövs. Jag gör väl allt utom att köra truck
och andra eländiga maskiner.
Jennie känner sig stolt över att farfars företag
fått leva vidare.
– Eller egentligen är det ju farfars fars företag
som är inne på sitt 80:e år. Det finns massor
av nya krafter som har nya idéer som vi ska
ta tag i
– Jag tror farfar är glad, där han är.

Er ik Knut s
BYGGVARUHUSET

Erik är son till Jan, och har sommarjobbat
på Byggvaruhuset sedan han gick i ettan på
gymnasiet.
– Jag gick byggprogrammet på gymnasiet
efter en del påtryckningar från min far. Jag
började sommarjobba, men efter att jag tagit
studenten så jobbade jag ett halvår på Knuts
innan jag började på Byggvaruhuset.

På Byggvaruhuset är han säljare med kundkontakt mot företagskunder och en del privatpersoner, han ser till att det finns varor hemma och
håller den standard som det ska vara.
– Jag är stolt över att förfädernas företag lever
vidare i bygden och se till kan människor kan
bo, leva och jobba här.

Ande r s Larsson

KNUTS BYGG

Andreas Olsson
KNUTS BYGG

Andreas gick byggprogrammet på St Mikaelsskolan i Mora och gjorde sin praktik på Knuts
under alla perioder.
– Efter gymnasiet fick jag jobb på Knuts direkt,
och blev kvar där hela min lärlingstid. Sen
kände jag att jag ville fortsätta att utbilda mig
inom bygg, så jag sökte in till Yrkeshögskolan i
Göteborg och blev byggingenjör. Sen var jag
i valet och kvalet om jag skulle stanna kvar i
Göteborg, jag fick erbjudande om anställning
på Peab där. Men jag ringde hem till Göran
och frågade hur han såg på framtiden. Göran
svarade att han borde komma hem så skulle
han ordna med jobb åt mig.

Anders började också som praktikant när han

projekt. Den var byggd 1946 och vi renoverade

gick byggskolan på gymnasiet, sedan har han

den, vi fick ta hjälp av helikopter. Jag är nöjd

stannat sedan dess.

med att vara på Knuts, trivs med kollegor

– I 15 år har jag jobbat på Knuts nu, jag har varit

och att man får göra allt möjligt. Det blir

med i många projekt. Det roligaste var nog

aldrig enformigt. Nu ska vi fortsätta att bygga

flottarrännan i Sugnet, det var ett intressant

Älvdalen.

Det är fem år sedan Andreas flyttade hem och
det har hunnit bli en del projekt.
– Det största är Dragspelslunden, ett nytt bostadsområde med 16 lägenheter som vi bygger
åt kommunens fastighetsbolag.
Nu blickar Andreas framåt.
– Vi ska ta tillvara på den kunskap som finns
i företaget nu, men det blir en utmaning att
rekrytera för vi har många som ska gå i pension
framöver. Jag hoppas på att lite ungdomar som
kommer in nu som gubbarna här får lära upp,
det är en ovärderlig kunskap som de sitter på.

Roge r Lindberg

KNUTS BYGG

Roger började 1990, har jobbat i 28 år. Han blev

tagit hand om Knuts fastigheter genom åren.

anställd som fastighetsskötare, men i början

– Det roligaste är att det är ett varierande

blev han med på några byggen. Det första var

arbete, den ena dagen är aldrig lik den andra.

spolhallen i Trängslet. Annars är det Roger som

Och så får man träffa mycket folk, det är roligt.

Kjell Jansson
och Sune Beronius
F.D SNICKARE PÅ KNUTS BYGG

Kjell började på Hansbacks Snickeri på Näset direkt efter
skolan, hans morbror jobbade där och han blev handräckare
bakom snickerimaskiner. Men efter sommaren följde han med
sin pappa som jobbade på Knuts, det var ett bygge i Venjan.

motorcykel, en VW 1200 med pakethållare, där hivade man på
någon skottkärra och en balja med grejer i som man körde ut
med till byggena. Men sen blev det en bil, en röd VW pickup
som man köpte i Stockholm.

– Året var 1961, jag fick 1,25 kronor i timmen, i veckan blev det
60,75 kronor. Jag sparade till en moped som jag köpte våren
62 av Konrad Hårdén i Rot. Mopeden kostande 1200 kronor,
berättar Kjell.

Kjell och Sune beskriver Olle som bra chef och en glad prick,
som ofta kom och visslade.

På den tiden var Anders Knuts fortfarande med på byggena.
– Jag minns att han servade oss med kaffe och kablar. Ofta
var han snabb med att städa, jag minns att han städade bort
en kabel som han tyckte låg och skräpade på ett bygge. Han
drog kabeln och rullade ihop den, men det visade sig att det
blev strömlöst för murarna som jobbade.
Sune började jobba för Knuts 1973, hans första jobb var Vincent Vestbergs villa i Östäng som Knuts byggde.
– Vi har jobbat tillsammans i många år, vi har gjort allt mellan
himmel och jord från Älvdalen upp till Grövelsjön. Nästan
enklare att räkna upp de kåkar vi inte har varit och rivit i. Vårt
första jobb tillsammans var fiskodlingen i Särna.
– En morgon var det så kallt att vi fick stanna hemma, termometern slog i botten så det var nog 40 grader kallt i alla fall,
berättar Kjell.
De berättade om en sommar när de jobbade i Grövelsjön, då
var sommaren så varm att de fick ta siesta mitt på dagen, så
fick de jobba på kvällen istället.
Från början hade företaget inte någon firmabil, Olle hade en

– Olle brukade vissla när han kom. Och när de byggde
porfyrmuseet satt gubbarna och pratade på bygget och hörde
någon som kom och visslade, och började genast jobba, men
det visade sig att det inte var Olle, skrattar Kjell.
Olle gillade att resa och tog ofta med personalen, en gång
chartrade han ett helt plan för personalen till Rhodos, en
annan gång fick de åka till Mallorca.
Det blev lång och trogen tjänst för dem, Kjell jobbade i 52 år
och Sune i 30 år. Sedan tre år är Kjell pensionär och nu ”jobbar
han åt honom och frun”, han gör sådant som skulle bli gjort för
trettio år sedan, men som blivit eftersatt.
– Som pensionär saknar man rastkojorna, det har berättats
många roliga historier där. Synd bara att de gick genom ena
örat och ut genom andra. Bästa tiden var vårvintern när man
fick vara ute och jobba, men runt jul och nyår när det har varit
25 minus då var det inte lika roligt, då är det tur att det finns
kläder.
– De här som sitter och jobbar idag sitter framför en dator
och producerar papper. Fråga dem om 50 år var de har gjort,
om man jämför med oss i byggbranschen. Vi har nog lämnat
lite märken efter oss, Konsumbutiken, Sporthall, reningsverk.
Många som har haft nytta av det än idag.

Birger Larsson

Lennart Rytter

KNUTS BYGG

KNUTS BYGG

Birger började redan i sin ungdom, i slutet av

bygget brandstationen i slutet av 80-talet.

Lennart började på Knuts 1980, så 38 år nu. Från

fick vi försöka trycka ner det, sen fick vi bygga

60-talet och sedan runt 1988 igen.

När vi renoverade brandtornet Stortjärnsåsen, vi

början var det lite mindre jobb men sen byggde

presseingar för att skydda oss mot regnet. Det

– Första bygget var att bygga Domus som det

fick frakta alla grejor med en skogstraktor. Det

de Pressmaster som var ett stort bygge.

blev vattenpåsar som gick sönder och slog ner i

ser ut idag ungefär, vi spikade råspont i veckotal.

var ett intressant bygge, och det står än idag –

– Ett av de värsta byggena var efter

betongen, det blev inget höjdarbygge. Klockan

Sen byggde vi sågen i Rot och där är väl det

det har varit mycket roligt på Knuts.

Pressmaster, då vi skulle vi bygga ut Konsum.

blev nog halv två på natten innan jag kom hem.

Vi skulle gjuta valvet, och det var 25 grader

– Roligast har varit alla arbetskamrater och

kallt på morgonen sedan började det snöa, sen

arbetsledning, annars hade man aldrig varit kvar

slog vädret om och det blev plusgrader och

så länge.

mesta borta idag. Annars är väl det största

spöregnade. Avsloppet flöt upp och sedan

Tommy Persson

BYGGVARUHUSET

Anne-Maj G ra f

KNUTS BYGG

Anne-Maj började den 18 juni 1984, 24 år
gammal. Hon hade gått ekonomisk linje på
gymnasiet. Hon skickade en ansökan till Olle
och Ebba, och fick komma på intervju.

bästa är att det alltid har varit ett självständigt
jobb, där jag kan lägga upp det som jag tycker
själv. Men jag saknar lite sällskap ibland, och är
den enda kvinnan.

– Det jag la märke till först och främst var att
det fanns hundar på kontoret, jag hade en egen
hund och den var mitt största fritidsintresse.
Så jag har alltid kunnat ta med mig hunden till
jobbet. Även om hundar alltid är så populära,
så har de alltid fått vara på Knuts. Det tycker
jag har varit bra.

– Jag sammanställer alla byggprojekt, så jag
har väl inte sett själva byggena utan bara på
papper.

–Jag har jobbat på Knuts i 34 år nu och är den
som gör allt administrativt. Jag hyr ut lägenheter, fakturerar, gör löner och bokföring. Det

– Ett roligt minne jag har var när det låg fem
hundar på kontoret, och alla låg på en rad. Då
kom Alf Gustavsson från kommunen och sa
”Värst vad de här var utslagna”. Då svarade
Jan ”Ja, man skulle nästan kunnat tro att de är
kommunalanställda”, det tyckte inte Alf var så
roligt, men vi andra fick oss ett gott skratt.

Tommy började på Knuts bygg för 16 år sedan,

och det är väldigt roligt. Man träffar mycket

och hamnade för 14 år sedan på Byggvaruhuset.

människor hela dagarna. Jag sköter butiken, tar

– Mitt första projekt på Knuts bygg var Sälens

hem varor, åker på mässor och ser till att vi har

skola. Men sen hamnade jag Byggvaruhuset

det folk vill ha.

Lars-Olov Peter sson

KNUTS BYGG

Lars-Olov började direkt efter studenten från

väl varit med på både stora och små projekt.

byggprogrammet 1981 och är fortfarande kvar.

Arbetskamraterna har alltid funkat väldigt bra,

– Första projektet som jag var med på var

och så har allt runt i kring också alltid fungerat

när vi byggde ut Weddesågen, sen har man

utan krångel, då är man gärna kvar.

Per Back man
BYGGVARUHUSET

Per började jobba på Knuts bygg 1976, och har jobbat för Knuts sedan dess.
– När jag började så var det Olle som drev företaget. Jag minns att jag inte hade körkort
när jag började, så han hämtade mig på morgonen och skjutsade hem mig på kvällen, det
är inte många som har gjort det.
Per trivs väldigt bra hemma i Älvdalen och för honom har det varit skönt att alltid kunnat
jobba hemma.
– Det har alltid funnits jobb hela tiden, så det har gått bra. Och det har hänt ganska mycket
på dessa år. När jag började hade vi små spikbodar som vi satt och fikade i nere på Knuts,
där satt vi 4-5 man och åt på dagarna. Sen byggdes hela området upp med nya kontoret.
Jag hoppas att det fortsätter som det har gjort, så att det rör på sig.

Gunnar Persson
BYGGVARUHUSET

Gunnar började som lärling på Knuts Bygg 1973 och jobbade där fram till lumpen,
sen jobbade han på några andra byggfirmor men kom tillbaka 1983. Sedan dess har
han varit kvar.
– Mycket jobb upp i Grövelsjön och Idre, mycket mer där än i Älvdalen. Det
roligaste har varit kamratskapet och sammanhållningen

1938

Starten

ANDERS KNUTS BÖRJAR VERKSAMHETEN
KNUTS BYGGNADSFIRMA

1940
194? Bygger Mats Dahlrots hus i Västäng

196? Bygger bisättningshus, Älvdalens Kyrka

1974 Utbyggnad av Konsum i Särna

194? Bostadshuset för nya Porfyrverket

1962 Bygger skinnsömnadsfabrik i Venjan

1947 Olle tar över företaget

1963 Bygger villor i Idre på området berget

1974 Bygger Arnt Ornsaker hus i
Månsta (byggdes upp efter brand)

1950

1964 Bygger skola på Klitten

195? Renoverar Lennart Frosts hus i Västäng
1959 Bygger simhall i Venjan
1959 Bygger Roy Nylunds villa i Östäng

1960
1960 Byggdes Sjöbergs Ur & Guld
1961 Bygger folktandvården i Venjan
1961 Bygger Navardalens Vildmarksstation
196? Bygger sågen i Särna
196? Bygger Lapp-Allan Andersson hus
i Storsätern

1964 Bygger elevhem i Mora

1975 Renovering av STF i Grövelsjön
(turisthotellet)

1966 Bygger ut Konsum i Älvdalen

1976 Bygger Knuts Byggs kontor på
industriområdet i Älvdalen

1968 Anders Knuts avlider

1976 Göran Larsson börjar på heltid

1970

1976 Bygger sju stugor i 		
Grövelsjön, Bengt Jakobsson

1971 Jan Knuts började på heltid

1977 Bygger ambulansgarage och
patientrum i Särna

1973 Bygger Vincent Vestberg
hus i Östäng
1973 Olle köper Käringträtan i Älvdalen
av SJ och börjar hyra ut lägenheter
1973 Bygger Motellet i Särna
1974 Bygger fiskodlingen i Särna

197? Bygger tre sportstugor i Storfjäten
1979 Bygger dagcenter i Älvdalen

1980
1980 Bygger inredning i 22 fritidshus i
Sågbäcken

1984 Ombyggnad till butik nuvarande
ICA, Zanders Köpcentrum

1988 Bygger hyresbostäder i Storsätern
(på uppdrag av Älvdalen Kommun)

1981 Bygger villor på Getingbacken i
Älvdalen (på uppdrag av kommunen)

1984 Ombyggnad Krångvägen 4
lägenheter (fd Koknäppar gränd)

1988 Bygger tillbyggnad i Fjätervålen

1981 Bygger fabriken Pressmaster i Älvdalen

1984 Utbyggnad av ålderdomshemmet
Tallbacken i Älvdalen

1981 Bygger kontor och förråd för
Skogsvårdsstyrelsen
1982 Köpte och renoverade hyreshus
i Älvdalen på Bergens Väg
1982 Bygger reningsverket i Särna
1982 Renoverar Bergens Väg i Älvdalen
1983-1984 Värdshuset i Grövelfjäll
1983-1984 Köper Grens och bygger fler hus
(Totalt 23 lägenheter)
1983 Tillbyggnad av vatten- och reningsverk
och miloverkstad för Art SS, Trängslet
1983 Ombyggnad personalutrymme och
kontor, Älvdalens Energiverk i Idre
1983 Tillbyggnad på Grövelsjögården
1983 Ombyggnad och flytt av
baracker Hagströms i Älvdalen

1985 Bygger gårdsbyggnad vid
Porfyrgården, Älvdalen
1985 Ombyggnad Konsum i Sörsjön
1985 Bygger tillbyggnad och
kontor på Wedde i Älvdalen
1985 Bygger tillbyggnad för 		
slöjdstuga på Rots Skans
1986 Bygger Sporthallen i Älvdalen
1986 Bygger turiststationen i Särna
1986 Bygger ombyggnad på 		
Lantmäteriet i Älvdalen
1987 Bygger hyreshuset 18 lägenheter, Centrumhuset i Älvdalen
1987 Bygger Såghus, Wedde

1988 Bygger vård- och spolhall Trängslet
1988 Porfyrmuseet invigs
1988 Bygger Andvägen (24 lägenheter) 		
för Stiftelsen Elfdalens Hyresbostäder
1988 Firar 50 år
1989 Bygger 9 lägenheter på 		
Myrmalmsvägen i Älvdalen
1989 Bygger brandstationen i Älvdalen
1989 Bygger stugby i Kläppen
1989 Bygger ombyggnad
av Konsum i Älvdalen
1989 Bygger ombyggnad
av Särna vårdcentral
1989 Bygger Domus i Idre
1989 Bygger veterinärbostad i Älvdalen
för Älvdalens Jordägare

1987 Bygger lägenheter i Kläppen

1989 Bygger ombyggnad
för prästgården i Idre

1983 Bygger kontor för lastbilscentralen
i Älvdalen

1987 Omläggning av yttertak,
Älvdalens kyrka

1989-1990 Bygger fritidshus Myflodammen

1983 Bygger tillbyggnad för Konsum i Åsen

1987 Renoverar Porfyrgården, Älvdalen

1984 Bygger tillbyggnad Konsum
i Evertsberg

1987 Bygger tillbyggnad av Konsum i Rot
1988 Bygger Hellströms ville i Östäng,
nu mera Marie-Louise Knuts villa

1990

1995 Justerverk och torkar för Wedde

1990 Andvägens grupphem i Älvdalen

1995 Restaurerar brandtorn i Stortjärnsåsen

2003 Bygger skidcentrum syd på
Idre fjäll (Älvdalsgruppen)

1990 Knuts Bygg AB köper Byggvaruhuset

1996 Tillbyggnad av Pressmaster Tool
(Älvdalsgruppen)

2004 Bygger skiduthyrning, 		
Fjätervålen (Älvdalsgruppen)

1991-1992 Finn-Lars by 32 lägenheter

1996 Om- och tillbyggnad för
skolan i Särna (Älvdalsgruppen)

2004 Bygger Fulufjällsbyn, 23
lägenheter (Älvdalsgruppen)

1992 Handelsbolaget Älvdalsgruppen
bildades

1996 Tillbyggnad matsal för STF Grövelsjön

2004 Bygger om- och tillbyggnad av
Solängsgården (Älvdalsgruppen)

1990 Ombyggnad Posten i Särna

1992-1993 Älvdalens Sim & Ishall
tillsammans med Älvdalsgruppen
1992 Virkesmagasin och virkestork
för Wedde

1996 Pumphus på Wedde
1997 Om-och tillbyggnad av rening verk i
Storsätern för Älvdalens Kommun
(Älvdalsgruppen)

2005 Bygger utbyggnad av reningsverk
i Idre (Älvdalsgruppen)
2007 Olle Knuts avlider

1993 Köper Väsa Alpin

1997 Om-och tillbyggnad för 		
livsmedelsbutik på Idre Fjäll

2007-2008 Bygger ombyggnation av Särna
Tingshus till lägenheter (Älvdalsgruppen)

1993 Grupphem Solglimten i Älvdalen,
på uppdrag av Älvdalens Kommun

1997 Tillbyggnad på Älvdalens
Naturbruksgymnasium

1994 Om- och tillbyggnad Wedde

2008 Ombyggnad för Båthusströmmens
kraftstation (Älvdalsgruppen)

1998 Om- och tillbyggnad av Evertsbergs
Bygdegård (Älvdalsgruppen)

1994 Sporthall i Särna (Älvdalsgruppen)
1994 Hoppbackar i Särna (Älvdalsgruppen)
1995 Ridhus i Älvdalen (Älvdalsgruppen)

2000

2000 Bygger Idre Bygdegård (Älvdalsgruppen)
1995 Gruppbostäder för stiftelsen 		
Elfwedahls hyresbostäder
2000 Bygger om- och tillbyggnad, Sälens Skola
(Älvdalsgruppen)
2000 Ombyggnad, bilfabrik Ginetta i
1995 Om- och tillbyggnad av
Älvdalen, blev sen plastfabrik Siljansplast
kommunalhset (Älvdalsgruppen)
2003 Bygger Askebyn på Idre Fjäll
1995 Bygger ut Konsum i Särna
(Älvdalsgruppen)
1995 Varmförråd för Pressmaste

2008-2009 Bygger om- och tillbyggnad
för Storsätra Fjällhotell (Älvdalsgruppen)
2009 Ombyggnad av sessionssal
Älvdalens Kommun (Älvdalsgruppen)
2009 Bygger flottränna i Sugnet,
Älvdalens Skjutfält
2009 Ombyggnad ICASupermarket Älvdalen,
Älvdalens Bildelar och Systembolaget

2018
Firar 80 år

2010 Bygger ny ambulansstation
Älvdalen (Älvdalsgruppen)
2011-2012 Bygger nytt kök för Solängsgårdens
äldreboende, Idre (Älvdalsgruppen)
2011 Bygger utbyggnad Matthew Tunn
2012 Ombyggnad Konsum Älvdalen
2012 Ombyggnad Storsätra Fjällhotell
2012-2013 Ombyggnad ICA Idrebua &
Systembolag, Idre (Älvdalsgruppen)
2013-2017 Ombyggnad kommunalhuset
(Älvdalsgruppen)
2014-2015 Ombyggnad Storsätra Fjällhotell
2014-2015 Ombyggnad Pressmaster
2014-2015 Bygger balkonger för Tre
Mas, hyreslägenheter i Älvdalen

2016-2017 Ombyggnad Z-livs
2016-2017 Anpassningsarbete
RV EL, Älvdalen
2016-2017 Ombyggnader på STF Grövelsjön
2016-2017 Bygger ut- och ombyggnad
åt Ulla & Günter Schütt
2018 Bygger hyresbostäder Dragspelslunden,
Älvdalen (Älvdalsgruppen)
2018 Bygger parhus på Sytvägen
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