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tt komma in i Vimmerbytallens cen-
trala område är att komma till en an-
nan värld. Den fenotypiska skillnaden 

gentemot omgivningen är skarp – detta efter 
en ganska smal övergångszon. Men eftersom 
ingen skillnad av något slag i edafiskt avseende 
(markbeskaffenhet) synes föreligga, måste 
det ha med ärvda egenskaper att göra. Den 
framstående botanikforskaren Bertil Lindquist 
har genom analys av pollenluftsäckarnas längd 
visat att den smalkroniga tallen i Sydsverige i 
detta avseende nära nog helt överensstämmer 
med norrlandstallen och att likheten även gäl-
ler barrlängden och skorpbarkens höjd. 

Vimmerbytallen har ansetts ge ett för-
nämligt sågtimmer. För att främst studera 
Vimmerbytallens egenskaper vid förflyttning 
i öst-västlig riktning anlades 1951 en serie 
jämförande försöksplanteringar. Av ett 20-tal 
provenienser visade just en av Vimmerbytall 
den största positiva avvikelsen i tillväxtkapaci-
tet (Johnsson 1971). 

VAD KAN DÅ ANLEDNINGEN TILL DEN särpräglade 
Vimmerbytallens förekomst vara? Bertil Lind-
quist ställde 1935 frågan ”om den smalkroniga 
sydsvenska tallen invandrat till Sverige från 
Östersjöprovinserna över södra delen av Öst-
ersjön eller om den utgör isolerade rester av 

Det finns i Sydsverige en påfallande finkvistig och smalkronig tall, 
den så kallade Vimmerbytallen. Den växer inom ett flera mil brett och 
ganska väl preciserat område mellan Vimmerby och Hultsfred i söder 
till Österbymo och Gullringen i norr. Området ligger nästan exakt inom 
Gotlands nordliga och sydliga breddgrader. 
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genetiker. Han har varit verksam vid Föreningen för växtförädling 
av skogsträd i Ekebo, Svalöv samt Skogshögskolan i Stockholm. 
Carl Ludvig Kiellander skrev sin artikel våren 2012, hundra år fyllda. 
Han porträtteras i Skogshistoriska Tidender Nr 4 2012.  

Om Vimmerbytallens ursprung

Tallar i Sverige
Det är sedan länge känt att den sydsvenska 
tallen i genomsnitt är mera grovgrenig och 
bredkronig än den typiskt nordsvenska 
och att gränsen dem emellan går ungefär 
där Svealand övergår i Norrland, Limes 
Norrlandicus. Ännu en skillnad är att den 
sydsvenska tallen i stort sett har betydligt 
högre ansatt och grövre skorpbark och har 
längre barr, något som framhållits av Lind-
quist (1935). Den nordsvenska tallen har 
efter istiden invandrat från Finland och den 
sydsvenska från Danmark, där det numera 
inte finns ett enda vildväxande exemplar.
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Extremt smalkroniga tallar vid Ettringstorpsmarken i Åsbo socken, öster om Boxholm. Frö från sådana 
här så kallade ”elitstammar” plockades under ibland vådliga omständigheter och användes i förädlings-
arbetet vid Ekebo försöksstation där Carl Ludvig Kiellander arbetade. Foto från början av 1940-talet. 
Boxholms Skogars arkiv.
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Väletablerad föryngring från 1940-talet på marker tillhöriga Boxholms Skogar. Boxholms Skogars arkiv.
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nordsvensk tall, som under ett tidigt postgla-
cialt skede jämte den bredkroniga sydsvenska 
tallen tagit Sydsverige i besittning”. 

På en forskarexkursion 1974 framhöll förf. 
att det vore helt möjligt att Vimmerbytallen in-
vandrat från Baltikum men bemöttes av skogs-
genetikern, professor Åke Gustafsson: ”Det där 
tror jag inte ett ögonblick på, då den gotländska 
tallens kvalitet är dålig”. Att så är fallet och att 
gotlandstallen idag framstår som förhållandevis 
lågvuxen torde väsentligen ha tre orsaker: 

1. Människans långvariga inriktning på att i   
 första hand avverka de mest finkvistiga och   
 överhuvudtaget mest värdefulla träden,

2. Att tallen med sin pålrot inte kan komma   
 till sin rätt på Gotlands grunda hällmarker  
 – särskilt märkbart i de norra och nord- 
 västra delarna av ön med extremt knotiga   
 tallar (och buskar),

3. Gotlands i jämförelse med fastlandet ringa   
 nederbörd om 525 mm/år igenomsnitt,  
 men endast 400 mm i södra delen – ett   
 förhållande som förstärks av den siluriska   
 kalkstenens stora genomsläpplighet  
 för vatten. 

Tallen på Gotland
Tallen var dominerande skogsträd på Gotland 
redan under Yoldiatid och Baltisk issjötid, 
det vill säga cirka 10 000-8 700 f.Kr. Med 
minskad andel under en mellanperiod, ökade 
andelen åter under bronsåldern för att under 
vikingatid uppgå till ca 75 procent (en andel 
som väl svarar mot nuläget enligt riksskogs-
taxeringarna). Detta framgår bland annat av 
von Posts pollenanalyser från Martebomyr 
(Pettersson 1945). Om Gotlands äldre skogar 
vet vi att det under 1600-talet gav virke som 
exporterades främst till tyska och danska ham-
nar men även till Holland. Där ingick bräder, 
bjälkar, stolpar och master (Gerentz 1945). 

HÖGBERG (1969) REDOVISAR UTTALANDEN som 
tyder på att det gotländska virket hade ett 
högt anseende. Jakob von Hökerstedt skrev 
i början av 1740-talet att det på Gotland 

fanns ”furu och gran av besynnerlig godhet 
till själva sorterna, såsom varande merendels 
ganska kompakta och fasta, samt till alla bruk 
mycket nyttigare och fördelaktigare än de som 
annorstädes å flesta orterna i riket finns”. Till 
riksdagen 1751-52 rapporterade Hökerstedt 
att gotländsk furu var begärligare och betalades 
bättre än andra sorter. År 1720 deklarerade 
dock köpmansgillet till upphandlingsdepu-
tationen att man årligen kunde utskeppa 
”10 000 tolfter bräder om 6 till 7 alnar, 1 000 
tolfter bjälkar av mindre sorter men stora sor-
ter eller mastträn intet alls” (Högberg 1969). 

Under 1800-talet ökade träexporten 
från Gotland. Kulmen nåddes 1887, då den 
uppgick till motsvarande 110 000–120 000 m3 
(Kardell 1988). Givetvis utvaldes som nämnt 
det bästa virket först och skogen degenerades 
på så sätt successivt. 

Vilka egenskaper har och hade då den 
baltiska tallen, ofta kallad Rigatall? 

Rigatallen
Området kring Daugava (Düna) och Kurland 
och vidare långt österut är känt som Rigatal-
lens område. Hur de skogar var beskaffade 
som etablerade sig efter det att landisen dragit 
sig tillbaka från Baltikums kust cirka 11 000 år 
f.Kr. vet vi inget närmare om. Då låg Got-
land ännu under vatten. Men Rigatall blev 
senare ett begrepp i Östersjöhandeln. Särskilt 
berömda var de master som utfördes via Riga. 
Masteträn till större skepp skulle vara särskilt 
kraftiga, långa, raka och finkvistiga samt inte 
alltför snabbvuxna. De var en strategisk råvara. 
Författaren kan inte undanhålla läsaren Johan 
Georg Kohls livfulla beskrivning (1842):

”Thick as the columns of Alexander at St. 
Petersburg, lofty as the tower of a church, are 
the majestic old ancestral pines and firs in the 
forests of Volhymnia, Polesia and even White 
Russia, from whose marshes arise as perfect 
samples of those trees as are to be found from 
anywhere. The axe of Riga has for centuries 
been busy in those districts, rooting up the 
mightiest trees for the navies of Holland and 
England. 
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The timber merchants of Riga send 
skillful tree-climbers into these forests. These 
tree-climbers, who are of course people of 
some knowledge and experience, measure the 
circumference and the height of the tree, judge 
the internal quality of its wood by certain out-
ward signs, and climbing from top to bottom 
among its branches, examine in every part.” 

EXPORTEN FRÅN POLOTSK VID DAUGAVA till Riga 
bestod 1470–1495 bland annat av masteträn 
(Attman 1973). Eftersom tillgången blev 
alltmer begränsad, indikerar detta, liksom 
ovanstående citat, att man tidigare hade fällt 
de bästa träden i Rigas närhet. 

I den skogliga proveniensforskningens 
barndom för cirka 200 år sedan bedrev Philip-
pe André de Vilmorin på sitt gods Les Barres 
i Frankrike försök med ett 30-tal provenienser 
av tall från olika delar av Europa. Han fann 
att Rigatallen hade de bästa egenskaperna och 
tycktes ha behållit dem väl (Langlet 1964). 

Vimmerbytallen troligen  
av baltisk härkomst 
Att Vimmerbytallen inkommit från Baltikum 
är fullt tänkbart (Kiellander 1995). Mycket 
talar för att så är fallet och endast litet emot. 
Två starka indikationer finns:

1. Den ovan beskrivna fenotypiska skillnaden   
 gentemot tallskogen som omger Vimmerby- 
 populationen samt motsvarande likhet med  
 den nordsvenska smalkroniga tallen, 

2. Upplysningen vid ett besök av författaren  
 på Gotland i slutet av 1940-talet av krono-  
 jägaren i Gotlands Södra Distrikt, att några   
 hemvärnsmän, som under en av de stränga   
 krigsvintrarna 1940–42, då hela Östersjön  
 var tillfrusen, bevakade den gotländska kus-  
 ten, sett oerhörda mängder ”flugvingeliknan-  
 de” fjäll österifrån blåsa upp på land med   
 eller utan vidhängande ”småkorn”. Det var 
 uppenbarligen tallfrön, eftersom den mest  
 ”närliggande” baltiska kusten är tall- och inte 
 granbevuxen, och granen dessutom släpper 
 sina frön betydligt senare på året. 

Diskussion
Ovan har gjorts troligt att den så kallade Vim-
merbytallen med vindens hjälp österifrån kan 
ha inkommit på svenska fastlandet i form av 
frö. Det ur havet uppstigande Gotland blev 
tidigt tallbevuxet. När sedan den första genera-
tionen tall avkastade moget frö, var fältet fritt 
för migration över till den dåvarande svenska 
kusten, vilken genom den ännu pågående 
landhöjningen numera ligger ett par mil från 
kusten och kanske 80–150 meter över Öster-
sjöns yta. Säkerligen har detta skett upprepade 
gånger efter istidens slut. Exakt när det hela 
tog sin början är kanske omöjligt att fastställa, 
men att tallen söderifrån invandrat ända upp 
i södra Finland cirka 8000 år f. Kr. framgår av 
en karta hos Hultén (1971). Samma tidsangi-
velse för Gotlands uppstickande ur det post-
glaciala havet anger NE (1996) i en särdeles 
informativ artikel om Östersjöns skiftande 
historia ifråga om storlek och salthalt. 

LÅNGVÄGA TRANSPORT AV VÄXTDELAR i form av 
frukter, frön och exempelvis stammar är ett 
globalt fenomen, vilket utförligt behandlats 
av Romell (1954). Det kortaste avståndet 
mellan Lettland och Gotland är idag 15 mil 
och sedan är det 10 mil mellan Gotland och 
svenska fastlandet. Avstånden var längre vid 
inlandsisens försvinnande. Det kan förvåna 
att fröna kunde sitta kvar i fjällen under en 
så lång transport. En förutsättning torde vara 
de ihållande och starka ostliga vindar som 
utmärker kalla vintrar under inverkan av asia-
tiska högtryck. Även en viss sentida naturlig 
insådd av lettiskt tallfrö kan ha förekommit. 
Så uppvisade kronojägaren i Gotlands Norra 
Distrikt i slutet av 1940-talet för författaren en 
extremt finkvistig och smalkronig tall mitt i ett 
ganska stort tallbestånd, cirka 100 meter från 
stranden i Gothems socken. Av trädets storlek 
att döma kunde det härröra från en överfart 
vintern 1888-89, då Östersjön var tillfrusen 
och Gotland avskuret från Sveriges fastland 
under åtminstone tre veckors tid. 

Här kan också nämnas en iakttagelse av 
den skarpögde Bertil Lindquist (1935), näm-
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ligen enstaka smalkroniga tallar på Kroksö i 
Stockholms ytterskärgårds karga och storm-
påverkade miljö – i kontrast till de därstädes 
ymnigt förekommande martallarna. Att de 
smalkroniga kommit österifrån är givet – men 
varifrån där? Huruvida den mångomtalade 
tallskogen i Böda kronopark på norra Öland, 
mitt emot södra Gotland, emanerar från Balti-
kum är tills vidare obekant men torde vara ett 
lockande forskningsprojekt. 

Lustigt nog finns det ett partiellt paral-
lellfall till ovanstående inom djurriket och som 
just berör Baltikum-Gotland. Sagesmannen, 
konstnären Jan Forsberg, har berättat för förf. 
(2012): ”När jag en sommar på 1960-talet var 
på Gotland invaderades ön i samband med 
hårdblåst av miljontals nyckelpigor österifrån. 
De gick löst på allt och knaprade till och med 
på människor – en något onaturlig diet för 
dessa bladluskonsumenter.”

MÄNNISKANS UNDER ÅRTUSENDEN STARKA 
medverkan till nyttoträdens mer eller mindre 
dåliga virkeskvalitet har alldeles särskilt un-
derstrukits av Bertil Lindquist (1946) – något 
som han kallade degeneration. Det är ingen 
tillfällighet att Sveriges mest tätbefolkade 
områden det vill säga kusttrakterna i motsats 
till inlandet domineras av bredkroniga tallar. 
Tydligen underlättades våra förfäders existens 
av att de hade kännedom om de olika trädsla-
gens speciella kvalitetsegenskaper. Ett parad-
exempel utgör den för cirka 5 300 år sedan, i 
Nordtyrolen levande ismannen Ötzi, som i sin 
utrustning hade 17 olika träd- och buskarter 
representerade. 

För 60 år sedan utvaldes inom Vimmerby-
tallens område ett antal plustallar. Som förvän-
tat har de i jämförande försök lämnat finfina 
avkommor och bidrar nu tack vare fröplanta-
ger till att göra Sydsverige självförsörjande med 
genetiskt förbättrat tallfrö.  Men detta är en 
annan historia. 

ATT VIMMERBYTALLEN MED SITT TROLIGA URSPRUNG 
förekommer i Sverige kan ses som ett naturens 
eget, extremt långvariga proveniensförsök. Att 
den bevarat sina särdrag genom årtusendena 

kan här uppfattas som ett inlägg i debatten om 
Pinus Sylvestris taxonomi. Det är svårt att tyda 
Vimmerbytallens smalkronighet liksom längd 
på barr och pollenluftsäckar – totalt annorlun-
da än sydsvensk tall i övrigt – som stöd för att 
den ingår i en klon i genekologisk mening. 

Bertil Lindquist ansåg att ett pollensta-
tistiskt studium av fossilt material definitivt 
skulle kunna klarlägga Vimmerbytallens ur-
sprung. Idag har vi andra metoder. Författaren 
emotser en DNA-analys. 

För värdefull hjälp vid sammanställningen 
har jag att tacka Lars Kardell, professor emeri-
tus och Hans Broomé, arkitekt SAR/MSA. 
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